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A ballagás hava
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A szezonra hangoltak

Nyári elõzetes: Süsü belevette magát a hûs habokba.

Egy rendkívüli osztály köszönt el tanáraitól és diáktársaitól. A nyolcadikosok továbbtanulási megmérette
tésén országos átlagon felül teljesítettek magyarból és matematikából is.
– A ballagás egy különleges
pillanata az életnek: valami
véget ér, benne van a búcsú,
az emlékezés, de benne van
egy kapu, mely nyitva van

egy ismeretlen, vágyakozással, kíváncsisággal, élményekkel teli útra. Az, hogy ezen
az úton mi történik veletek,
az nemcsak az úton, hanem

A nagycsoportosok nagyon szép ünnepi mûsorral köszöntek az óvó
néniktõl és társaiktól.

rajtatok is múlik, – mondta
elköszönõ beszédében Szabó
Zoltánné Gelencsér Ilona, iskolánk igazgatója.
– Mi éveken át megpróbáltunk térképet adni ehhez az
úthoz, hiszen mi magunk is
jártunk rajta, és sok-sok tanítványunkat engedtük már át
ezen a kapun. Tehát mutattunk térképet, próbáltunk zsebetekbe – tudást, ismeretet,
emberséget
tenni-,
amit
próbáljatok meg kreatívan
használni, az úton hasznosnak, értelmesnek, eredményesnek lenni, hiszen ezt tanítottuk nektek, ez volt talán a
legfontosabb útravaló.
(A ballagó osztályról,
a kitüntetett pedagógusokról
és az iskolai életrõl
olvashatnak a 4. oldalon)

Vendégváró ajánlatok
A jelszó pedig legyen az:
Köszönöm, hogy itt lesztek
Velünk!
Amikor a vendégek megér
keznek
Balatonszárszóra,
beérik annak a munkának
a gyümölcse, amelyet az
önkormányzat és a szálláskiadók végeztek évek óta eme
közös cél érdekében. Nagyon
fontos lenne tudni, hogy ezzel
nem ér véget, hanem innen indul az a jövõnket meghatározó
tevékenység, aminek a célja,
az ideérkezõk megtartása és
lehetõleg visszatérõkké „változtatása”.
Mit kell ehhez? Hozzáadni
minden tõlünk telhetõt ahhoz,

hogy a vendégek jól érezhessék magukat. Az elégedetten
távozók élményeiket elmesélve,
a jó hírünk keltésével a leghatásosabban, segíthetnek az újabb
vendégek megnyerésében!
Ahhoz azonban, hogy jól
érezzék magukat a nálunk szállást foglalók, lenne néhány fontos teendõnk, az ittlétük alatt.
Igyekezzünk
információkkal
ellátni õket a rengeteg szabadidõs lehetõségrõl, legyen
otthon mindenkinek térképe,
mûsoros programajánlói, hogy
a vendégek feltétlenül tudhassanak mindenrõl. Ha lehet,
hívják fel a figyelmüket Balatonszárszó kiemelt értékeire, a

A Balatoni Kör kezdeményezésére a tó körül egy
idõpontban
ünnepélyes
strand
nyitókat
tartottak.
Szárszó is csatlakozott a
rendezvényhez. A központi

strandon a Szárszói Fiatalok
szerveztek programokat – homokvárépítõ versenyt, strandfocit, dartsversenyt, kavicsfestést – szalonnasütéssel. A
napot karaokéval zárták.

2015. évi fejlesztések
és pályázatok
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestü
lete a 2015. május 18-i, illetve a 2015. június 1-i ülésén az alábbi fejlesztések és pályázatok ügyében hozott határozatot:

Ez a hangulatos pergola látványterve.
közbiztonságra, az egyedülálló Csukás Színházra, a József
Attila Emlékházra, a virágos
terekre, és a díjnyertes kép melletti szlogenre, miszerint itt mindig: Várjuk Szeretettel!
A legfontosabb kérés, ha
lehet, csak a jót mondjuk mindenkinek
Balatonszárszóról
(még ha valaki úgy is érzi, hogy
akadnak hiányosságaink), mert
gondoljanak bele: ki akarna
azután ott nyaralni, ahol úgy
néz ki, hogy még a vendéglátók sem érzik jól magukat!
Szabó Gábor
(Szárszói szálláshely
szolgáltató)

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a Tóparti parkban
elhelyezendõ pergola kivitelezését jóváhagyta.
Zöldségfélék termesztése – Szárszóért Településgazdálkodási
Nonprofit Kft tevékenységi körének módosítása
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a Szárszóért
Településgazdálkodási Nonprofit Kft tevékenységi körét zöldségfélék, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése, illetve egyéb,
nem évelõ növény termesztése tevékenységi körökkel bõvítette.
A pályázatokról a 2. oldalon olvashatnak

A nyári színes programajánlónkat lapunk
mellékleteként megtalálják. A nyaralóvendégek ke
ressék az Infópontban, az üzletekben, vendéglátóhelyeken, a strandokon.

www.balatonszarszo.hu

2 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

A polgármester egyik szeme sír…

Példás lomtalanítók és szemetelõk
A polgármester egyik szeme
sír, a másik meg nevet. Kezd
jük az örömével: minden
elismerése azoké a lakosoké
és üdülõtulajdonosoké, akik
példás
fegyelmezettséggel
vállalták, hogy áprilisban és
májusban a kijelölt idõben
beszállíották a fölöslegessé
vált holmijukat a Gyulai Pál
utcai gyûjtõhelyre, a lomtalanítás idején. Szinte észrevétlenül
zajlott le az akció, pedig egyik
konténeres autó fordult a másik
után, sõt egy speciális daráló
gép is itt, helyben õrölte az
anyagot. Még a szakemberek
véleménye szerint is „európaiszintû” hulladéksemlegesítést
valósítottunk meg. Mindez
kevesebb pénzbe és felfordulásba került, mint a kirakodós
megoldás.
Örül a polgármesterünk,
hogy zöldben, fában és bo-

korban igen gazdag település
vagyunk. A kijelölt idõben sokan tették ki az elõírt módon
a nyesedéket, amibõl hegyek
gyûltek. Aztán jöttek az Eon-os
metszõk, és úgy megigazították a közterületi fákat, hogy
még egy hétig három autó
gyûjtötte a nyesedéket. Mindezt, úgy ahogy gyõzték energiával a rendteremtõk.
De sokan úgy gondolják,
hogy ezen túl is beboríthatják
lomokkal, nyesedékkel, és
a hétvégékrõl itt maradt
szemetes nejlon zacskókkal
a települést, mert úgy is elviszik. Hát ezért szomorú, és
bizonyos mértékig tanácstalan a polgármester. Nem kis
összeget áldoz a település
szórólapokra, és minden helyi médiában a felhívásra:
miszerint lehetõség van elszállíttatni a lomokat – térítés el-

Az szedi majd össze, aki eldobta?

2014-ben jó
pénzügyi évet
zártunk
A legutóbbi képviselõtestületi
ülésen fogadták el a 2014. évi
beszámoló és zárszámadási
rendeletet.
Dr. Tomka Ákos a Jogi,
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy
a bizottság az ellenõrzést
követõen megtárgyalta a jelentést, és egyhangúlag javasolta a testületnek elfogadásra.
Felkérte Szita László könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa a
részletekrõl a képviselõket.
Szita László a könyvvizsgálói jelentés alapján pozitív
összefoglalót adott a pénzügyi folyamatokról és néhány
figyelemfelhívó
kiegészítést
tett.
A polgármester megkö
szönte Szita László precíz
munkáját. Örömmel állapította
meg, hogy
törvénytelenséget nem találtak, a pénzügyi
törvényben elõírtakat betartotta a hivatal. Az önkormányzatnak nem volt hitele az elmúlt
évben, hazárdjátékban nem
vettek részt. A gazdálkodás
rendkívül megfontolt volt.

