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Na, végre itt a nyár!
Nagy alakítás a komáromiak Süsüje
Jó, hogy hallgattak a fegyverek!
Igyekezett mindenki jó idõben érkezni a polgármesteri hivatal elé, hogy fáklyát kapjon, és részese legyen
a szezonnyitó tüzes estének, június 29-én. Az alkalommal különleges kíséretet is kapott a menet, mert
a rendõri felvezetésen kívül eljöttek a hétvégére a
katonai hagyományõrzõk, akik a II. világháborúban
résztvevõ csapatok korhû öltözékében, és eredetiben
megõrzött katonai jármûveivel vettek részt az esti felvonuláson. A Tóparti parkban meggyújtották a hatalmas máglyát. A forró este hangulatát tovább fokozta
a siófoki Apáti Dixiland Band fergeteges játéka.
Nagyon igyekezni kellett a szülõknek és a nagyiknak,
hogy jegyet kapjanak a kisgyerekeknek szóló szezonnyitó elõadásra, a Csukás Színházba. Vigasztalódjanak, akiknek most nem sikerült jegyet kapni, mert lesz
még több elõadás is. De, ez az elsõ, azért a legünnepélyesebb volt, hiszen a szerzõ, Süsü „szülõatyja”,
Csukás István Kossuth – és Prima Primissima díjas
író, költõ is díszvendége, vagy inkább házigazdája
volt az elõadásnak, akit Dorogi Sándor polgármester
köszöntött nagy szeretettel. A komáromi Jókai Színház
díszlettervezõje fantasztikus építményt varázsolt a színpadra, és nagyot alakítottak a királyfit és a királylányt
alakító színészek, de a hatalmas bábokhoz a hangjukat
adó társaik is. Az elõadás fordulatait hatalmas ováció
és Süsü biztatása kísérte, miután a Csukás István nem
gyõzte osztogatni az autogramot, hiszen a színészek
tõl minden gyermek kapott egy Hajrá Süsü! feliratú és
arcképes zászlót. Az író pedig a polgármesterünktõl
vette át Szabó Zoltán az Év borászának díjnyertes
borából palackozott flaskát, e fáradságos „munkáért”.
A nyomda ördöge dolgozott, vagy a sok-sok nyári
programba csúszott be egy téves dátum? De elnézést

Kedvelt program a már hagyományos fáklyás szezonnyitó felvonulás.
kérünk azoktól, akik június 29-én elmentek a szabad
idõparkba, a beígért katonai hagyományõrzõ tábort
látni. Ez ugyanis szombatra épült fel, és aki ellátogatott,
valóban azt hihette, hogy „feltámadtak” a csapatok.
Amerikai, angol, szovjet és német harci öltözékekben,
sátrakban foglalták el a szabadidõ parkunkat, de hála
Istennek, most jól megfértek egymás mellett, noha eredeti fegyvereket is hoztak magukkal. A felállított tábori
kórház csupán látványosság volt, szerencsére, nem
mûtöttek benne. A hatvan tagú, különbözõ „nemzetisé-

gû” csapatok tagjai az ország minden részébõl érkeztek. E ritka bemutató köszönhetõ a szárszói születésû,
– most Siófokon élõ – Nagy Györgynek, aki ide hívta
hagyományõrzõ barátait. A társaság pedig meghívta
erre az alkalomra az amerikai nagykövetségünk katonai
attaséját, aki civil vendégként elfogadta az invitálást,
és vígan parolázott a hagyományõrzõ kollégáival. A
gyerekeknek, a háborút hála Istennek nem látott felnõtteknek így békeidõben, nagy élmény egy ilyen tábor.
Ezt a békés barátságot õrizzék továbbra is!

IV. Nemzetközi Szárszói Kórustalálkozó

A kínai kórus magyar nyelven énekelt
„A zene az kell, mert körülölel” mondja
a szárszói kórus hitvallása. Valóban
kevés dolog van, amely annyira elra
gadja az embert, mint a jó zene. Június

30-án este a Csukás Színház adott ott
hont a hagyományos szárszói kórustalálkozónak. Dorogi Sándor polgármes
ter megnyitó szavai után elsõként a

balatonszárszói Soli Deo Gloria Kórust
hallottuk Pörneki Anikó vezetésével.
Kórusunk hitvallásának megfelelõen
körülölelt bennünket a jó zene, különö

Az öt kórus tagjai együtt zengték a Halleluját, nagyon szép kánonban.

www.balatonszarszo.hu

sen Sartory-Quarantotto: Time to say
Goodbye címû darabjában Pörneki Ani
kó és Krezinger Tibor szólóénekével.
Folytatás a 2. oldalon
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Múzeumok Éjszakája – Attilával
A szezonnyitó elõzetesének is beillett a
június 23-i este. Elsõ ízben kapcsolódott
be a felújított József Attila Emlékház a
Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatba, a Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatósága és a József
Attila Mûvelõdési Ház közös szervezésében.
Szalai Lilla szervezõtársammal nem
kis izgalommal vártuk ezen a szombaton
az este 7 órától éjfélig meghirdetett programot. Bíztunk abban, hogy József Attila neve sokakat becsábít a kánikulai
meleg után a múzeumba, és várakozásunkban nem csalódtunk: folyamatosan
jöttek a látogatók, több gyerekcsoport is
kíváncsi volt nagy költõnk életmûvére és
a kísérõ programokra. Nagyon sokan
családostul zarándokoltak el József Attila felújított Emlékházába. Óránként
tárlatvezetésen ismerkedhettek a költõ
életével, mûveivel, az udvaron megzené-

sített verseket adott elõ Petkes Csaba és
vendégként a Fabula együttes. Köszönjük Petkes Csabának a szép verseket és
a felajánlott borokat. Ezen az estén több
mint háromszázan keresték fel a múzeumot, ez a látogatói létszám is mutatja a
program sikerességét.
A múzeumi programok mellett az
Óra téren olasz dalokkal szórakoztatta a nagyszámú közönséget Meggyes
Csaba, a szárszói Hang-Erõ tehetség
kutató verseny különdíjjal jutalmazott ifjú énekese, aki forró olasz dallamaival elbûvölte a hallgatóságot.
A jól sikerült estét a Fabula együttes
koncertje zárta.
Dancsecs Klára

A kínai kórus
magyar nyelven
énekelt

Így mulattunk a szezonnyitón

Folytatás az 1. oldalról
A kecskeméti Kodály Zoltán Kórus zömmel szépkorú tagjai és fiatal karvezetõje
– dr. Csorbainé Bakosi Zsuzsanna – a
kecskeméti születésû Kodály Zoltán és
tanítványa Bárdos Lajos darabjait hozta
el az alföldi homoktengerbõl a magyar
tengerhez, a Balatonhoz.
Magyar népviseletben lépett fel a
Magyarországon élõ kínaiak Csillag
Kórusa Zhang Gao Zhi vezetésével. A
hallgatóság kitörõ lelkesedéssel fogadta,
hogy magyar nyelven és sikerrel énekelték Kodály Zoltán Esti dal címû mûvét.
A kórustalálkozó érdekes színfoltja
volt az orosházi „Szokolay Bálint Madrigál Kórus”. Vezetõjük – Mosolygó Miklós
– vérbeli madrigál darabokat válogatott
össze, és ezeket finoman, tisztán, szinte
diszkrét bájjal adták elõ. Sajnáltuk, hogy
Szokolay Bálint fiától, Szokolay Sándortól egyetlen darabolt sem énekeltek,
de reméljük, hogy ami késik, nem múlik.
A több évszázados lengyel-magyar
barátság jegyében lépett fel a Magyar
országon élõ lengyelek „Szent Kinga
Kórusa” Rostetter Szilveszter vezetésével.
Hallhattuk és megcsodálhattuk az elsõ
lengyel nyelvû éneket a 13. századból.
Mûsoruk egyik csúcspontjaként Jelenka
György-Rostetter Szilveszter: A nagy
pápa címû darabja hangzott el. Elõadásukat a hallgatóság vastapssal fogadta.
Az egész kórustalálkozó fénypontja
az a Hallelujah címû kánon volt, melyet
az öt kórusból egyesített, mintegy 130
tagú kórus adott elõ a hallgatóság legnagyobb örömére, Pörneki Attila vezetésével.
Befejezésül minden résztvevõ kórus oklevelet és egy palack jó szárszói bort vehetett át ajándékképpen Dorogi Sándor
polgármestertõl. Minden szervezõnek és
résztvevõnek köszönjük ezt az estét, és
már most várjuk a jövõ évi folytatást.

