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A II. Halászléfőző verseny Ősszel középiskolások
– a szezon nyitánya volt lesznek
Elstartolt a nyári turisztikai
szezon a június 4-i, második
alkalommal megrendezett halászléfőző versenyen. Ez főpróbának is beillett, hiszen az
ország minden részéből érkeztek a csapatok. Itt voltak a halászléjükről híresen ismert települések. Harminc csapat állt a
bogrács mellett, az ide látogató
vendégeknek,
helybelieknek
pedig a Véndiófa Étteremben
főtt a 360 adag halászlé. A
vendégeket Dorogi Sándor
polgármester köszöntötte, aki
Witzmann Mihály országgyűlési képviselővel, és Bíró Nor-

A Szögedi betyárok is mindent beleadtak a főztjükbe
berttel, a Somogy Megyei Közgyűlés elnökével együtt nyitotta
meg az eseményt.
Elismert szaktekintélyek vettek
részt a zsűriben. Nagy Tibor,
a Mohácsi Halászcsárda mesterszakácsa, a zsűri elnöke, Dr.
Obádovics J. Gyula – matematika professzor – a társadalmi zsűri elnöke, Kiss Dezső Péter gasztronómiai szakújságíró, Minőségi
Borok, Ételek Magazin főszerkesztője, Kertész Rezső, Lukács
István Háromszoros Oscar-díjas
szakács és Tóth Imre az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend alapítója voltak a zsűri tagjai.
(Képes tudósításunkat
a 6. oldalon olvashatják)
A visszatérő dobogós
helyezett Munk Erik Bajáról

Szárszó, tíz méteres akverellben festve

Ebben a tanévben huszonegy nyolcadikos búcsúzik a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolától. Minden tanítványunkat az általa elsőként megjelölt intézménybe, illetve szakra vették fel. Tizenegyen gimnáziumba,
hatan szakgimnáziumba, négyen szakközépiskolában kezdik
meg tanulmányaikat. A szakmát választók között van cukrász,
szakács, asztalos, bolti eladó, víz-és gázszerelő. Köztük van a
jövő titkárnője, közgazdásza, földmérője is. Gratulálunk sikeres
felvételijükhöz, és sok sikert kívánunk nekik!

IX. Nemzetközi Kórustalálkozó

Kórusunk a májusi, budapesti vendégszereplésen.
„Legyen a zene mindenkié!”
Nagy televíziós visszhangja volt a monstre szárszói festészetnek. A Pécsi Orosz Vokál Együttes szórakoztatta őket.
Településünk újabb lépést tett
a megszokott programokat
kínáló városok közül való kiemelkedésben, ugyanis megrendezésre került az Első
Nemzetközi Akvarellfestő Hét

Balatonszárszón. A program
alatt a helyiek együtt alkottak
profi és hobbi akvarellfestőkkel Oroszországból, Németországból, Ukrajnából és Amerikából. Sokan voltak, akik nem

tudtak eljönni, ők interneten
követték a Németországban
élő, orosz származású vezető
művész, Nadja Leutloff délelőtti oktatásait.
(Folytatás a 7. oldalon)

Ezt a Kodály Zoltán idézetet
választottuk a IX. Nemzetközi
Kórustalálkozó mottójául, amelyen a Jubileumi Eötvös Kórus,
a Magyar Vöröskereszt Canterino Kórusa, Magyarországi
Kínai Csillagfény Gyerekkórus,
a Magyarországi Kínai Csillagfény Kórus, a Szent Kinga Lengyel Kórus, a Pécsi Református

www.balatonszarszo.hu

Karvezető:
Cziberéné
Ráduly Irén
Kollégium Vegyeskara, a Zamárdi Női Kar és a házigazda
Soli Deo Gloria Balatonszárszói Vegyes Kar lépett fel június
24-én a Csukás Színházban.
(A rangos kulturális
eseményről a következő
számunkban tudósítunk.)
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A lehetőségek gazdagítanak Tavaszi nagytakarítás,
– nyári virágosítás

A szárszói delegáció és tárgyaló partnereik
„Az Év Települése cím olyan globális
trendekkel lépést tartó településeknek
jár, ahol jó az életminőség, van fenntarthatóság, működik az innováció, és
az átlátható e-közigazgatás, fontos az
energia okos (takarékos) használata, a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás,
ahol szép és jó a környezeti állapot (alacsony a zaj- és légszennyezettség), és
ahol a település folyamatos fejlesztése
mellett, állandó párbeszéd zajlik a lakosokkal, fontos a mindennapok társadalmi-szociális igényeire való odafigyelés,
ahol a későbbiek során a kiemelkedő
kutatási helyek meglétének megteremtése a cél.”
Balatonszárszó, mint az ÉV Települése a Magyar Nemzeti Kereskedőház
kötelékében részt vehetett Nemzetközi
és Regionális Gazdasági Konferenciákon, amelyek
sikeresen lezajlottak.
Köszönjük a szervezőknek, hogy a rendezvényeken kimagasló minőségű támogatásukkal hozzájárultak Balatonszár-