lenében – a kijelölt idõn túl is.
A nyesedéket is beszállíthatják
a Zöldpont hulladék gyûjtõbe,
de hívásra és fizetés ellenében
azt is elszállítják. És mindezen
felül nem tudunk megbirkózni
azzal a fegyelmezetlenséggel, hogy a nyaraló vendégek
nem a kijelölt idõben teszik
ki a háztartási hulladékot,
és nem a kijelölt zsákban! A
vékony zacskókat kikezdik a
madarak, a kóbor állatok, és
ott éktelenkedik a szemét, mert
ezt nem szedik össze a szemétszállítók.
A polgármester szerint rend
a lelke Szárszónak. Nagyon
sok illegális szemétgyûjtõ he
lyet számoltak fel az elmúlt
évek alatt. A fenti példák pedig
bizonyítják, hogy a lakosság
és az üdülõtulajdonosok nagy
része a sajátjának érzi, az
egyik legszebb Balaton-parti
településnek tartja a miénket.
És néhány tucatnyian belegá
nyolnak. Igen, eszükbe juthat,
hogy van erre rendelet is: öt
ezertõl százötvenezer forintig
terjedõ igazgatási bírsággal
lehetne sújtani azokat, akik a
„közösségi együttélés alapvetõ
szabályait megsértik”. De ennek a testületnek nem kenyere a
bírságolás. Szép szóval szeretnék elérni azt, hogy szemetelõk
is belássák, utánuk is jönnek
nyaraló vendégek.
(Ha a helyzet javítására valakinek jó ötlete támad, adja
át!)

Elkészült a Rákóczi utca
csapadékvíz elvezetése

Sok lakó gondját orvosolja a vízelvezetõ.
Hosszú vajúdás, majd a
Képviselõ-testületi
határozat után április 23-án építési szerzõdést kötött a siófoki
szákhelyû
ÖKOBAU
Kft-vel a létesítmény május 31-i
megvalósítására. A kivitelezõ
kiválasztására kiírt pályázat
ra beérkezõ öt ajánlat alap
ján történt, az önkormányzat
számára legkedvezõbb ajánlatot adó pályázóval történt
a szerzõdéskötés 7.537.272
forint értékben. Az eredeti
határidõt a kivitelezõ négy
nappal lépte túl. A június
4-én befejezett aszfaltozással mûködés gátló körülmény
nélküli állapot teremtett meg.
A hiánypótlás mentes mûszaki
átadás átvételi eljárás június
10-én történt meg. Örömmel
tájékoztatom a választópolgárokat, hogy pótmunkát nem

rendeltem el, így a szerzõdéses összegen felüli kifizetés
nem terheli az önkormányzatot. Az elvégzett munkára 2
éves garanciában állapodtak
meg, s felülvizsgálatra 2017.
júniusában lesz. Természetesen a határidõig idõközben
keletkezõ hibák kijavításáról a
kivitelezõnek rövid határidõn
belül gondoskodnia kell. Ez
úton is köszönetet mondok az
utca lakosainak a kivitelezés
okozta kellemetlenségek zok
szó nélküli elviseléséért. A létesítmény mûszaki ellenõrzését térítés mentesen vállaltam,
megkímélve az Önkormányzatot a Mérnöki Kamara ajánlott díjszabása szerinti, közel
230 ezer forintos mûszaki ellenõri díj kifizetésétõl.
Zotter Tibor okl. építõmérnök
mûszaki ellenõr

Megújul az egészségház és a konyha
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be – az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – a Balatonszárszói
Közös Önkormányzati Hivatal épületének
energetikai fejlesztésére.

Pályázatok:
Egészségügyi alapellátás fejlesztése –
Egészségház – orvosi rendelõ felújítása –
eszközbeszerzés

A konyha több korszerû felszereléssel
gazdagodik.
Egészségház – jelenlegi állapot.
Dél-dunántúli Regionális Operatív Program
keretén belül az önkormányzat egészség
ügyi alapellátás fejlesztésére pályázott.
A támogatás mértéke 100 százalék. A
PÁLYÁZAT Nyert.”
Az Önkormányzat az „Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Balatonszárszón”
projekthez kapcsolódóan az orvosi
rendelõ teljes épületének felújításához
12.000.000.- Ft forrást biztosít, a 2015.
évi költségvetés tartaléka terhére.
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesz
tések – Konyha felújítási pályázat – Iskolai
konyha felújítása

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be – a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A pályázat összköltségvetése
33.326.070.- Ft, amelynek az 5 %-át,
1.666.304.- Ft-ot, önerõként az Önkormányzat, biztosít a 2015. évi költségvetés
tartaléka terhére.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések – A Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai fejlesztése
Környezet és Energia Operatív program
keretén belül az önkormányzat pályázatot
nyújtott be a Közös Önkormányzati Hi
vatal épületenergetikai fejlesztésére. A
támogatás mértéke 100 százalék.
A pályázat befogadása megtörtént.

A pályázat támogatási összege bruttó
30.000.000.- Ft, a pályázati önerõ
1.500.000.- Ft, melyet az Önkormányzat
a biztosít a 2015. évi költségvetés tartalék
terhére.

A keréképárút Jókai utcai látványterve.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata – „Térségi lehetõség javítása – kiemelt
projektek” címû konstrukció újranyitásáról
szóló 2015. évi kormányhatározat alapján
– pályázatot nyújt be a Közlekedés Operatív Program keretében a „Kerékpárúthálózat fejlesztése” címû konstrukcióra.
Várady Tünde
fejlesztési koordinátor
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Számvetés a Turisztikai Egyesületben
Az átalakult egyesület mérleget
készített a májusi tisztújító közgyûlésén, számba véve az ala
kuláskor vállalt feladatokat.
Egy merõben új arculat kialakítását vállaltuk, ami tartalmazta az önkormányzattal
való kapcsolat normalizálásán
túl a bizalom helyreállítását, a
nyugodt munkavégzés biztosítását, a feladatok fontossági
sorrendjének megváltoztatását,
és egy új szemlélet kialakítását.
Nagy utat tettünk meg az
elmúlt idõszakban, a tevékenységek felsorolása hosszú idõt
venne igénybe, és az egyesület történéseirõl folyamatos
tájékoztatást adtunk a korábbiakban is. Kiemelt feladatnak
a marketing tevékenységet tartottuk, néhányat említsünk meg
ezek közül
címszavakban:
a különbözõ kiadványok, az
elektronikus elérhetõség, a kiállításokon való részvétel, az idegenforgalmi attrakciókon való
megjelenés, a rendezvények,
programok, helyi látnivalók
bemutatása és reklámozása,
a múzeummal közös rendezvények, és még lehetne folytatni
a sort.
Fontos feladat volt a pénz
ügyi stabilitás biztosítása,
mely egy szigorú költséggazdálkodást követelt. Az, hogy
az egyesületnek nincsenek
napi gondjai az elõbbieket is figyelembe véve az önkormányzat anyagi támogatásának is
betudható, melyet ezúttal is
köszönünk.
Az egyesület közgyûlése
az elmúlt idõszakról szóló írásos, és szóbeli beszámolót ellenszavazat nélkül elfogadta.
A vezetõtestületek tagjait egy

Házasságot kötöttek:
Kránicz János – Keszi Móni
ka 2015. május 09-én
Zebegényi Tibor – Nagy Beat
rix 2015. május 23-án
Pomikál Zoltán – Szabó Zsa
nett 2015. május 30-án
Mihályi András – Pásti Móni
ka 2015. május 30-án   Balatonszárszón
Pázsit József – Veszprémi Szand
ra 2015. május 16-án Kötcsén
örök hûséget fogadott egymásnak.
Élethosszig tartó boldogságot kívánunk az új házasoknak!