A múzeumok éjszakáján
a gyerekek is tovább
maradhattak ébren.

A kínai kórus magyaros megjelenésében és a Kodály dallal is kellemes meglepetést szerzett.

Bölcsföldi József
A fotókat készítette: Grazsina Kusiak,
Erõss Orsolya és Galambos Endre

A katonai hagyományõrzõk korhû jármûveikkel kísérték a fáklyás felvonulókat.

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 3

Nyolc év elmúlt
„Isten veled, iskola!”
Tegnap leültem a számítógép elé,
és elkezdtem nézegetni az alsós fotókat, egészen a mostani fényképekig.
Meglehetõsen viccesek voltak az osztálytársaim. De ahogy lapozgattam,
felidézõdtek bennem az emlékek. Az
elsõ farsang, majd a sok, sok kirándulás. Így pergette vissza az eseményeket
a most ballagó Szekér Viktória. – A
hatodik osztályban a Gábor bácsi által
szervezett kerékpártúra volt számomra
a legemlékezetesebb. No, és a tavalyi
kirándulás! Osztályfõnökünk teljesen
megdöbbent, amikor a megrendelt busz
megállt az iskola elõtt. Egy 40 éves
Ikarus volt. Anyu azt mondta, anno, õk
is ilyen busszal járták az országot.
Városi Imre így jellemzi volt tanárait:
Gábor bácsi lett az osztályfõnökünk és
a tesi tanárunk, aki immár negyedik
éve kíséri lépteinket. Gyuri Bácsi egybõl felvilágosított bennünket a dolgok
rendjérõl, mikéntjérõl. Márta néni a
mai napig szigorúan tekint ránk, s
tanítgat szépen beszélni. Magdi néni
a történelem rejtelmeibe vezetett be
minket. Ödi bácsival maketteztünk,
fúrtunk-faragtunk. Kati néninél megtanultunk bekötött szemmel tájékozódni
a térképen. Néhány tantárgy tanárai

gyakran cserélõdtek. Klári nénivel
minden órán tágítottuk a tüdõnket,
énekeltünk teli torokból. Remélem, a takarító néniknek nem lett halláskárosodása tõlünk. Ez alatt az idõ alatt visszavonhatatlanul cseperedtünk. A fiúk
közül páran elkerültük a 180 centit,
s a lányok sem néznek ki már hosszú
hajú fiúknak. S bizony, bizony a szánk
is egyre jobban kinyílt… Kíváncsian
várom az osztálytalálkozóinkat, ahol
majd kiderül, hogy kinek váltak valóra
az álmai, kit merre sodort az élet…
Torma Rebeka felsóhajt a visszaemlékezésében: Milyen jó volt Stark Ica
néni és Zita néni keze alatt tanulni. De
már alsóban látszott az osztályon, hogy
nem lesz könnyû kordában tartani minket. Aztán a sok jó kirándulást sorolja,
köztük azt amikor minden napra rántott
sajttal kedveskedtek a vendéglõsök. Aztán az elhatározást: mivel ez az utolsó
év, hát hozzuk ki belõle a legjobbat.
Úgy tûnik sikerült, mert ezt írja: Ez az
osztály egy jó közösség, tele elválaszt
hatatlan barátságokkal.
Úgy tartják az idõs emberek, hogy
mindennek eljön a maga ideje. Idáig
nem gondoltam végig ezt a mondatot, –
mereng az elmúlt éveken Szabó Csilla…

Jutalomból – az Én,
József Attila elõadásán

Ballagás és évzáró az iskolánkban

A Madách Színház nagysikerû elõadása, az Én, József Attila címû darab,
amire nem is könnyû jegyet kapni. A
polgármesterünknek sikerült, és az
iskolánk legkiválóbb 7. és 8. osztályos
tanulói kapták jutalmul: Szabó Csilla,
Városi Imre, Szekér Viktória, Takács
Kornélia, Cseh Patrícia, Nagy Vivien
és Varga Franciska.
Az elõadás kezdetén a szárszói
vasútállomáson vagyunk, 1937-ben, a
végzetes, december 3-i estén. Majd a
darab vége felé ide térünk vissza. A történet József Attiláról és a szerelmeirõl
szól, de ezen túl oly sok érzés van ebben
a darabban: gyengédség, bizakodás,
keserûség, de leginkább mérhetetlen
szeretetvágy. Sokszor a kevésbé ismert
versek hangzanak el, néha elmondva,
többnyire pedig gyönyörû dalokban
megénekelve.
A gyerekeknek, s nekem is, aki elkísértem õket, felemelõ érzés volt iskolánk
névadójának megidézése.
Fritz Éva

Bolond ballagás
Bolondballagás: mikor a 8. osztályosok
„hülyét” csinálnak magukból, – mondja
pár gyerek. Én úgy gondolom, hogy a
hagyományt õrizni kell, még nekünk is,
akkor is!
A mi osztályunk egy különös osztály. Tudunk nagy bulizni, de tudunk ünneprontók is lenni. Mégis úgy érzem,
tegnap sem éltünk hiába! Nagy hangulatot csaptunk, az iskolában és az
óvodában is. Mi tényleg „Bolond ballagók” vagyunk. Persze, jó értelemben is.
Köszönöm, hogy itt tanulhattam.
Bartos Sándor (8. o.)

Egy nagyon jó osztályközösség tagjai tesznek egy nagy lépést a nagybetûs életbe.
Mikulcza Gábor osztályfõnökkel együtt nagyon sok közös emlékük marad e nyolc
évrõl.
– Félve gondolok bele, hogy jövõre már
nem ebben a padban ülök fizikán, vagy
a mindig nevetéssel teli biológia órán.
És a földrajz órák! Még a légy zümmögését is meg lehet hallani. „Nem ajánlom senkinek, hogy kifesse a körmét!
Hiányozni fog az osztály, a barátok, a
vécés „partik.. Jó, ezt azért nem úgy kell
érteni! A kirándulások, a fárasztó futás,
vagy az izzasztó matematika óra, vagy
az irodalom óra, ahol érdekes módon
„mindenki” tudja a verseket! De vár a
gimnázium, ahol megint én leszek a legkisebb, mint elsõben…
Nyolc év, tele jóval és néha rosszal.
Talán még fel sem fogtuk, hogy már
vége… – kezdi Józsa Judit a visszaem-

Galambos Endre az egyik elköszönõ nyolcadikos Dorogi Sándortól veszi át az elismerõ
oklevelet.
Iskolánkban június 16-án csöngettek ki
utoljára a 2011/12-es tanévben. 160
diák és persze a pedagógusok vártak
erre a napra. A hetedik osztályosok
díszbe öltöztették az épületet, hogy mél
tón búcsúzzanak a nyolcadikosoktól és a
tanévtõl. Míg a végzõs osztály a hagyományok szerint az utolsó osztályfõnöki
órán köszönt el Mikulcza Gábor osztályfõnöktõl, az udvart és az épületet megtöltötték a diákok és a hozzátartozók.
Tíz órakor a ballagó fiatalok az ismert
diákdalokat énekelve elindultak, hogy
még utoljára bejárják a tantermeket, s fel
idézzék az itt töltött napok emlékeit. Az
udvar árnyas fái alatt körbeültek, hogy elbúcsúzzanak tanáraiktól, diáktársaiktól.
„Isten hozzátok barátok, fél-barátok és
ismerõsök!” így kezdte versét Kálosi Norbert, aki Nagy Viviennel a hetedikesek
nevében köszönt el a végzõs évfolyamtól.
A nyolcadikosok közül az osztálydiák
Torma Rebeka köszönte meg a tanárok
áldozatos munkáját, szüleik támogatását,
segítségét, és a diáktársak szeretetét.
Hekeli Klára igazgatónõ tanévzáró
beszédében értékelte az elmúl év