szó sikerességéhez. A Külgazdasági és
Külügyminisztérium által nyújtott pénzügyi támogatás ellenében vállaltuk, hogy
a meghirdetett gazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan Balatonszárszó
település gazdasági, kereskedelmi export, illetve potenciális üzleti lehetőségeit
a legjobb tudásunk szerint előkészítjük,
valamint minden lehetőséget megragadunk, ahhoz, hogy befektetőket találjunk. A rendezvényeken lehetőség nyílt
olyan kapcsolatok kialakítására, amelyek hiteles rálátást biztosítanak az adott
ország gazdaságára, a kínálat-kereslet
közötti lehetőségek felkutatására, partnerségek létrehozására.
Reméljük, hogy a jövőben ismét számíthatunk a Magyar Nemzeti Kereskedőház, valamint a Külgazdasági és
Külügyminisztérium részvételükre nyújtott támogatására a gazdasági kiállításokon.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

Mese-kalandpark, bringapálya

Az elmúlt időszakban – a szezonra való
felkészülés jegyében – a Szárszóért
Nonprofit Kft. munkatársai a közfoglalkoztatott munkatársakkal karöltve azon
dolgozott illetve dolgoznak, hogy a tavaly elnyert „Év települése” díjhoz méltóak legyünk idén is.
Gondos kezek közel 33.000 tő egynyári illetve 1500 tő futó virágot ültettek
el, ezt nap, mint nap gondozzák, locsolják. Megújultak köztéri padjaink, ivó-kutat kapott a központi játszótér, kátyúztunk (és még folytatjuk is), árkokat,
átereszeket tisztítottunk, folyamatosan
gyűjtjük az uszadékot a Balaton parti
részeken, közel 50 köbméter homokkal
frissítettük fel játszótereink homokozóit.
Május elejét települési lomtalanítással kezdtük. Az ingatlan tulajdonosok
három napon keresztül hozhatták be a
Kft. Gyulai Pál utcai telephelyére az otthonukban feleslegessé vált tárgyakat.
A munka szervezetten és villámgyorsan
zajlott, köszönhetően munkatársainknak, és a SIÓKOM munkatársainak.
Itt szeretnénk felhívni ismételten a
lakosok és az üdülőtulajdonosok figyelmét, hogy idei évtől a ZÖLD HULLADÉK
szállításának rendje megváltozott. A kö-

vetkező szállítási napok: július 27, augusztus 24. Kérünk mindenkit, hogy a levágott ágakat csak kötegelten, a levelest,
fűnyesedéket zsákban helyezzék ki a járatnap előtt. Aki nem ebben a formában
helyezi ki a ZÖLDJEIKET, azoktól a SIÓKOM nem fogja elszállítani. A nagyobb
mennyiséget kihelyezők, amennyiben
nem tudják igazolni, hogy a nyesedék
elszállítást megrendelték, úgy azokat a
közterület felügyelők fel fogják szólítani.
Kertész Adél
a Kft. ügyvezetője

Januárban bölcsődénk is lesz!
Örvendetes hír: fiatalodik Szárszó. A polgármester hetente, kéthetente fogadja a
legifjabb polgárainkat. Így a képviselőtestület elhatározta, hogy nem odázhatják tovább a bölcsőde létrehozását. Első
lépésben egy mini-bölcsődét alakítanak
ki az óvoda épületében – a volt könyvtár
helyiségeit alakítják át, – ami tervek szerint

már az új év január elsejétől fogadja is a
kicsinyeket. Önkormányzati forrásból teremtik elő a tárgyi és személyi feltételeket.
Ám, ha nagyobb igény lesz, úgy az
óvoda udvarának területén új bölcsőde
építésébe fognak, aminek a tervei már készen vannak, ám ezt pályázati forrásból
akarják megvalósítani.

Megnyertük!
Az önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítésére, a Polgármesteri Hivatal
felújítása 50.000.000 forintot, a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése pályázat –
óvoda eszközbeszerzés 30.000.000 forintot, Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése pályázatra 100.000.000

forint, a Balatonszárszói központi strand
fejlesztésére 34.645.669 forint támogatást
nyert el az önkormányzat.
A következő pályázataink elbírására
várunk: A művelődési ház bővítésére és
felújítására, az önkormányzati étkeztetés
fejlesztésére, és a helyi gazdaságfejlesztés
– piacfelújítás támogatására várjuk a kedvező elbírálást.

Fogjunk össze ismét!