A Margit szigeten is nagy sikerrel mutatkozott be Szárszó, ahol a
Szárszói Fiatalok Egyesülete vitte el jó hírünket, kínálta nyári ajánla
tainkat, szállásainkat és borainkat.
tartózkodással megválasztotta.
Az elnökségbe, és a bizottságba is a régi tagok mellé egy-egy
új személyt választott a tagság.
A bizalmat ezúton is köszönjük. Ez a bizalom egyben azt is
jelenti, hogy felelõsséggel tartozunk nem csak a tagságunk, hanem a településünk valamennyi
polgára, a partner szervezetek,
az önkormányzat, a civilszervezetek, vagyis mindazoknak, akik szívükön viselik, és
aktívan segítik a helyi vendég
fogadás alakulását, és ebben
pozitívan részt is vállalnak.
Van
még
tennivalónk
bõven! Ahhoz, hogy Szárszót
válasszák a vendégek, nem
lehet hátradõlni, folyamatosan
dolgozni kell érte, meg kell
újulni a mai kor elvárásainak
megfelelõen. Az egyesület ennek szellemében megújítja honlapját, támogatjuk a helyi új
kezdeményezéseket, mint pél
dául a Mesepark létrehozása,
a Versutca kialakítása stb. De
a régi kezdeményezéseket is
folytatjuk. (Szolgáltatói Fórum,

Csoki Fesztivál, Sárkányfesztivál, és a Csukás mesefigurák
köré kialakított attrakciók).
Végezetül Szeretném megköszönni az elnökség, és a bizottság tagjainak a munkáját,
segítségét. Kiemelve Németh
né Szabó Magdolna titkár
tevékenységét, aki a szabad
idejét, hétvégéit feláldozva
járta az országot, a különbözõ
idegenforgalmi rendezvénye
ken vett részt, ezáltal is segítve
a település marketing tevékenységét. Külön köszönet azoknak
a fiataloknak is, akik aktívan támogatták õt ebben a munkában
idõt, energiát nem kímélve.
Eredményeink, és elõttünk
álló feladataink továbbra is
kell, hogy feltételezzék a közös
gondolkodást, az egy irányba
haladást, úgy az önkormányzattal, mint a szolgáltatókkal,
vendégfogadókkal közösen.
Kívánok mindenkinek eredményekben gazdag, sikeres
nyarat!
Cseri Péter
Turisztikai Egyesület elnöke

Megújul a honlapunk
A Turisztikai Egyesület a leg
utóbbi tanácskozáson arra az
elhatározásra jutott, hogy a
honlapunkat meg kell újítani.
A nyaralóvendégeknek ugyanis ma már ez az egyik legfontosabb kiindulási pont, olyan
képes-térkép, ami alapján
szállást, programot, strandot,
éttermet és sok minden egyebet választani lehet
Némethné Szabó Magdol-

na turisztikai referens számolt
be a legutóbbi képviselõ testületi ülésen a tervekrõl: Tefner
Béla vállalta a település turisztikai honlapjának megújítását
Az online marketing nagyon
fontos. A balatonszarszo.hu
oldal aldomain oldala lenne
az info.balatonszarszo.hu oldal, amellyel egy egyszerû de
informatív oldal jönne létre. A
szálláskeresõ is megújul.

Legifjabb polgáraink

Az illemhely is fontos!

2015. április 17-én született Pádár
Anna (Pádár Zoltán és Lantos Bernadett kislánya)
2015. április 20-án született Jo
hann Janka Ilona (Johann Endre és
Gál Éva kislánya)
2015. június 04-én született Molnár
Zoé Annamária (Molnár Attila és
Torma Annamária kislánya)
Gratulálunk az újszülöttek szüleinek
és nagyon sok örömet, egészséget
kívánunk mindegyik családnak.

A Tó-parti park egyre látványo
sabb lesz. A Zenepavilon
mögött megépül egy pergola, és
ott van az ideiglenes büfé. Mert
jövõre, reméljük készen lesz a
két impozáns vendéglátóhely
is. De addig is lesz élet, és
sok program, amit lapunk mellékleteként a programajánlóban
megtalálnak. Ahol százak,
vagy esetleg ezrek is megfordulnak egy nyári estén, bizonyos

szükségletek kielégítése is fontos. A Mobilbox Kft.-tõl három
hónapra bérli az önkormányzat
azt a konténert, amelyben férfi
és nõi WC, és mosdó van.
Nagy Zoltán képviselõ, a
legutóbbi képviselõtestületei ülé
sen azt javasolta, hogy ez az
ideiglenes megoldás tényleg az
utolsó legyen az idén. Jövõre
végleges megoldásról kell gondoskodni.

Vizsgálat – várakozás nélkül
– Nyolc évig dolgozott ebben a
házi gyermekorvosi körzetben
az elõdöm, Rozs Andrea, akivel
évfolyamtársak voltunk az egye
temen. Az õ hívására jöttem a
helyére, hogy folytassam az
õ által megkezdett gyógyító
munkát, aminek nagyon örülök,
és igyekszem is a lehetõ legjobb tudásom szerint megfelelni, – mondja dr. Bátori Beáta,
aki a múlt év július 01-tõl látja el
a szárszói, a szemesi, az õszödi és a szóládi gyerekeket az
újszülött kortól a 18 évesekig. A
feladat nem könnyû, hiszen Kaposváron lakik, így oda vissza
naponta meg kell tenni a több
mint száz kilométert. Az elsõ

— Sajnos, nem. Sok
gyermektábor mûködik orvos
nélkül. De a szülõktõl is azt
várnánk, hogy egy kis házipatikával jöjjenek, hogy ne le
gyen rémálom a nyaralás, mert
mi csak a sürgõsségi esetre
való gyógyszert tudjuk felírni.
Szeretnénk egyébként egész
éven át az ellátás minõségét is
javítani, mint ahogyan az már
sok helyen elfogadott és be
vált, június 01-tõl mi is elõzetes
idõpont egyeztetés alapján
fogadjuk a beteget. Teljesen
felesleges, hogy egy-másfél
órát várakozzanak, és közben
fertõzzék egymást a gyerekek.
Ez persze nem jelenti azt, hogy

Balról Egry Ágnes védõnõ, dr. Bátori Beáta gyermekorvos és Lengyel
né Németh Beáta asszisztens.
tél is beteg-rekordot döntött: a
vírusos idõszakban egymásnak
adták a fertõzéseket a gyere
kek. A napi átlagosan hatvan
beteg vizsgálata nehezen fért
be a másfél órába. Mind emellett menetrend szerint egész évi
program szerint az iskolai, az
óvodai egészségügyi ellátást,
a szûrõvizsgálatokat el kell végezni, a védõoltásokat be kell
adni, az édesanyát az újszülöttel a tanácsadásra be kell hívni. Ez a doktornõ szerint csak
egy nagyon szervezett csapatmunkával valósítható meg. Akik
a keze alá dolgoznak: Egry
Ágnes védõnõ és Lengyelné Németh Beáta gyermek-szakápoló
asszisztens.
Ilyenkor nyáron az üdülõvendégekkel megsokszorozódik a
rendelést felkeresõ gyermekek
száma. Fel lehet-e készülni erre
a többletmunkára?

ha nagy a baj, ne fogadnánk
soron kívül a beteg gyermeket. Amennyiben reggel 8-9
óra között idõpontot kérnek
a szülõk, (a 363-3070 telefonszámon) tervezhetõbbé és
gyorsabbá is válik a vizsgálat.
Az önkormányzat támogatását
is sok mindenben megkapjuk,
hogy jó körülmények között és
magas színvonalú ellátást kapjanak az itteni gyerekek, ami a
rendelõ felújításával, korszerûsítésével a közeljövõben még
látványosabb lesz.
Az Emberei Erõforrások
Minisztériumában Elismerõ
Oklevelet vett át Egry Ágnes
területi védõnõ június 13-án
az eredményes, példamutató
szakmai tevékenységéért Ba
log Zoltán minisztertõl. Gra
tulálunk a kitüntetéshez!

Az önkormányzat ültetvénye

Ültetés a felajánlott földeken.
Új tevékenységi körrel gazdagodott az önkormányzat: saját
földterületein illetve a lakosság
által felajánlott parcellákon
mezõgazdasági tevékenységet
folytathat. A református egyháztól, a Zelei és a Mészáro

vics család adta át mûvelésre
a terültet. Így az idén tavasszal
hét mázsa burgonyát vetettek
el, valamint paprika, paradi
csom, uborka, hagyma és
padlizsánt ültettek. A munkálatokban 11-14-en vettek részt.
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Kitüntetett pedagógusaink
A Pedagógusnap alkalmából
Cser Lajosné, a Siófoki
Tankerület igazgatója iskolánk két nyugdíjba vonuló
tanárának adta át a Szolgálati
emlékérmet. Két pedagógust
pedig oklevéllel tüntetett ki.
Dorogi Sándor polgármester
pedig az önkormányzat nevében Mikulcza Gábornénak
adott át emlékplakettet.