munkáját, eredményeit. Dorogi Sándor
polgármester úr méltatta a ballagó nyolcadikosoknak a település közösségi életében végzett kiemelkedõ tevékenységét,
melyet névre szóló elismerõ oklevéllel
köszönt meg.
Köszönõ emléklapot kaptak a nyolc év
önzetlen támogató munkájáért a következõ szülõk: Bán Istvánné, Bocz Csilla,
Galambosné Viola Hedvig, Fritz Éva, Mihályiné Molnár Zsuzsanna, Szekér Gabriella, Takácsné Átol Valéria, Tavasi Krisztina, Tóthné Maár Emese, Városiné Fodor
Ágnes, Salamon Natália, Veszpréminé
Sütõ Szilvia.
Emlékezetes pillanatok következtek: a
nyolcadikosok vidám zenére körbe álltak
és színes léggömböket engedtek a magasba, jelezve elszakadásukat az iskolától.
Ezután az osztályok legjobb tanulói,
szorgalmas, aktív tagjai oklevelet és jutalomkönyvet vehettek át a polgármester
úrtól és az igazgatónõtõl.
Nagy taps és a diákok ovációja fogadta az ünnepség záró mondatát:
„A 2011/12-es tanévet bezárom!”
Mikulcza Gáborné

lékezést, és ugyancsak érzékletesen festi le a a néha mókuskerékként ismétlõdõ
iskolai napokat… De ennek most vége.
Csak az elsõ napon, az új suliban jut el
az agyadig, hogy vége. Mert a szalagavatón, és a ballagáson még itt voltál,
ebben a suliban, s talán fel sem tûnt a
változás. De ott visszanézel. Felvillannak
a képek. Az udvar, a park, a termek. Az
elsõ nap, amikor féltél a tanár nénitõl.
Orrodban érzed még az illatát a kémia
teremnek, vagy a suli konyhájának, hallod az iskola hangjait, a jól ismert mondatokat: Te, kész a leckéd?
Isten veled, iskola! Isten veled, osz
tályterem, padok, táblák sokasága! Isten veletek, barátok!

Formabontó
pedagógusnapi
köszöntés
Az iskola szülõi munkaközössége igazi
meglepetéssel készült az idei Pedagógusnapra. Vezetõi június elsõ hétfõjén
a délutáni értekezletrõl Veszprémi
Lászlóék kötcsei pincéjéhez invitálták a
pedagógusokat.
A házigazdák hagyományos magya
ros vendéglátással fogadták a tantestület tagjait és a szülõk képviselõit. Pincészetük legjobb boraiból kóstolót
állítottak össze, melyhez a nagymama
saját készítésû kemencés langallóját
és házi kolbászos szendvicsét kínálták. A családfõ szívélyes szavakkal
köszöntötte a tanárokat, akik közül
többen még õt is tanították. A borász
szakember röviden bemutatta a családi vállalkozást, melynek munkájában
három generáció vesz részt.
Mihályiné Molnár Zsuzsanna, a szü
lõi közösség elnöke virággal köszönte
meg a pedagógusok egész évi lelkiismeretes, áldozatos munkáját, és a közelgõ nyári szünetre pedig jó pihenést
és feltöltõdést kívánt.
A nevelõtestület tagjai nem felejtik
el egyhamar ezt a vidám, rendhagyó
délutánt.
Köszönet a kitûnõ ötletért és a remek
szervezésért!
Mikulcza Gábor
Elismerõ oklevéllel köszönte meg a
polgármester úr és a képviselõtestület a József Attila Általános Iskola
pedagógusainak egész éves áldozatos oktató-nevelõ munkáját,
a település közéletében való aktív
részvételüket és a képviselõtestülettel való együttmûködésüket.
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Így várjuk a vendégeket
Százszorszép legyen Szárszó!

Léda – a díjazott cukrászda

Az idén különös gonddal tervezték meg a virágos ágyakat a kertészeink, és gondos
kezek palántáztak.
Önmagunkkal kell versenyeznünk, hogy
megvalósuljon a nagy álom: Szárszó
legyen a Balaton part legszebb és
legtisztább települése. S hogy ne csak
álom maradjon, igen nagy számú
csapat dolgozott ezen alig, hogy kitavaszodott, és dolgozik mindvégig
a nyáron. De ez még mind kevés, ha
valamennyien, a település lakói nem
ugyanezt akarjuk. Ezért kérte a polgármester egy szívhez szóló szórólapon
a lakosságot, hogy õrizze, vigyázza a
rendet, tegyen meg mindent, hogy a
környezetünkre, a strandok, a parkok
tisztaságára, a gondosan beültetett
virágszõnyegeinkre is felfigyeljenek a
vendégek, és mi valamennyien örömünket leljük ebben, és gyönyörködhessünk
e színharmóniában.
Ezeket a gondolatokat is elmondta
többek között Dorogi Sándor polgármester azon a június 24-i összejövetelen, amelyre Szárszó vendéglátásában, – fogadásában érdekelt
vállalkozókat, szakembereket hívta

meg. Elmondta, hogy kora tavasztól
kezdve a programok szervezésén is
nagy erõbedobással dolgozik a hazai
csapat. Ilyen még nem volt: több mint
ötven rendezvénnyel várjuk a kicsiket,
a fiatalokat és a felnõtteket. A legkü
lönfélébb hirdetési megoldásokat is
bevetettük, hogy az információ könnyen eljusson mindenkihez. A vendég
látás hazai etalonja, Hajdúszoboszló
számunkra is a példa, ahol a taxistól
a fodrászon át az információs iroda
munkatársáig mindenki megismeri
a vendéget második látásra, nevén
szólítja, és ajánlani tudja, és ajánlja is
a legkülönfélébb aktuális programokat.
Azok az önkormányzati munkatársak,
akik a Csukás Színházban, a strandon,
az Információs irodában szolgálatot
teljesítenek „Együtt Szárszóért” feliratos pólót viselnek. De ez a felkérés tehát mindenkinek szól, hogy úgy érezze
magát a vendég, hogy ide õt jövõre is
visszavárják.
Folytatása az 5. oldalon

A családi vendéglõ családokat vár
Családi körben ülünk a Szárszó Étteremben, melynek tulajdonos vezetõje Zelei
László: Felesége, Kuti Kis Melinda igen
terjedelmes étlapot mutat. Nem lehet
könnyû a választás a sok finomságból.
Ám, ha a vendégnek egyéni kérése van
a az étel elkészítésével kapcsolatban,
azt is teljesítik. Mivel három gyermekes szülõk, tudják, hogy a kicsinyekkel
érkezõ nyaralókra, vendégekre különös
gondot kell fordítani. A családi vállalkozásnak éppen ez a családias jelleg
a specialitása.
– Igyekszünk minden héten változatos menüt kínálni, amit kedvezõ
ára miatt elõszeretettel fogyasztanak
a vendégek. Az éttermünk 120 személyes, így nagyobb létszámú csoportok fogadására, családi rendezvények és összejövetelek rendezésére
is alkalmas. Nem egyszerû a különféle kedvezményes kártyák adminisztrációja, – mondja Melinda – de ez
nagyon jó juttatás a nyaralóknak. E
nélkül sokan nem is tudnának családostól nyaralni.
Az Erzsébet utalvány, az Üdülési
Csekk és az étkezési utalványok mellett