Sok tanítványára büszke:
akik matematika versenyt nyer
tek, meg néhány kiváló évfo
lyamra, akik nemesen versengtek egymással.

Kemendi Istvánné

Richterné Földesi Margit
Negyven éves pedagógusi
munkája után vehette át a Szolgálati Emlékérmet. Nem csak a
pályához, de magához az iskolához is hûséges volt mindvégig. A pécsi fõiskolán szerzett
matematika-fizika tanári oklevelet, és az elsõ Kötcsén töltött éve
után körzetesítették az iskolát,
és onnantól kezdve mindvégig Szárszón tanított a nyugdíjba vonulásáig. Közben még
egyszer beült az iskolapadba,
mert megérezte, a jövõ tantárgya a számítástechnika-informatika lesz. Elvégezte az új szakot
Egerben, levelezõ tagozaton.
Az iskola egyetlen számítógépén írta – néha késõ estig – a
dolgozatát. Örült, amikor látta,
hogy a gyerekek elõbb megszeretik a számítógépet, mint
a felnõttek. Bennük nincs az a
félsz, hogy elrontanak benne
valamit. Nagy szenzáció volt,
amikor a Suli-net programmal
nyertek 8 darab, nagyobb teljesítményû számítógépet. Ezzel
igazán meg lehetett szerettetni
a játszva tanulást.
Jó lesz visszaemlékezni az itt
töltött évekre.

1977-ben végzett a pécsi
Tanárképzõ Fõiskolán, magyar
– szerbhorvát szakos tanárként.
Drávafokra, egykori iskolájába tért vissza a fõiskolai évek
után, ahol nagyon otthonosan
érezte magát: szerb-horvát
nyelvet tanított. A férje szülei
viszont balatoni kötõdésûek,
és úgy fordult a család sorsa,
hogy a költözés mellett döntöttek. 1985 óta dolgozik a Balatonszárszói József Attila Általános Iskolában. Már az elsõ
évben osztályfõnök lett, ma
gyart és oroszt tanított. Magyar
szakos tanárként az iskola felsõs tanulóit bevezette a magyar
és a világirodalom rejtelmeibe,
megismertetve, megszerettetve
velük a szépirodalmat, íróinkat,
költõinket.
Fáradhatatlanul
munkálkodott azon, hogy diákjai óvják édes anyanyelvünket.
A magyartanítás és a versenyekre való felkészítés mellett
a település kulturális életébe
is aktívan bekapcsolódott. A
kiemelt közösségi – iskolai ünnepségek állandó szervezõje,
mûsor összeállítója, rendezõje.
Osztályfõnökként példamutató
munkával formálta közösségeit. Munkáját eredményesség,
lelkiismeretesség,
pontosság
jellemezte. A legnagyobb büszkeség a szakmai siker, amikor
a tanítvány áll fenn a dobogón
egy megyei anyanyelvi verse-

nyen, vagy bejut az ország
legjobbjai közé. Büszke volt
arra is, ha a tanítványai tapsot
kaptak egy-egy ünnepi mûsoron, vagy szépen szerepeltek a
Költészet Napi vetélkedõn. Tíz
évig, mint hitoktató is tanított: a
bérmálkozásra készítette fel a
gyerekeket.
Negyven év pedagógus
munkáját Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadásával
köszönte meg a fenntartó.
Diákjai rövid üzenetekben bú
csúztak tõle, melyek a magyar
terem faliújságján, az utolsó
órán várták õt. Boldogan olvas
ta a tanárnõ azokat és féltett
emlékei közé helyezte.

reméli, ide jár majd az unokája
is. Most már a tanítványai gyermekeit tanítja. Így nem csoda
az a bizalom, és elismerés, ami
ezt az életpályát övezi.

új ismereteket befogadni, önállóan birtokba venni, felhasználni, az új körülmények között
is helyüket megállni, emberi
tartásukat megõrizni. Ennek
szellemében teszem a dolgomat tovább, legjobb tudásom
szerint.

Mikulcza Gáborné (Zita)

Szekér Klára
A József Attila Általános iskolában eltöltött idõt tekintve
mindenképpen Szekér Klára a
rekorder. Itt tanulta a betûvetést, és innen köszönt el egy
rövid idõre, amikor gimnáziumba került, majd Kaposvárra,
a Tanítóképzõ Fõiskolára. De
akkor is visszajárt, hiszen a
legkedvesebb osztályfõnökét,
Dolgos Jánosnét, rendszeresen
meglátogatta. õ volt a példaképe. Nem kellett sokat gondolkodnia a pályaválasztáson.
Természetesen a gyakorlati idejét is itt töltötte. Végzett peda
gógusként 1979-ben lépett a
katedrára. Persze, nem ebben
a modern épületben kezdte.
Tanított a Szóládi utcában (most
Mûszaki bolt), a Petõfi utcai
kifõzde konyhájában, és egy
szolgálati lakás szobájában.
A múlt év szeptemberében
36. tanévére szólította be a
csengõ. Ide járt a kislánya, és

Kaposváron
végeztem
a
Tanítóképzõ Fõiskolán. Egyik
alkalommal Látos Dezsõ tanár
úr azzal érkezett, hogy Balatonföldvárra sürgõsen keresnek
kettõ tanítót. Így kerültem
harminckét éve tanítani a Balatonföldvári Általános Iskolába. Egy jó hangulatú tantestületbe csöppentem, sokan
voltunk fiatalok. Valaki mindig
férjhez ment, vagy megnõsült,
ezért gyakran ünnepeltünk. Az
idõsebb kollégák is nagyon
segítõkészek voltak, értékes
gyakorlati segítséget kaptam
tõlük. Jól emlékszem a kezdetekre, mert az elsõ télen olyan
fogcsikorgató hideg volt, hogy
minden nap lejártunk a Balatonra korcsolyázni, szánkózni.
1999-ben tértem vissza diákkorom székhelyére, a szárszói
iskolába. Egykori tanáraim
hamar befogadtak, büszke vagyok rá, hogy velük is együtt
taníthattam. Mindig szívesen
emlékszem vissza rájuk.
Jelenleg a harmadikosok osztályfõnöke vagyok. Elevenek,
talpraesettek, mindenrõl van
véleményük. Azon munkálkodom,
hogy
tanítványaim
megismerjék és megõrizzék
hagyományainkat, vegyenek
részt településünk mindennapi
életében, legyenek nyitottak az
új iránt. Képesek legyenek az

Fritz Éva
Ha a hagyományos könyvmolyos vetélkedõt említi valaki,
vagy a Cimbora szakkört, vagy
a Föld Napja rendezvényt az
iskolában, mindenkinek Fritz
Éva neve jut eszébe. õ is szereti, ha a dolgok személyre sza
bottak, és egész pályafutása
alatt meg is „találták” õt ezek a
feladatok. József Attilával vall
ja: „Játszani is engedd, szép,
okos fiadat.”
1981-ben végzett Nyíregy
házán, a Tanárképzõ Fõiskolán,
biológia-könyvtár
szakon. Egy orvosi könyvtárban töltött kis idõ után megtalálta a gyermek-könyvtárosi
munkát, amit nagy örömmel
csinált Budapesten. 1990-tõl
dolgozik Balatonszárszón. A
pedagógiai munkájában nagyon fontosnak tartja, hogy
megtanítsa, megmutassa a
gyerekeknek, hogyan tudják
értelmesen, hasznosan eltöltetni a szabadidejüket. Hogyan
lehet örülni egy jó zenének,
egy jó könyvnek, egy színházi
elõadásnak, egy kalandos
kirándulásnak. Ha ezeket már
kicsi gyermekkorban, és tizenévesen megtapasztalják, eszükbe sem jut késõbb sem, hogy
az örömet, a jókedvet pótsze
rekkel szerezzék meg.