Turi Csilla, Máj Mona, Rubin Mariann és Bogdán Adél szolgálják ki a cukrászda finomságaival a vendégeket.
A Léda cukrászda falán két dokumentumot nézhetnek meg a vendégek. Az
egyik az „Így kezdõdött” képsorozat,
ami az épület „elsõ kapavágásától”
kezdve mutatja be a kész mûvet. A
másikat a közelmúltban a KISOSZ összejövetelén ünnepélyes keretek között vették át. Az ezüst plakett gravírozása
pedig így szól: ”A hosszú idõn keresztül tisztességesen végzett szakmai és
KISOSZ munkájuk elismeréseként.”
Akik pedig kapták: Darabosné Le
dermayer Mónika és Darabos Sza
bolcs. A vállalkozásukat 17 évvel
ezelõtt kezdték a Tóparti vendéglátó soron. A tükrös megoldással akkor is egy
kis ékszerdobozként csillogott a fagylal
tozó. A bontás után egyetlen évet sem
hagytak ki, és családi összefogás eredményeként megépítették Szárszó egyik

legcsinosabb sarokházát, aminek fõ
profilja most is a fagylaltozó. Aztán
minden évben szépítgették, csinosították, vagy a választékot bõvítették. A
minõség és a kiszolgálás színvonala
továbbra is az erõsségük. Örülnek,
hogy nyáron munkát tudnak adni a fia
taloknak, akik ügyesek és kedvesek,
többen már évek óta egy nagyon jó
csapatot alkotnak. A nyári szezonon túl
már ellátják ketten is az üzletmenetet.
A sütemények nem helyben készülnek,
de igyekeznek gazdag választékot és
a legkelendõbb különlegességekbõl
kínálni. A tucatnyi ízû fagylalt mellé is
mindig jön egy-egy újdonság. Az idei
meglepetés a sajtkrémes (mascapone)
fagyi lesz bodzás ízesítéssel.
Gratulálunk a rangos szakmai elismeréshez.

Mediterrán stílusú lett a Joker Caffe

A Grill terasznak nagy sikere van, hiszen látványos a készítés és a kiszolgálás.

Családi összejöveteleket is rendezhetnek
a Szárszó étteremben.
az idén a Széchenyi pihenõ kártyával
is fizethetnek a vendégek. És ennek
révén a Zelei család is számít egy kis
forgalomnövekedésre.

Mindent egy lapra tett fel Debreceni József
a Joker Caffe és Grill Terasz tulajdonosüzletvezetõje. Tizenhét éve mûködteti az
üzletet, aminek elõször a bérlõje volt, majd
késõbb az örökösök megvételre ajánlották
fel neki. A harminc éves bútorzat igen idõt
állónak bizonyult, de úgy látta, hogy meg
érett a kávézó a teljes átalakításra. Két éve
tetõtõl talpig megújította a berendezést, saját elképzelései alapján, úgy, hogy elegáns
is legyen és egyben praktikus. A legkorsze
rûbb konyhai eszközöket vette meg, hogy

egy grill terasz látványkonyhájával egészüljön ki a vendéglátóhely. Nem akart a nagy
éttermekkel rivalizálni, csupán egy olyan
különleges helyet akart kialakítani, amilyen
még nincs Szárszón. Az ötletbõl lett tehát
egy mediterrán jellegû, nagyon kellemes
hely, ami a minõségi vendéglátást szolgálja, az igényes vendégek kedvét keresi. Az
olasz konyha különlegességeibõl válogat
hatnak, könnyû grillezett ételek mellé a
rendkívül gazdag hazai pálinka- és borválasztékból, koktélokból ajánlanak.
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Folytatódnak a Kockás Strandpartik
Apu viszi anyut
Ha már édesség, akkor legyen egészséges, s ha már egészség, akkor legyen
még több mozgás. A mozgás és egészség nyári receptje a Strandparty, ami
ezen a nyáron hat hétvégén mozgatja
meg strandolók ezreit a balatonszárszói
központi strandon. A party idei slágere
a támogató Kockás Túrórúd.
A Strandpartyban az a jó, hogy lelkiismeret furdalás nélkül lecsúszhat egyegy finom falat, jöhet egy kis desszert
is a végére, és mégsem kell attól félni,
hogy netán nem ér össze a szoknya,
vagy, hogy a hason feszül majd az ing,
hiszen a mozgással rögtön le is esnek
a plusz dekák. Ebben az évben a részt
vevõk Kockás Túrórúd elismerésben
részesülnek. Ez a nagyszerû és egészséges magyar termék lesz a Strandparty hivatalos desszertje.
Három éve született a fürdõruhás
mozgás egész napos programjának
ötlete, s már az elsõ alkalmakkor
látszott ez az, ami még a strandolásnál is jobb: vízben és parton a versengés. Szinte mindegy, hogy idegenek
és ismerõsök, alkalmi csapat vagy
összeszokott brancs vág neki a feladatoknak. Csak nyerni lehet. A program
reggel kezdõdik és zárásig tart, a vi
dámság pedig még napokig megmarad
mindazokban, akik jóízû küzdelmekre,
gyõzelemre, sok-sok nevetésre vágytak.
A programokon való részvétel teljesen
ingyenes (akár a belépés a strandra),

Lesz-e új óvodai
csoport?
Az a nagy örömhír nálunk, hogy
szép számmal születtek, születnek
gyerekek. Olyannyira, hogy az
önkormányzatnak gondoskodni kell
az óvodai férõhelyek bõvítésérõl,
illetve a gondozói létszám emelésérõl. A szülõk javaslata alapján a
polgármester felkérte a pedagógus
és gazdasági szakembereket, hogy
rövid határidõn belül terjesszenek
elõ olyan javaslatot, esetleg többféle
megoldást, miszerint a képviselõtestület dönteni tudjon a legközelebbi
ülésén, hogy az elképzelések közül
melyik lenne a legoptimálisabb meg
oldás.

Házi gondozás,
– támogatással
Az önkormányzatunk eddig is pél
dásan gondoskodik az idõsekrõl.
Akik önmagukat már csak részlegesen tudják ellátni, rendszeresen
kapnak segítséget a házi gondozói
szolgálat munkatársaitól. Eddig – a
papírforma szerint – 12 idõs részesülhetett ebben az ellátásban, noha
már negyvenöt igénylõt tartottak nyil
ván. õk sem maradtak ki ebbõl, ám
július1-tõl az önkormányzat megkapja azt az állami támogatást, misze
rint a házi gondozói létszámot növelhette, és így a 45 idõs rászoruló még
több figyelmet, segítséget kaphat.

Nagy élmény, ha egyszerre több százan játszanak, mókáznak a vízben.
ahol bárki nevezhet a vízilabdára, fuss
a delfinnel, apu viszi anyut, fröccsivó
és futóverseny, vízi kosárlabda, vízi
kötélhúzásra, és persze ezen kívül még
számos „vizes” programra, de talán
várhatóan a legnépszerûbb az idén is
a vízi aerobic lesz, ahol mindenki kap
ajándékba egy strandlabdát (a szer
vezõk szombatonként 400 labdával
készülnek…)

2009-ben született, de sorozatgyártása
2010 januárjától indult. A Strandparty
2010-ben volt elõször. Az is közös
bennük, hogy ma mindkettõt nagyon
szeretik. A különbség, hogy Kockás
mindig kapható, Strandparty viszont
csak nyáron van, a Balatonon. Kivételes alkalom, hogy a kettõt együtt is
élvezhetik, legközelebb július 7-én,
Balatonszárszón.

Egyébiránt a Strandparty és a
Túrórúd csaknem egyidõsek. A Kockás

www.strandparty.hu
www.balatonszarszo.hu

Százszorszép legyen Szárszó!
Eszmecsere a vendéglátókkal
Folytatás a 4. oldalról
Az ezt követõ rövid eszmecserén elõször
Püspök Zoltán mondta el véleményét,
miszerint kettészakadt a település vállalkozóinak köre, s úgy látják, hogy
egy szervezõ irányítja a helyi vendégfogadást, és minõsíti a település
vendégfogadóit és vendéglátóit. Erre
a helyzetre valamilyen megoldást kell
találni, mert szerinte ez rossz fényt vet
a településre.
Friesen Imre a 32. nyarát tölti
Szárszón, – mint a Ganz Üdülõ bérlõje
– a periférián. Látja, Szárszó gyönyörû
lett, sokat fejlõdött. De! Kicsit nagyobb
figyelmet kér a Gesztenye és a Tábor
utca környékére, mert egyébként nem
kevés idegenforgalmi adót fizetnek.
Nagy esõzések idején száraz cipõvel
nem igen tudnak kijönni az üdülõbõl,
ahol fõként gyerekek nyaralnak. De
rájuk még nagyobb figyelmet kell
fordítani, hiszen õk lesznek néhány év
múlva a felnõtt vendégek.
Zsigmond Györgyné Márti megkérdezte: van-e éjjeli õr a strandon? A
válasz igen. De sajnos, a betörést õ
sem tudta megakadályozni.
Kertész Rezsõ, a KISOSZ társelnöke
Balatonszárszó Idegenforgalmáért és Turizmusáért Közhasznú Alapítvány (BITKA)
kuratóriumi tagja javasolta, hogy minél
több hirdetményben szerepeltessék az
alapítvány számlaszámát, és azt, hogy
a személyi jövedelemadó 1 százalékát
erre a célra is befizethetik, akik a település fejlesztéséért tenni akarnak. A települ-

és szépítésére szerinte alkalmanként
hatósági eszközöket is be kell vetni, ha
a szép szó kevés. Ezzel összefüggésben
mondta el, hogy Balatonfüreden megtiltották az éjszakai bolti szeszárusítást.
A polgármestere válaszában elmondta,
hogy Szárszó még korábban lépett, és
ettõl remélik, hogy az állomás környékén
csendesebbek lesznek az éjszakák.
Sztrakota Viktor gyengének talál
ja a Szárszóról szóló internetes infor
mációnkat. A polgármester válaszában
elmondta, ha nem használjuk ki az ebben lévõ lehetõséget, nagyot hibázunk.
Mi mindent történt ezért? Nagyon
szépen elszegték a mûvelõdési ház elõtti
parkot, és szép virágokkal ültették be. A
régi állomás épületének helyére parkolót
építettek, amire a nyári idõszakban
ugyancsak nagy szükség van. Mellette
szintén virágágyások díszlenek. Megkezdõdött a Tóparti parkban a Zenepavilon alapozása…. A polgármesteri
hivatal parkja az egyik legszebb ék
szere a településünknek. A Csukás Színházba látogatók is a virágoskertben
gyönyörködhetnek, az elõadás elõtt.
Szabó Károly és Szabó Anna balatonszemesi kertész páros munkáját dicséri,
hogy az idén több magas növényt is
ültettek, így a kisebb növésûekkel még
szebb alakzatokat formálnak. Kanna,
margaréta, kakastaréj, begónia, kerti
gerbera, petúnia, vízvirág díszíti a
közparkjainkat. A mûvelõdési ház és
a színház parkjába pedig az egynyári
virágok mellé évelõket is ültettek.

Ilyen még nem
volt
Ezen a nyáron is csupa újdonsággal
várjuk a hozzánk érkezõ vendégeket.
Kinyitottuk a kívül-belül megújított és
a 21. század kihívásainak megfelelõ
József Attila Emlékházat a Múzeumok
Éjszakáján. A szezonnyitó tüzes esték
fáklyás felvonulása katonai hagyományõrzõk programjával bõvült, a
Kórustalálkozó csoportjai között kínai
és lengyel kórust is köszönthettünk. Több
rendezvényünkre is meghívjuk azokat
a tehetséges, szárnyaikat próbálgató
fiatal énekeseket, akik a döntõ résztvevõi vagy kategória gyõztesei voltak
az általunk megszervezett Hang-Erõ tehetségkutató énekversenynek.
Hajdúszoboszló, a „legek fürdõvárosa” elhozza Balatonszárszóra az
Alföld ízeit, fotókiállításon részesei
lehetünk szoboszlói pillanatoknak,
tapsolhatunk
fúvósaiknak,
mazsorettjeiknek. A nemzetiségi néptánc fesztivál testvérvárosok találkozójává szélesedik, vendégünk lesz Lapanow és
Gyergyóalfalu. Meghirdettük a „Balaton Hangja” országos könnyûzenei
tehetségkutató dalversenyt 10-30 éves
fiataloknak, amelyre szép számmal
érkeztek nevezések az ország nyugati
felébõl és Budapestrõl is.
A Csukás Színház repertoárja is sok
meglepetéssel szolgál a gyermekeknek
és a felnõtteknek egyaránt. Színházunk rangját is jelzi, hogy a nagyhírû
Komáromi Jókai Színház zenés mesejátékával nyitottuk a nyári színházi
évadot. Minden hétre jut egy-egy mese
vagy egy zenés mûsor a gyerekeknek:
ellátogat hozzánk Süsü (több alkalommal is), Nap Panni, Pintyõke, Ludas
Matyi, Piroska és a farkas, és minden
gyermek kedvence, az Alma zenekar.
A Szárszói Mókoló immár heti három
alkalommal
várja
játszóházában
a kézmûveskedni szeretõ gyermekes családokat. Újdonság lesz az is,
hogy két zenés vígjátékot mutat be a
budapesti Bulvárszínház népszerû és
rangos színészek közremûködésével.
Természetesen, nem maradnak el
hagyományosan visszatérõ nagyrendezvényeink sem: a Sárkányfesztivál,
a Lecsófesztivál, az augusztus 20-i ünnepi programok sem.
Közel ötven program, öt helyszín, kihívásokkal teli sok szép esemény! Minden munkatársammal azon leszünk,
hogy a szezon végén elmondhassuk:
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Dancsecs Klára
Mûvelõdési ház vezetõ

Meghívó
a Balatonszárszói Üdülõegyesület
2012. július 22-én (vasárnap)
10 órai kezdettel tartja
éves közgyûlését
a Csukás Színházban.
Ezt követõen Dorogi Sándor
polgármester részvételével
az üdülõtulajdonosok
fórumát tartjuk.
Minden üdülõtulajdonost
szeretettel várunk.
A Balatonszárszói Üdülõegyesület
elnöksége
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Ajándék fagyi, palacsinta,
és nagy hancúrozás

Sokan készülnek utánozni a gólyalábas bohócokat.
Nagyon sok programmal vártuk a gyerekeket május 26-án a Gyermeknapon.
Igen jó szórakozás volt a célba dobás,
a zsákban futás, a hullahopp karika
–, a lángosevõ verseny, de az almahalászat és a családi kötélhúzás is.
A gólyalábas bohócoknak igen nagy
sikerük volt, hiszen a produkciójukba
a gyerekeket is bevonták. És eljött egy
igazi traktor is, amibe beülhettek kicsik
és nagyok egyaránt.
Láposiné Piroska néni segítségével
kézmûves foglalkozást is választhattak
a gyerkõcök, és aki elfáradt az ugráló

várban, itt kicsit kifújhatta magát, míg a
madarat és a kalitkáját elkészítette.
Rengeteg felajánlást kaptunk, amit
ezúton is nagyon szépen köszönünk. A
szervezésben a mûvelõdési ház vezetõje
és a Nõk a Balatonért Egyesület helyi
csoportja segédkezett a rendezõknek.
Nagy meglepetés volt az ajándék
fagylalt, a melegszendvics, a rengeteg
palacsinta, - amit a Nyugdíjas Klub tagjai, a nagymamák sütöttek, az üdítõk. A
szülõk is örülhettek, mert így nem kellett
gyakran nyitogatni a pénztárcájukat.
Apáti Emõke

Kinõtték a Százszorszép Óvodát

Kerestük az év borát és borászát

A Dézsma pince tulajdonosa, Szabó Zoltán lett az év borásza. A kórustalálkozó
karvezetõinek, és hangszeres kísérõinek
õ ajánlott fel egy-egy palackkal a díj
nyertes borából

Petkes János szinte minden évben a
gyõztesek között szerepel.