Badacsonyi túra – hajókirándulással
Általános Iskola tanulói és tanárai
április 24-én, a szülõi munkaközösség
szervezésében és finanszírozásában
hajózással egybekötött Badacsonyi
kiránduláson vettek részt. Tíz csoportba
szervezõdtek a gyerekek. A csapatok
nevei az elmúlt évek védett állatait kapta, így például a tavi kagyló , a búbos
banka, a tarajos gõte és többek között a
kék szitakötõ neveit. Vonattal utaztunk
Fonyódra, majd birtokba vettük a Hévíz
nevû hajót. Külön jólesõ érzés, hogy
rendkívül fegyelmezett volt minden diák.
Badacsonyban felmentünk a hegyre,
az elsõsök diktálta ütemben. Fáradtan
ugyan, de mindenki felért a csúcsra.

Jólesõen kifáradtak.
Csodálatos kilátás fogadott bennünket.
Miután megpihentünk, itt fogyasztottuk el
az ebédet. Ezt követõen minden csapat

bemutatta a csapata állatát. Meghallgathattuk az állatok „ panaszkodásait
is”, mely felhívta a figyelmet milyen

veszélyek leselkednek rájuk. Láthattunk
nagyon vicces, tudományos és lelkes
bemutatókat is. Nem volt könnyû értékelni a csapatok munkáját. Mindegyik
nagyon jól sikerül, de a nyertes, a búbos
banka csapata lett. Egy kis fagyizással
zárult a badacsonyi kirándulás.
Ezúton szeretném megköszönni az
Igazgató Asszonynak és a Tanároknak
a pozitív hozzáállást. Külön köszönet
a feladatok szervezésében és lebo
nyolításában Fritz Évának és Tókáné
Rózsa Andreának,valamint köszönöm
a szülõi munkaközösség tagjainak támogatását.
Bartha Mercedes SZMK elnök
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Jó volt szárszói diáknak lenni Színes programok az oviban
Elballagott iskolánkból egy osztály. õk fogalmazták meg ezt a
gondolatot.
Minden tanév végén búcsút
kell mondanunk azoknak a
gyerekeknek, akiket nyolc esztendõn át oktattunk, neveltünk,
szerettünk, nincs ebben semmi
rendkívüli. Mégis különleges,
keserédes útra bocsátás volt ez
számomra, számunkra.
Szívemhez nõtt ez a 23 fiatal. Legtöbbjüket csecsemõ koruk óta ismertem, együtt jártuk
végig az óvodát, az alsó tagozatot, majd ötödiktõl osztály-

Kovács Ádám, az iskola diákja
lett.
fõnökük lehettem. A Kötcsérõl
jött diákok úgy simultak bele a
kis közösségbe, mintha mindig
is ide tartoztak volna.
Huszonhárom
érdeklõdõ,
különleges diák. Élmény volt
velük minden óra, legyen szó

tanóráról vagy együtt töltött
szabadidõrõl. Nagyon jó alapokat kaptak tanítóiktól. Nem
véletlenek ezért az elért érdemjegyek, felvételi eredmények,
versenyeredmények. Minden
iránt érdeklõdõ, okos gyerekek,
határozott véleménnyel és
hozzáállással. Öröm volt õket
tanítani, hallgatni hozzászólásaikat, kiselõadásaikat.
Huszonhárom
egyéniség
sajátos gondolkodásmóddal,
lelkülettel. Ettõl váltak igazán
különleges közösséggé. Sok
csatát vívtunk meg együtt, néha
egymással és nagyon sokszor
egymásért. Olyanok voltunk,
mint egy nagy család. Mindig számíthattunk egymásra.
Szerencsére a szülõk részérõl
is rengeteg segítséget kaptunk,
amit nem tudok eléggé megköszönni.
Szívbõl kívánom, hogy a
középiskolában is ilyen szeretõ,
támogató közegbe kerüljenek!
Szeretném, ha megõriznék sajátos egyéniségüket, látásmódjukat, erõs igazságérzetüket és
a nyitottságot a tudás és a világ
iránt! Köszönöm, hogy osztályfõnökük lehettem!
A
tablónkon
szereplõ
idézettel búcsúzom tõlük: „Elmúlt, mint száz más pillanat. De
tudjuk mégis múlhatatlan, mert
szívek õrzik, nem szavak.”
Vígh Magdolna

A 2014-15 tanév legjobbjai
Iskola diákja: Kovács Ádám. Kilvinger Gábor a Szárszó TV
stúdióvezetõje a ballagáson elismerõ oklevéllel köszönte meg
a több éves segítõ munkáját.
Osztálydiákja: Geiger Balázs (1. o.), Sarang Boglárka (2. o.),
Korcz Csenge (3. o.), Szalay Ábel (4. o.), Mihályi Bence (5.
o.), Nagy Vivien (6. o.), Hegyi Alex (7. o.), Orsós Adrián ( 8.
o.)
Kitûnõ tanulók: Dobos Petra, Geiger, Balázs, Vörös Ákos (1.
o), Krukk Dorina (2.o.), Nagy Zoltán (4. o.), Puskás Emma,
Mihályi Bence, Mónos Péter (5. o.), Nagy Vivien, Szalai Petra,
Végh Viktória (6. o.), Kálosi Roland, Kiss Dorina (7. o.) Kovács
Ádám (8. o.)
Könyvjutalmat kaptak még a felsorolt tanulókon kívül: Domján
Alexa, Huszár Ádám, Király Péter (2. o.), Kovács Barbara,
Menyhárt Bianka, Skálát Júlia (3. o.) Dobos Dorka (4. o.),
Fekete Attila (5. o.) Torma Liza (8. o.).
A 2015/2016-os tanév 2015. szeptember elsején, kedden
kezdõdik.

Kirándulás Bellapusztán.
A Százszorszép óvoda gyermekei színes programsorozat
résztvevõi voltak a tavaszi hónapokban.
A FÖLD NAPJÁN hagyomány, hogy a virágoskertbe
saját virágpalántájukat ültetik
el a gyerekek. Új kezdeményezésként retket, hagymát,
répát is vetettek a veteményeskertbe, amit maguk öntöztek, gondoztak. Egy hónap
elteltével pedig örömmel fo
gyasztották el saját termésüket.
A MADARAK, FÁK NAPJÁN
a Katica csoport a helyi kertészetet látogatta meg. A Pillangó csoport az udvaron
madarakkal
kapcsolatos
sportvetélkedõt szervezett, a

Méhecske csoport gyermekei
színes madarakat barkácsoltak.
MÁJUSFÁT állítottak azaz
ügyes kezû apukák az Óvoda
udvarára. A májusfa- kitáncolása június 5-én nagy esemény
volt, ahol a kicsik szüleikkel
együtt Jakab László zenéjére
táncoltak
A GYERMEKNAPI MEG
LEPETÉS nagyon jól sikerült.
A gyerekek és az óvoda dolgozói kirándulni mentek a
Balatonszabadi Bellapusztára.
A lovas-tanya és állatfarm
nagy élmény volt, hazatérve
jégkrémet és egyéb meglepetéseket is kaptak a kicsik.
ELBÚCSÚZTAK A NAGY
CSOPORTOSOK „Óvó né-

tanuló közlekedésbiztonsági
kérdõívet töltött ki, 15 tanuló a
szüleivel közösen közlekedésbiztonsági foglalkozáson vett
részt.
A pályázaton nyert összegen a gyerekek számára
közlekedéssel kapcsolatos eszközöket, társasjátékokat, oktatási anyagokat vásároltunk.
A gyerekek élvezték a feladatokat, a pedagógusok véleménye szerint az itt megszerzett
ismeretek jól hasznosíthatók.
Joós Judit