XI. alkalommal rendeztek borversenyt
Balatonszárszón. Az új kiírás szerint a
helyiek mellett a környezõ településeken
termõterülettel rendelkezõ borászok is
jelentkezhettek. Ez megemelte a létszámot: 26 gazda 65 bormintával nevezett
az idei megmérettetésre.
A Mészáros Lászlóné által vezetett
zsûriben Babócsay Károly, Veszprémi
László és Mikonya József borászok, valamint a termelõk részérõl Balogh Lajos
és Skerlecz Géza kóstolgatták a fínom
nedûket. 39 fehér, 5 rose, 19 vörös és
kuriózumként egy habzóbor került az
asztalukra. Közülük 17-et arany-, 13at ezüst-, 16-ot bronzéremre értékelt a
zsûri.
Új kategóriaként a 19,51 pontérték
fölött teljesítõ borokat nagy arany minõsítésben részesítették a szigorú ítészek.
Idén négy bor érte el a prémium szintet:
Gamauf Béla Chardonnay bora,
Szabó Zoltán Merlot-ja, Kemendi István

Szürkebarátja és Petkes János Chardonnay-ja, amely 19,76 pontot ért, s
ezzel elnyerte az „Év bora” címet.
Az
önkormányzat
másik
különdíját,„Az év borásza” címet a
legeredményesebb gazda, Szabó Zoltán érdemelte ki egy nagy arany, két
arany és két ezüst minõsítéssel. A díjakat Dorogi Sándor polgármestertõl és
a szervezõ Mikulcza Gábortól vehették
át.
Az esti gálán új darabokkal lépett
fel a Balatonszárszói Kabarészínpad,
a Szárszó Néptáncegyüttes, valamint
a Balaton-Party Rézfúfós Együttes. A
vacsora után hajnalig tartó tánc, nótázás következett, és közben természetesen ki-ki megkínálhatta barátait a
„jobbikból”.
Köszönet illeti az önkormányzatot
az erkölcsi és anyagi támogatásért és
Mikulcza Gábor képviselõt, aki a szer
vezésen túl 40 000 Ft-tal is hozzájárult
a rendezvény lebonyolításához.

Nyugdíjasok
a Nemzeti Összetartozás Napján

Táncolni is tanultak az óvodában. Integetve köszöntek el az ovó néniktõl.
Június 1-jén lázas izgalommal nyitottuk
ki az intézmény kapuját. Elérkeztünk a
2011/2012-es nevelési év végéhez és
a nagycsoportosok búcsúztatásához.
Ebéd után a Katica csoport szülõi
közössége virágdíszbe öltöztette az
óvodát. Szülõk, rokonok, ismerõsök,
barátok tisztelték meg jelenlétükkel ünnepségünket, kíváncsian várva a csoportok évzáró mûsorát.
Elõször a Katica csoportosok „tûz”
táncát tapsolhatta meg a közönség. A
tánchoz illõ pólók és pom-pom-ok piros
és sárga színû kavalkádja csodálatos
látványt nyújtott. Ezt követte a Pillangó
csoportosok sokszínû bemutatkozása.
A nagyérdemû, a mesedramatizálást, a
táncokat és a versek, énekek sokaságát
tapssal jutalmazta.
Az ünnepség zárásaként a középsõ
csoportos gyerekek búcsút vettek 14

Az Országgyûlés 2010. május 31-én a
Nemzeti Összetartozás Napjává nyil
vánította az elsõ világháborút lezáró
trianoni békediktátum aláírásának
napját, június 4-ét.
Nemzetünk tragédiájára emlékezünk
minden évben e napon, hangsúlyozva
a közösséget határainkon túl élõ honfitársainkkal.
Mi, a Balatonszárszói Nyugdíjas
Klub tagjai, fontosnak éreztük, hogy
csatlakozzunk a kezdeményezéshez,
ezért tiszteletünk jeléül elhelyeztük
koszorúnkat, virágainkat az elsõ világháború hõsi halottainak emlékmûvénél. Korabeli katonadalokkal és Sajó
Sándor gyönyörû soraival igyekeztünk

Büszkén jelentjük…
Verssel és dallal búcsúztak az ovitól.
leendõ elsõ osztályos pajtásuktól, akik
nyakukban tarisznyával, kezükben
virággal, és a szemekbe könnyet csaló
versikével intettek búcsút társaiknak.
A nap zárásaként minden kisgyerek
tortaevésben jeleskedett. A szülõk és
a Szülõi Munkaközösség, minden dolgozónak köszönetét fejezte ki az év
folyamán tanúsított körültekintõ, színvonalas munkájáért.

A Nyugdíjasok Szövetségének KeletBalatoni Kistérsége május 27-én rendezte
hagyományos mûvészeti gáláját Balatonszemesen. Tizenöt település nyugdíjas
csoportja versengett különbözõ mûfajokban. A Szárszói Nyugdíjas Klub „Civakodó” nótacsokorral és a Háromugrós
címû tánccal vett részt a találkozón.
Nagy örömünkre -mint eddig minden évben- most is továbbjutottunk az októberben rendezendõ megyei gálára, ahol reményeink szerint méltóképpen képviseljük
majd településünket, Balatonszárszót.

méltóképpen megemlékezni nemzetünk
történetének szomorú, sorsfordító pillanatáról.
„De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hûség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt.
Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva,
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:
Féltõn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön - örökre!”
Vígh Magdolna
Klubvezetõ

Házasságot kötött
2012. május 12-én kötötte össze
életét Kovács Zsolt Balázs és Bartha
Gabriella
2012. május 26-án Jelinek Péter End
re és Várhegyi Katalin
2012. június 09-én Szalay Balázs és
Császár Anett
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
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Két fiút és egy kislányt
köszöntöttek
Ritka alkalom, hogy egyszerre három
újszülöttet fogadjanak a polgármesteri hivatalban. Július 6-án, ez az örömteli ese
mény történt. Ekkor ünnepélyes keretek
között fogadja Dorogi Sándor polgármester a szülõket, és köszönti a település
legifjabb polgárait. S mint az köztudomású, az emléklap mellé borítékot is
ajándékoz az önkormányzat a családoknak, ami száz ezer forintot tartalmaz.
Stágl András és felesége Stáglné Fodor Judit harmadik kisfiát, Simont, Katona Krisztián és Jakab Viktória kislányát, Esztert,
valamint Viczián Tamás és Viczián Beáta
kisfiát Ábelt Fogadták nagy szeretettel.( A
családokról a következõ lapszámunkban
jelenik meg képes összeállítás.)

Az új Infópont

Az állomás épületével szembeni új
parkolóban megnyílt az új Infópont.
Már a szezonnyitás napjaiban igen
nagy forgalmat bonyolítottak le. A
programajánlókon kívül Szárszóról
miden fontos információt megkaphatnak. Itt árusítják elõvételben a Csukás
Színház programjaira a jegyeket,
de a hajómenetrendtõl kezdve más
települések programkínálatával is tudnak szolgálni. A „mindent tudó” iroda
délelõtt 9-tõl 12 óráig, délután pedig
15 órától 19 óráig tart nyitva. Telefonon is érdeklõdhetnek a 30/8649147-es mobilszámon.

Énekkarunk és táncosaink Lengyelországban
A két csoport hamar megtalálta a közös
hangnemet, miután elindultunk a 600
kilométer útra. A hangulat aztán a második estére a tetõpontjára hágott.
A táncosok és az énekkarosok
felváltva szerepeltek. Az utolsó dalban
viszont együtt alakított a két csoport. A
fiatal közönségnek nagyon tetszett a
fellépésünk. Tömény ízelítõt kaptak a
magyar népi táncokból és a nagyon
szép dalokból. Végezetül együtt táncoltunk és énekeltünk a gyerekekkel.
A vendéglátóink kitettek magukért. Az
elsõ napon laza kis pihenés után egy
grill partira hívtak meg minket. Itt egy
helybeli, nemzetközi hírû népi zenekar
szórakoztatott minket, és velük mulattunk együtt késõ estig.
Szombaton
megnéztük
Krakkó
városát és a Wieliczkai sóbányát.
Mindkettõ lenyûgözõ volt. A hatalmas
méretek között szinte eltörpül az ember.
Sajnos, a városnak csak
egy kis részét csodálhattuk meg, de arra
elegendõ volt, hogy a
társaság nagy része elhatározza, ide még el
kell jönni többször is.
A mélyben, azaz a
világörökség részeként
Ez a lengyel fiú nagyon
készül, hogy eljöhessen
Szárszóra