Takácsné Átol Valéria

Jutalomkirándulás Balatonfüreden A vevõ
Iskolánk 18, az osztályközösség által kiválasztott diákja
Balatonfüredre hajózhatott juta
lomkirándulásra. A kikötõbe
érkezve végigsétáltunk a Tagore sétányon. A világhírû hindu
költõ mellett több híres ember
is ültetett fát a parkban, melyek
hûs árnyéka alatt egy jót sétáltunk. A következõ látnivalókat
tekintettük meg: Gyógy tér, Horváth-ház, Blaha Lujza nyaralója, Szívkórház, Jókai Múzeum,
Kerektemplom. A városnézés
során savanyúvízzel enyhítettük
szomjúságunkat. Három és

fél km gyaloglás után értük el
a Lóczy-barlangot, amelyben
sikerült felfrissülnünk, miközben érdeklõdve hallgattuk a
túravezetõ szakszerû elõadását.
Visszatérve a hajóállomás melletti parkban játszottunk, aztán
egy hûs fagyi volt a jutalom.
A jutalomkirándulást a Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány támogatta, mely ezúton
is megköszöni a személyi jövedelem adóból felajánlott egy
százalékot és az egyéb támogatásokat.”
Hekeli Klára

Tóth Lajos versmondó találkozó

Közlekedésbiztonsági pályázat
Iskolánk sikeresen pályázott
„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési
programjának megvalósítása
– a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési
intézményi nevelési tevékenység” megnevezésû programra. A projekt célja az általános
iskolák közlekedésbiztonsági
céltámogatása, a tanulók
és szülõk együttes megszólítása, a közlekedésbiztonsági
ismeretek terjesztése volt. A
program keretein belül 109

nik, dadus nénik, kispajtások,
óvoda, az itt töltött szép éveket
nem felejtjük el soha!” – hangzott a búcsúvers június 5-én,
az évzáró ünnepélyen, ahol
18 nagycsoportos gyermek bú
csúzott az óvodától.
A nevelési évet egész napos kirándulással zárták a
szárszói óvodások. Meghívást
kaptak egy volt szárszói fiatalembertõl, Bán Gábor úrtól, a
törökbálinti Izgiland játszóház
igazgatójától.
A 2015/2016-os nevelési
évre 12 szülõ íratta be gyermekét az óvodába, akiket nagy
szeretettel várunk.

Máj László és Orsós Adrián
Balatonkilitin 16. alkalommal
rendezték meg június 4-én a
Tóth Lajos emlékversenyt. Iskolánk minden évben képviseltette
magát ezen a verstalálkozón,
az idén két nyolcadikos tanuló,
Máj László és Orsós Adrián.

Mindkét
tanuló
szépen
szerepelt, ezüst fokozatot ért
el, s felvételi vizsga nélkül
meghívást kaptak a Kálmán
mûhelybe, ahol beszédtechnikát, színjátszást, elõadómûvészetet gyakorolhatnak.

kívánságára
Az ide jövõ nyaralók, lehet,
hogy izgulnak egy kicsit,
hogy az új nyitvatartási rend
szerint, hogy is tudnak nálunk
élelmiszereket vásárolni. Megnyugtató Szárszón a helyzet,
mert van több, vasárnap is
nyitva tartó üzlet. Például a
Szóládi utcában az a zöldség-,
gyümölcs- és vegyeskereskedés, amit Balassa Krisztina
vezet. (Munkanapokon 6-tól 17
óráig, szombaton 6-12órági
és vasárnap 7-11-ig tartanak
nyitva) Hiába, hogy túl van a
7-es úton, azaz nem túl közel
a parthoz, de a nyári forgalom erõsebb, arra készülni
kell, mindenbõl többet és több
félét kell rendelni a megszokottnál. Veszik a vevõk a hûtött
üdítõket, söröket. Sokan, a hely
beliek is, de a vendégek közül
is bebiztosítják magukat, és
elõre megrendelik a kenyeret,
a friss péksüteményt, hogy még
záróra elõtt is megkaphassák.
Kérésre természetesen beszerzünk olyan kenyeret, vagy más
élelmiszert is, amit általában
nem tartunk készleten.
A vendégek, akik elõször
vannak Szárszón, kérdezgetnek a programokról, a szórakozási lehetõségekrõl: így
nagyon jó, hogy az üzletekben is megtalálják ezeket, így
naprakészek tudunk lenni, –
mondta el Krisztina

6 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Egy híján 20 csapat bográcsozott
Május elsején, a majálist, a
nagy közös fõzést sokan várják,
hogy családostól kiruccanhassanak a Szabadidõ Parkba.
A szárszó fiatalok csapata a
régen elfeledett hagyományt
élesztett fel, és elõzõ este felállították a település májusfáját.
A mûvelõdési ház és a civil
szervezetek összefogásával,
ismét rengeteg programmal és
szíves vendéglátással fogadtuk
a vendégeket.
A nap házigazdája és sztárvendége R. Kárpáti Péter volt.

Hosszú sorok kígyóztak a lángosért, és a prököltért.

Átkarolták
a templomainkat

Kézen fogva, a 7-es úton is átsétált a menet egyik templomtól a
másikig
Az egymás iránti tisztelet,
megértés és tolarencia jegyében Pünkösd elõestéjén
mindhárom templomunkat kézfogással karolta át több száz
szárszói és vendég, akik a
hívó szóra eljöttek erre a rendhagyó találkozóra. Az összejövetel szervezõinek célja az
volt, hogy ezzel jelképezzék

Láposiné Pozsega Piroska ajándéktárgyakat ké Száz számra fogyott a kürtõs kalács.
szített a gyerekekkel

és fejezzék ki az itt élõk összefogását a kirekesztés és a
gyûlölet ellen. A szervezõ: dr.
Almacht Ottó, Szárszóért, a
Városért Egyesület képviselõje,
Dorogi Sándor, polgármester,
Tomanek Péter római katolikus
plébános, Konc-Gáll László,
református- és Mitykó András,
evangélikus lelkészek.

Megújult a Két Korona Konferencia
és Wellness Hotel

Itt télen is lehet fürödni!

Szárvendégünk: R. Kárpáti Péter zsûrizte a fõz Kilvinger Gábor vezetésével egész nap talpon volt
töket, a Decsi testvérek pedig énekeltek.
a TV-s és technikusi stáb.
A majálisra kilátogatók 200
forintértért kóstolhattak lángost
a Turisztika Alapítvány jóvoltjából, illetve kürtöskalácsot
a Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület közremûködésével.
Ugyancsak 200-ért kóstolhattak szárszói és kötcsei borokat, valamint két fajta pörköltbõl választhattak a virsli mellett.
A gyerekre is gondoltunk: volt
légvár, arcfestés, gyermekjátékok, kézmûves foglalkozás,
lufifújás. A felnõttek kipróbálhattak magukat a lövészetben a

lövészklub támogatásával. Tizenkilenc csapat mérte össze
a fõzõ tudását. Harmadik
helyezet lett a Szárszói Fiatalok csapata, a nyertes pedig
a Szárszóért Kft, akik hét személyre szóló belépõt kaptak az
Igali Gyógyfürdõbe.
Akiknek a finom borokat
köszönhetjük: Balogh Lajos,
Cseh Imre, Fenyvesi Henrik,
Gamauf Béla, Kovács Gyula,
Molnár Ferenc, Nagy Lajos,
Nagy Zoltán, Petkes János, Potyi Gyula, Szabó Zoltán, Szin

csák István, Tefner Tibor, Torma László, Várhegyi László,
Gyurcsek Ferenc. A kötcsei
borászok: Buzás János, Veszp
rémi László, Gutman László,
Fáncsi Hegyi Pincészet.
Akiknek a pörköltet köszönhetjük: Balatonszárszó Nagy
községi Önkormányzat, a Ba
latonszárszó-Kõröshegy
FTK.
A pörkölteket készítette: Fodor
Zsolt.
Akik mindezért egész nap
fáradoztak, majd rendet tettek:
Szárszói Fiatalok.

Nagy öröm számunkra a 2015ös év, hiszen a Széchenyi 2020.
programmal lehetõségünk nyílt
rá, hogy szállodánk Európai
Uniós támogatás keretében
valósítsa meg fejlesztési terveit.
Projektünk elsõdleges célja
a hotel színvonalának emelése,
mely reményeink szerint hozzá
járul majd vendégeink még magasabb szintû kiszolgálásához,
elégedettségük növeléséhez. A
megnyert pályázatnak köszönhetõen standard szárnyunk
szobái teljes felújításon esnek át,
a meglévõ berendezések komp
lett cseréjére kerül sor, továbbá
minden szobánkat olyan extra
felszereléssel látunk el, mint a
minibár, vagy a szobai széf.

A felújítási munkálatok mellett
szállodánk további huszonegy
elegánsan berendezett superior
szobával bõvült és éttermünk
kapacitásának
növelése
is
megtörtént. Új szolgáltatásként
vendégeinknek lehetõsége lesz
a jövõben kerékpárkölcsönzésre
is, amivel nálunk töltött idejüket
igyekszünk még színesebbé
tenni.
A projekt várhatóan 2015.
június végén fejezõdik be, így
a nyári szezonban már megújult
formában fogadjuk vendégeinket. Bízunk benne, hogy várt
sikereink nem maradnak el és fejlesztésünk éppen olyan pozitív
fogadtatású lesz, mint ahogyan
azt megálmodtuk.

bejöhet akárki. Sokszor így lovasítanak meg pénztárcát, és
nagy értékeket, csak éppen kint
ülnek a teraszon, vagy az udvaron.
Szárszón megerõsítették több
módon is a közbiztonságot.
Három új, fiatal polgárõr lépett
szolgálatba, és mint tavaly, fiatal rendõrjelöltek is gyakorolják
majd a szakmát a strandokon
és egyéb látogatott helyeken.

Pusztai Zoltán törzszászlós

Ajtó, ablak nyitva van!
Az üdülési szezont meg
elõzõen bûnmegelõzési fórumot tartottak a mûvelõdési
házban, ahol Pusztai Zoltán,
a Balatonföldvári Rendõrõrs
törzszászlósa adott nagyon
hasznos tanácsokat, hogyan
is lehet védekezni a besurranó
tolvajok ellen, és még jó né
hány praktikát.
Az ismerõs gyermekdal nyomán, ha minden nyitva van,

Paréj Gabriella

Felck Tímea

Böröcz Balázs
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Gyermeknap – sok attrakcióval, ínyencséggel

Krukk Cintia
Süsürõl.

gyõztes

rajza

Május utolsó vasárnapja a
gyerekeké. A mûvelõdési házban már elmaradhatatlan a
Gyermeknapi családi délután.
Hatféle különbözõ versenyt
ötöltek ki számukra, hogy minden korosztály összemérhesse
ügyességét, tudását. Kicsik és
nagyok tátott szájjal ámultak,
bámultak Mikola Péter és Mollini bûvész szórakoztató varázslatain. Egész nap volt ingyenes
ugrálóvár, trambulin, csillámtetoválás. A Diána fagyizó felajánlásával egész nap kóstolhatták a finomabbnál finomabb
fagyikat. Láposiné Piroska nénivel csodálatos dekorációkat
készíthettek a kicsik és nagyok
egyaránt. A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiállított
egy tûzoltó autót, amit a gyere
kek kívülrõl belülrõl megtekint
hettek. A büfénél mindenkit
vendégül láttunk pizzával, amit
helyben sütöttek az anyukák
és a polgárõr lányok. A Nõk
a Balatonért Egyesület helyei
csoportja és a Nyugdíjas Klub
nagymamái nem érezték volna
jól magukat, ha nem sütnek
palacsintát. Tombolasorsolással zártuk a délutánt. Ezúton
még egyszer köszönjük szépen
mindenkinek a segítséget, aki
bármivel hozzájárult, hogy
sikeres legyen a Gyermeknapi
rendezvényünk.
Apáti Emõke

Az édesanyák együtt ügyeskedtek a gyerekekkel.

Hû, de mozog ez a lángos
A legifjabb versenyzõ

A lányokat is érdekli tûzoltó szerelés?

Megmérkõztek a boraink

Nagy Zoltán képviselõ és Dorogi Sándor polgármester átadja az év
borásza díjat Szedleczky Richárdnak, az év borászának.
A borászainknak nem kedvezett
a múlt évi idõjárás. Nagy elismerés illeti azokat, akik ennek
ellenére az idei borversenyen
is megmérették a boraikat, és
nem is voltak kevesen. Öt arany
6 ezüst- és 11 bronzérmet
adtak át azon a családias ünnepségen, amit már hagyományosan rendeznek meg.
Ez alkalommal Nagy Zoltán
önkormányzati képviselõ vál-

Versengés a „tûzoltóságért”.

lalta magára a szervezés és a
mûsor vezetés nagy részét, és
Tefner Tibor, képviselõ volt ez
alkalommal is a társszervezõ.
Megtisztelte az összejövetelt
Azurák Mihály borirodalmár,
aki igazán ékesszólóan ír e
nemes nedûrõl. Az érmes borok
iddogálása mellett a Szárszó
Néptáncegyüttes és a Szárszói
Kabarémûsora fokozta a jó
hangulatot.

Az illuzionista, aki megbûvölhet

Az elvarázsolt gyermeksereg

Temetõi új vízvezeték
és felújítások

Halaszthatatlan
feladatnak
tartotta a képviselõtestület
Szárszó kegyeleti helye, a temetõ bizonyos részeinek felújítását. A terület baloldali részén
kijelölték a szakaszhatárokat,
és az így kimért utakon végezték el az új vízvezeték rendszer
kiépítését. Ezen az új részen
négy kerti csapot szereltek
fel, ezek biztosítják a vízvételi lehetõséget. A felújítás
során áthelyezték a szennyvíztároló aknát is. Ennek statikai
tervezését Zotter Tibor vállalta,
aki Ábrahám Lajossal együtt
egy szombat és vasárnap
elkészítették a szennyvíz tároló
akna zsaluzását és fedõlapját.
A ravatalozó épületén belül
ajtó- és burkolatcserét végeztek.
A felújítás körülbelül másfél millió forintba került.

Szár László szobra

Konc-Gáll László, református lelkész is megáldotta az emlékmûvet
Torma János szobrászmûvész
alkotása Szár László fehérmárvány mellszobra, amit a
könyvtárunk elõtti parkban
avattak fel május 29-én. Dr.
Bakay Kornél régészprofesszor
már évek óta kutatja Somogyország régmúltját, és Szár
László, mint egykori herceg
családtörténetét. Ez alkalom-

mal õ leleplezte le a szobrot.
Munkájának és kutatásainak
lelkes híve és támogatója Baksafalvi Soós László, aki méltatta a professzor munkáját.
Ez alkalomból Gyócsi László
„Hercegét siratja a Szentesica”
címû könyvét dedikálta a könyvtárban, aki korábban tartott itt
szerzõi estet is.
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MOZDULJ
BALATON!
Idén is megrendezzük a Központi
és Móricz Zsigmond utcai két strandon a MOZDULJ BALATON tömegsport versenyeket, július 4-tõl augusztus 22-ig. Labdajátékokban és
vízi ügyességi játékokban mérhetik
össze tudásukat a jelentkezõk, majd
mindkét strand egy-egy válogatottal
részt vesz az augusztus 22-i vonyarcvashegyi szezon záró gálán.
Hüvösvölgyi Péter

✟ Gyászközlemény
Kovács Jánosné (Haász Margit)
2015. 04.15-én
Márton András 2015. 04.23-án
Torma Istvánné (Heizler Mária)
2015. 04.25-én
Horváth Istvánné (Katona Mária)
2015. 04.26-án
Szabó Endréné 2015. 05. 04-én
Szakál József 2015. 05. 06-án
Kreka Imréné (Gál Teréz) 2015.
05. 06-án
Koza László 2015. 05. 20-án
Magas Ferenc 2015. 05. 25-én távozott a minden élõk útján.
Részvétünk a gyászoló családoknak.