Etyeken is bemutatkoztunk

Lapanow fõterén a város polgármestere, Jan Kulig fogadta a két együttest.
ismert sóbányában több idõt töltöttünk,
míg végig sétáltuk a három kilométeres útvonalat a 140 méteres mélység
ben. Majd, pihenésképpen
megnéztük testvérvárosunk,
Lapanow,
XV.
századi
mûemlék fatemplomát, és a
kedves plébános beszámolt
a mozgalmas gyülekezeti
életrõl, ami még a fiatalok
nõi focicsapatáról is híres. A
Soli Deo Gloria énekkarunk
a Santus címû dalt énekelte
a találkozás alakalmából.
Este a város zeneiskolájának
fúvós koncertjére kaptunk
meghívást. Nagyon jól játszot-

tak, és talán a szárszóiak találkozhatnak
majd velük, hiszen a polgármesterünk
meghívta õket egy viszontlátogatásra.
Este egy rögtönzött táncházat tartottunk,
dalolászással egybekötve.
Vasárnap az énekkar újabb fellépése következett egy szép, modern
katolikus templomban. Az énekkar a
lengyel népdallal is megköszönte az
ellátásunkról gondoskodó személyzetnek a sok finomságot, akik útravalót is
csomagoltak nekünk. A hazafelé vezetõ
út is az élmények visszaidézésével telt,
amire sokáig emlékezünk majd.
Fonyó Károly
(a Szárszó Néptáncegyüttes tagja)

Újságíró szemmel Szárszó újdonságai
A Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatósága május 18-20.
között három napos belföldi újságírói tanulmányutat szervezett turisztikai újságírók
számára, azzal a céllal, hogy bemutassák
a Balaton régió elõszezonban nyújtott gaz
dag kínálatát, hogy tavasszal is érdemes
a Balatonhoz jönni. Nagy örömmel vettük,
hogy a televíziótól, rádiótól, napilapoktól
és szakmai médiától érkeztek a vendégek
és a déli parton Siófok és Balatonfenyves
között Balatonszárszóra is ellátogattak.
A felújított József Attila Emlékmúzeumnál
Mikulcza Gábor önkormányzati képviselõ
fogadta a szakma huszonkét képviselõjét.
Kiemelte, a turistacsalogatáshoz egyedi

attrakciók is kellenek. Balatonszárszón
a múzeum mellett ilyen például az egész
nyáron nyitva tartó Csukás Színház, a
krokodilfarm. A József Attila Emlékmúzeumot H. Bagó Ilona, a kiállítás fõkurátora
mutatta be. Az újságírók új élményekkel,
információkkal gazdagodtak, jól érezték
nálunk magukat. Természetesen szárszói
emlékkel is megajándékoztuk õket.
Számomra megtiszteltetést és szakmai
elismerést jelentett a velük való találkozás.
Balatonszárszón ugyanis nem mûködik a
Turizmus Zrt. által irányított Tourinform iroda, mégis méltónak találtattunk arra, hogy
bemutathattuk településünk kínálatát.
Némethné Szabó Magdolna

Helyi szakembereink:

Némethné Szabó Magdolna sok-sok érdeklõdõnek mondta el, milyen új turisztikai
érdekességgel, látványossággal várjuk a vendégeket.
A Magyar Turizmus Zrt. május 19-20án rendezte meg a X. Etyeki Pincefesztivált. A Kecskegödör névre hallgató
területen nagyszabású kitelepülést
szerveztek, ahol Magyarország régiói
mutatkozhattak be Régiók tere néven.
Balatonszárszó természetesen a Balaton régióhoz csatlakozva mutatta be
turisztikai kínálatát.
A két napos rendezvényre több mint
ötven ezren látogattak ki, közülük sokan a mi standunkhoz is. Elsõsorban a
programok, látnivalók után érdeklõdtek
a vendégek. E rendezvényen való részvétellel is meg szerettük volna ragadni

az alkalmat, hogy minél szélesebb körben reklámozhassuk magunkat, mutassuk be Szárszó új turisztikai vonzerejét:
a Csukás Színházat, a megújult József
Attila Múzeumot, a krokodil farmot, a
sok tekintetben megújult, megszépült
nyaralóhelyet.
A vendégfogadás sikere viszont
egész Szárszó lakosságán és vállal
kozóin is múlik. Kérem, tegyünk meg
mindnyájan mindent, hogy településünkön jól érezzék magukat a vendégek és jövõre is visszatérjenek!
Köszönettel:
Némethné Szabó Magdolna

Név
Balassa Kft.
Bán József
Baranyai Zoltán
Fejes József
Fenyvesi Róbert
Geiger Tamás
Horváth István
Huber János
Hüse Építész Kft.
Johann Endre
Kazsoki Sándor
Kezola Kft.
Kovács Géza
Kovács József
Rédecsi Tibor
Somogyi János
Székely Béla ifj.
Szierer Imre
Takács János
Tefner Tibor
Várhegyi László
Vonabisz Kft.
Zotter András

Szakma
teljeskörû építõipari kivitelezés
kõmûves
vízvezeték szerelõ
kõmûves
tervezõ
ács
asztalos
hidegburkoló
tervezõ
burkoló
villanyszerelõ
teljeskörû építõipari kivitelezés
üveges
szobafestõ-mázoló
szobafestõ-mázoló
lakatos
hideg-melegburkoló, villanyszerelõ
asztalos
bádogos
lakatos
ács
gáztervezõ
ács

Elérhetõség
20/451-41-95
20/945-08-74
20/531-98-16
30/455-72-59
20/235-29-80
30/911-13-62
20/347-68-25
y20/423-20-64
30/285-47-47
20/824-36-00
30/245-72-32
30/969-99-85
70/227-58-59
30/984-83-30
30/907-49-17
30/227-23-76
70/366-30-38
30/989-05-17
30/361-72-45
30/560-36-90
30/620-42-98
30/520-69-39
30/235-61-40

8 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Karate

Asztalitenisz

A II. Bács Kupa
érmesei

Bronzérmes lett
a csapatunk
Nyáron, pin-pong suli

Kezdõdik az edzõtábor

Június második szombatján rendezték
meg Kiskunmajsán a II. Bács Kupa elnevezésû Honto Ryu Országos bajnokságot. A közel 150 fõs induló létszám
és a körmérkõzéses kumite versenyszámok egész napra biztosították az elfoglaltságot. Az edzõi feladatokat ezúttal Simándi Gergely látta el, jómagam
pedig bíráskodtam. Kedvezõbb sze
zonzárót nem is kívánhattunk volna
magunknak. Az alábbi eredmények
születtek:
Szekér Bálint 12 é. kata B csoport
arany, Susóczki Dávid 14 é. kata
arany, Varga Barna 14 é. kata ezüst,
kumite bronz, Simándi Gergely felnõtt
kata arany, Simon Zoltán felnõtt kata
bronz, Kálosi Roland 10 é. kata arany,

kumite arany érem. Június 17-én mi is
“zártuk “ a tanévet a már hagyományosnak tekinthetõ bicikli túrával egybekötött
játékos vetélkedõvel. A helyszín ezúttal is
Balatonboglár volt, ahol a kerékpározás
után egy rövid fürdéssel frissítettük fel magunkat, majd jöhettek a sorversenyek! A
környezõ települések karatésai öt csapatban mérték össze a tudásukat, ügyes-

ségüket. Ezúton is köszönöm a Szülõk
segítségét, akik a túra illetve a játékok
lebonyolításában nagyon hasznosan
közremûködtek.
Most rövid pihenés következik, majd
július 9-19-ig edzõtábor lesz, remélhetõleg idén még több résztvevõvel!
Somogyi Péter edzõ

Labdarúgás

Felnõtt csapatunk az 5. a tabellán
Deme Norbert (játékos edzõ-felnõtt csapat):
Felnõtt csapat (30 mérkõzés)
5. hely BALATONSZÁRSZÓ 15gy.--5d.---10v.---65-49gólarány---50pont
Az elõzõ évekhez hasonlóan, az idén
is a tavaszi idényünk sikerült jobban. A
kiváló téli felkészülésünk már elõre sej
tette, hogy igen jó félévnek nézhetünk
elébe. Játékos keretünkben nagy mozgás
nem történt, hisz csak Kun Gábor (Siófok), illetve Szentkirályi József (Fonyód)
érkeztek. A három döntetlen, és két
vereségünk mellett, szerencsére igen sok
gyõzelemnek örülhetett a lelkes szárszói
nézõsereg. Így a nem túl fényes õszi
13. helyezésünk után, az évad végére
az 5. pozícióval büszkélkedhetünk, ami
igen nagy fegyvertény a nem túl veretes
õszünk után. Említést érdemel a tavaszi
szezonunkban a Nagyberki elleni ha
zai derbi. Bízvást állíthatjuk, hogy akár
az NB II-ben is megállta volna a helyét
mind iramában, mind taktikusságában
és látványos megoldásaiban. Emellett
gratulálni szeretnék Pfeiffer Norbertnek, a
góllövõlistán elért második helyezéséhez
/28 góllal/.
Ha a község és a vezetõség is úgy
gondolja, dédelgethetnénk akár nagyobb
terveket is, mint az idei, azaz feljebb is
léphetnénk a tabellán az 5. helynél. A játékosállomány adott, illetve egy kapussal
és két mezõnyjátékossal kiegészülve,
reális esélyt látok a dobogós helyek eléréséhez.
Köszönjük a támogatást a telepü
lés vezetõinek, az egész év áldozatos munkáját elnökünknek és sportvezetõinknek!
Találkozzunk
augusztusban,
a
2012/13-as idény kezdetekor!
Jó pihenést és kellemes nyarat kívánok
minden kedves sportbarátunknak!

✟ Gyászközlemény
Baranyai Sándorné 2012. május 3.
Kuti Józsefné 2012. május 15.
Ács István 2012. június 11.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló
hozzátartozóknak.

2011/2012. BAJNOKI ÉV VÉGEREDMÉNYEI :
Turcsányi Péter (utánpótlás edzõ):
U-16 serdülõ csapat (22 mérkõzés)
11. hely BALATONSZÁRSZÓ 4gy.—0d.—18v.—29-136gólarány—12pont
Az U–16 csapatával nagy erõfeszítésbe került, hogy egyáltalán ki tudjunk állni minden bajnoki meccsre pontlevonás vagy büntetés nélkül. De végigcsináltuk.
Három játékos érdemel a hozzáállásáért elismerést: Görög Patrik, Mócsán Dávid
és Schaul Szilveszter.
U-19 ifi csapat (30 mérkõzés)
12. hely BALATONSZÁRSZÓ 6gy.---3d.---21v.---143-110gólarány---21pont
Az ifi csapatnál majdnem ugyan ez a helyzet. Sõt kicsit rosszabb. Már a hazai
meccseinken is az a veszély fenyegetett, hogy nem tudunk kiállni. Remélem egykét játékost sikerül igazolni, és változni fog a hozzá állás is. Sajnos a jövõt nem
látom elõre, de azt megígérhetem, hogy ettõl csak jobb lesz. Köszönöm azoknak
a játékosoknak, akik segítették a csapatot

KID Família Kupa
Lelkesen fociztak az új reménységek
A Família Perlaki Pihenõpark és Vendég
látóipari Kft balatonszárszói KID Família Üdülõje május 19-én második alkalommal rendezte meg a 2001. január
1. után született labdarugó sportolók
tornáját, amelyre nyolc csapat nevezett
be. A torna szervezésében és rendezésében kiemelkedõ segítséget nyújtott a
Magyar Diáksport Szövetség, a Balatonszárszói Önkormányzat, a Balatonszárszói NKSE, a Taverna Vendéglõ,
valamint az Ezüst Sirály Bt.
Az idén a Hévízi Sportkör, a
Kõbányai Ifjúsági S.E. I. és II. csapata,
a Tabáni Spartacus, a Siófok, a kaposvári Berzsenyi Általános Iskola, a Tabi
Városi Sport Club és a Balatonszárszói
NKSE csapata tisztelte meg rendezvényünket, megjelenésével és a tornán
nyújtott kiváló teljesítményével.
Az ünnepélyes megnyitó után két
csoportba sorolt csoportmérkõzésekkel kezdõdött a torna, s az idõjárás is
igen kedvezõ volt a játékhoz. Az igen
magas színvonalú csoportmérkõzések
során kialakult helyezések alapján a
helyosztó mérkõzéseken dõltek el a
végsõ helyezések.
Íme, a helyezések: I. Hévízi Sportkör, II. Berzsenyi Ált. Iskola, Kaposvár
III. Kõbányai Ifjúsági SE IV. Siófok, V.
Tabáni Spartacus, VII. Balatonszárszó
NKSE.

A legjobb kapus a kaposvári Szilágyi Bálint lett, a gólkirály Burai Erik, a
legjobb mezõnyjátékos pedig Horváth
Krisztofer lett, - mindketten hévíziek. A
legsportszerûbb csapat címet a házigazdák érdemelték ki, és a Taverna
vendéglátó különdíjában részesültek.
Focilabdát és tíz ezer forintos vásárlási
utalványt kaptak. A torna szervezésében kiemelkedõ segítséget nyújtottak a
siófoki, a tabi , és a kaposvári vezetõk,
így az õ csapatuk is jutalmul focilabdát
kapott.
Az I.-III. helyezett csapatok kupát
és érmet kaptak, a IV.-VIII. helyezett csapatok kupa díjazásban részesültek. A
díjakat Szekér Gábor alpolgármester,
Harmath Imre S.E. elnöke és Sarang
Sándor örökös tiszteletbeli sportköri elnök adta át.
A hangulatos, jól sikerült torna után
a gyermek sportolókat az Ezüst Sirály
Bt. tulajdonosa, Szabó Péter vendégelte meg pizzával, a kísérõknek pedig a Família Perlaki Kft szolgálta fel
a vacsorát. Köszönjük a szervezõk, a
sportpályát kitûnõen elõkészítõ munkatársak és a helyi média segítségét.
Reméljük, hogy közremûködésükkel
2013-ban is megrendezhetjük a már
hagyományosnak nevezhetõ   labda
rugó tornát.
Perlaki Endre, szervezõ

Befejezõdött a 2011/2012 évi megyei
felnõtt asztalitenisz csapatbajnokság,
ahol a szárszói csapat bronzérmet
nyert.
A megyei utánpótlás bajnokságon
bajnok lett a Mikulcza Mátyás-Tóth
Bálint fiú ifjúsági páros.
További eredmények: Újonc leány:
3. Tóth Kamilla. Serdülõ fiú: 2. Tóth
Bálint. Ifjúsági fiú: 3. Tóth Bálint
Nagy sikere volt az általános iskolai
suli bajnokságnak, amelyen negyvenegy tanuló vett részt. Eredmények: Az
alsó tagozatos lányok között: 1. Horváth Elizabett, 2. Horváth Nikoletta, 3.
Puskás Emma. A fiúk között: 1. Telek
Krisztián, 2. Hegyi Ákos, 3. Bartik Dominik. A felsõ tagozatos lányok versenyében: 1. Szabó Csilla, 2. Szekér Viktória, 3. Takács Kornélia. A fiúk közül:
1. Galambos Endre, 2. Városi Imre, 3.
Máj László
Illés Gergõ nyerte a Mura-Dráva
Amatõr Férfi egyéni bajnokságot Nagykanizsán, a bronzérmes Békés András
lett. A serdülõ fiú egyéniben 58 induló
közül Tóth Bálint a legjobb nyolcig jutott, ahol a késõbbi gyõztestõl kapott
ki.
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén
júliusba kezdõ asztalitenisz oktatás indul alsó tagozatosoknak a mûvelõdési
házban. Érdeklõdni a 30-691-5975-ös
telefonon lehet.
Hûvösvölgyi Péter

Születések
2012. május 20-án született Katona
Eszter ( Katona Krisztián és Jakab
Viktória kislánya)
2012. június 01-én született Geiger
Panna Zsóka ( Geiger Tamás és
Kovács Tünde kislánya)

Jó tudni!
Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
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