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai:
06-30-830-4221
és 06-30-828-6675

Dobogós karatésaink
Április 18-án és 19-én rendezték meg
Mogyoródon az idei WKF Magyar Bajnokságot. Szombaton a 8 évesektõl a
kadet korosztályokig zajlottak a küzdelmek, a Balaton Budo versenyzõi is
ezen a napon léptek tatamira. A több
száz indulót felvonultató verseny igen
színvonalas küzdelmeknek adott otthont
mind formagyakorlat, mind pedig küzdelem versenyszámban.
Az alábbi eredményeket értük el:
Susóczki Richárd bronz, Kálosi Roland bronz érem.
Május 9-én rendezték meg Budapesten a Nyílt Shito Ryu Országos Bajnokságot, ahol 19 klub több mint 400
versenyzõje vállalta a megmérettetést.
Az alábbi eredmények születtek:
Jerkus Brájen 1 ezüst, 1 bronz, Farkas Csaba 1 bronz, 1 ezüst, Márton Lili
2 bronz, Simon Zoltán 1 arany, Szekér
Bálint 1 arany érem.
Május 16-án rendezték Zalaegersze-

Véget ért a 2014/2015-ös labdarúgó
szezon.
Mint ismert, öt csapatunk szerepelt a
különbözõ megyei bajnokságokban
(felnõtt,U-21,U-18,U-15 és öregfiúk).
A legfiatalabbak pedig a BOZSIK
Programban vettek részt (U-7/9 és
U-11/13
korcsoportban).
Felnõtt
gárdánk nem túl jó elõjelekkel vágott
neki a tavasznak, hisz a téli átigazolási idõszakban nem sikerült a tervezett
erõsítés, létszámnövelés. A szûk keretet
szinte minden mérkõzésen az U-21-es
csapatunkból kellett feltölteni. Bátran
mondhatjuk, hogy õk megállták a helyüket a felnõttek között is. A létszám

Minden fronton véget ért a 2014/2015ös labdarúgó bajnoki szezon.
Bozsikos palántáink(U/7/9/11/13)
ebben a szezonban 12-12 Egyesületi, illetve Intézményi tornán vettek
részt, valamint a korosztályonként
megtartott heti edzéseken. Az U/15-

Takácsné Átol Valéria,
Vinkler Gábor

Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
www.balatonszarszo.hu
Tervezõszerkesztõ: KIT Bt.
Szerkesztette: Oláh Erzsébet
szarszoihirmondo@gmail.com

hiány mellett az edzéslátogatás volt a
legnagyobb gond. Sokan nem tudtak
(iskola, munka, stb…) rendszeresen
járni, de olyanok is voltak, akik tudtak volna, de mégsem jártak?! Be is
bizonyosodott, hogy edzés nélkül még
megye II-ben sem lehet jól szerepelni.
A végeredmény: 13. Balatonszárszó
26m. 5gy. 3d. 18v. 35-70gk. 18 pont
Örömteli viszont az utánpótlás csapataink szereplése. Példamutató az
edzéslátogatásuk (szerdánként 10-12
fõ, pénteken 18-20 fõ vett részt rendszeresen). U-21-es csapatunk végig vezette a tabellát és csak az utolsó elõtti
fordulóban engedte át ezt a pozíciót

bronz, 1 arany, Jerkus Brájen 1 bronz, 1
arany, Farkas Csaba 2 ezüst, Zsombók
Ákos 2 bronz, Fekete Attila 1 arany, 1
ezüst, Szalay Miklós 1 ezüst, 1 bronz,
Fonód Balázs 1 bronz, 1 arany, 1
ezüst, Marton Lili 1 ezüst, 1 bronz, Varga Barna 1 arany, 1 bronz, Városi Imre
2 ezüst, Susóczki Richárd 1 arany, 1
bronz, Simon Boldizsár 1 ezüst, Susócz
ki Dávid 1 bronz, 1 arany, Szekér Bálint
1 ezüst, 1 bronz érem.
Somogyi Péter edzõ

A boldog díjazottak.

ös, csapatunk már nagypályás bajnokságban szerepelt, csoportjukban
a hetedik helyet szerezték meg. Reményt keltõ, hogy ez a csapat, az
átszervezésnek köszönhetõen, jövõre
is együtt maradhat és szerepelhet immár, az U/16-os bajnokságban. A
szintén szervezett bajnoki rendszerben szereplõ öregfiúk idei teljesítménye sajnos, kissé elmaradt az elõzõ
években megszokottakhoz képest,
õk a nyolcadik helyezést szerezték
meg. Itt a nyár, de pihenni nincs idõ,
a bajnokság befejezése után, azonnal nekiálltunk a következõ szezon
elõkészületeinek. Jó pihenést és szép
nyarat kívánok minden sportolónak,
sportbarátnak!
Agócs Attila
edzõ

Ezüstérmes az asztalitenisz csapatunk
Befejezõdött a Dél-Balatoni csapatbajnokság, ahol Balatonszárszó második
csapata ezüst érmet szerzett kilenc csapat közül.
Három Országos Veterán Ranglista
versenyt rendeztek tavasszal, melyen
Hüvösvölgyi Péter férfi párosba két har-

egy váratlan Kéthelyi vereség után a
Zamárdi gárdájának. Csapatunk tehát
ezüstérmes lett az Északi csoportban!!!
GRATULÁLUNK és KÖSZÖNJÜK! 2.
Balatonszárszó 26m. 21gy. 1d. 4v.
143-12gk. 64 pont
U-18-as csapatunknak még ennél
is fényesebbre sikerült a bajnokság,
hisz az Északi csoportot megnyerték,
tehát aranyérmesek lettek. Bíztató a
jövõre néz a fiatalok fejlõdése! Nekik
is GRATULÁLUNK és KÖSZÖNJÜK! 1.
Balatonszárszó 12m. 10gy. 1d. 1v. 618gk. 31 pont
Harmath Imre
elnök

Két ballagó sportoló

Fiatalok és Öregfiúk

A fotókat készítették:

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Kálosi Roland bronzérmes (balról a har
madik).

A utánpótlás nagy reménységei

Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

Dr. Lövey László,
Grazsyna Kusiak,
Szõke György,

gen harmadik alkalommal a Haru Kupa
elnevezésû meghívásos karate verseny,
ahol 9 egyesület 120 versenyzõje mérte
össze tudását.
Az alábbi eredmények születtek:
Kálosi Roland 1 arany, Szekér Bálint
2 arany, Simon Zoltán 1 ezüst, 1 arany,
Somogyi Péter 1 arany érem.
Május 30-án Fonyód adott otthont
az I.Balaton Budo Kupa, Soke Yoshimi
Inoue emlékversenynek. A Balaton déli
partjának hat településérõl 80 karatés
vett részt a megmérettetésen. Lehetõséget kaptak a legkisebbek is, hogy tatamin, nagy közönség elõtt mérjék fel a
tudásukat és eközben belekóstoljanak a
versenyzés világába.
Az alábbi eredmények születtek:
Paréj Krisztián 2 bronz, Nagy Rebeka 1 ezüst, 1 arany, Skálát Dorottya 2
bronz, Skálát Sebestyén 1 ezüst, Menyhárt Bendegúz 1 ezüst, 1 bronz, Meny
hárt Bianka 1 ezüst, 1 arany, Skálát Julianna 1 arany, 1 bronz, Krukk Cintia 1

madik és egy második, egyénibe egy
ezüst érmes helyet szerzett, és ötödik
helyen áll az országos ranglistán kor
csoportjába.
A szakosztály nyári programjai:
edzések az iskolában, majd a mûvelõdési házban.

Balogh Norbert

Susóczki Richárd

Két 8. osztályos végzõs diák: a karatés Susóczki Richárd és a labdarúgó
Balogh Nortbert vette át az iskola
ballagási ünnepségen az edzõjüktõl
a kiváló sporteredményükért járó elismerõ oklevelet.

Ötödször is KID Kupa
A Família Perlaki Pihenõpark és Vendég
látóipari Kft balatonszárszói Kid Família
Üdülõje május 30-án V. alkalommal rendezett gyermek labdarúgó tornát a Balatonszárszó NKSE sporttelepén. Elõször
is elismerés a szervezõnek: Perlaki Endrének és köszönet a támogatóknak: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának, Balatonszárszó NKSE-nek, a
Hús-Ház Kft-nek Balatonboglár, Marci
Pékségnek, Siófok, Fáncsi Pincészetnek,
Kötcse, Buzás Pincészetnek, Kötcse,
Veszprémi Pincészetnek, Kötcse.