Olyan mesevilágot tervezünk, ahol a látogatók elsősorban Csukás István író által
megálmodott mesefigurákkal, valamint
további magyar mesehősökkel is találkozhatnak. A közel 30 ezer négyzetméteres
területen, egy mesemúzeumból és a zöldfelületbe integrált mesepavilonokból áll majd
a park, ahol színes programokkal várjuk
nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket
is, hiszen a csodálatosan megálmodott mesebirodalomban mindenki találhat érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot.
A meseparkban aktív részvételt biztosító mesetúra, mesekaland, mesemúzeum,
mesekiállítás várja a látogatókat, valamint
külön hangsúlyt kap a látogatók interaktív
tájékoztatása. A mese-kalandpark mellett
Balatonszárszó több bringás szakágat is

kiszolgáló BringaParkot valósít meg. Balatonszárszó bringa parkja, lehet a Balaton
egyik legkedveltebb „Sportszigete” Ligetes
Parkja, amely kiváló infrastrukturális hátteret biztosíthat a parkot használó bringások
részére: mosdók, öltözők, szerviz, a közel
3 hektáros területen nagy szabad zöldterületekkel, kisebb dombokkal és aszfaltos
sportpályákkal. A kiválasztott terület a tervek szerint ideális helyszíne lehet a többfunkciós kerékpáros parknak, ahol állandó
hullám pálya, KRESZ pálya üzemel, amit
bármikor bárki szabadon használhat.
A Hírmondó jelenlegi számának mellékleteként a Partmenti fejlesztések 5 kialakításának részletezett koncepcióját ismertetjük.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

2011-ben, közel hat éve valósult meg egy
régi álom, a volt kertmozi épületének felújítása, melyben azóta is töretlen sikerrel
működik a Csukás István díszpolgárunkról
elnevezett Csukás Színház. A szárszóiak,
és az önkormányzat sikeres összefogására
azóta sem volt nagyszerűbb példa, hiszen
az említett teátrum egyedülálló szórakozási
és kulturális érték lett a Balaton déli partján.
Emellett a József Attila Emlékház nemzetközi hírű zarándokhely lett. Itt az idő,
hogy újabb kulturális, szellemi és turisztikai
értékű attrakcióval bővüljön a szárszói repertoár. A legnagyobbak közt emlegetett
költő, József Attila halálának 80. évfordulójára egy bronz szoborra szeretnénk támogatókat gyűjteni.
Az adományokat a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú
Alapítvány (BITKA) számlájára várjuk.
Számlaszám: M7 Takarékszövetkezet
Balatonszárszó/ 67000179 – 11003478.

József Attila szobra a Dunánál
Fogjunk össze ismét, hogy egy újabb
álom válhasson valóra!
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Strandokban – gazdagok vagyunk Az erdélyiek erénye
Gazdagnak mondhatjuk Szárszót szebbnél szebb strandokban. A Központi Strandunk
sorra nyerte el a szakmai bírálók és a közönség szavazatai alapján megérdemelt
díjakat. Tavaly debütált, mint
fizetős strand, s a Szárszó Kártya beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. A másik két szabad strandot is igyekezett az
önkormányzat jó színvonalon,
tisztán tartani, a toaletteket, a
zuhanyzókat rendben tartani.
Emellett a Huba utca végén egy
gyermek-játszótérrel felszerelt
kellemes partszakasz van, sőt
a Berzsenyi utcából nyíló kis utcák végén is számos lépcső-lejáróról juthatunk a Balatonban.
Strandjaink
megújítására
számtalan lehetőség kínálkozott

tavasszal, amikor a kormány
meghirdette, hogy jelentős összeget áldoz a Balaton parti fizetős,
– majd valamennyi – strand felújítására.
A Központi Strand felújítására
34,5 millió forintot nyertünk. A
tervezés és az engedélyek beszerzése elhúzódott, így a kültéri zuhanyozók készültek el, és a
játszótérre néhány új játékszert
állítanak fel, és a teljes felújítás a
jövő szezonra várható.
Már a nyarat ígérte az a
májusi nap, amikor a jegyző
asszony, a
képviselő-testület
néhány tagja Dorogi Sándor
polgármester meghívására eljött
a Móricz Zsigmond utcai strand
felújításának műszaki átadására.
Elkészült ugyanis az a homokos
öböl és kitágított partszakasz,

amely már tavaly is a gyerekek
kedvence volt.
A munkálatokat végző cégnek
nem volt könnyű dolga. A terület egy részét ugyanis speciális
géppel takarították és alakították,
a vizes-homokos öblöt szépen
cölöpökkel bekeretezték. Az öböl
rendezésből 600 köbméter hulladék keletkezett, amit el kellett
szállítani.
Nagy Zoltán, a képviselő testület turisztikai és területfejlesztési
bizottságának elnöke úgy értékelte a fejlesztést, amely 4,4 millió
forintba került, hogy a hátrányos
helyzetű standot most helyzetbe
hoztuk. A polgármester úr szerint
is, mint a második homokos öblünket lehet reklámozni, amely a
kisgyermekes nyaralóknak óriási
érték.

Jó lenne a vendéglátásban is toppon lenni!
Sürgetően közeleg a szezon-nyitás, amikor Dorogi Sándor polgármester meginvitálja egy párbeszédre a helyi vállalkozók közül
a kereskedőket, a vendéglátókat,
a szállásadókat. A csaknem száz
meghívott közül a negyede tette
tiszteletét, és hallgatta meg azt a
beszámolót, amely a polgármesteri hivatal felkészüléséről szólt.
Dorogi Sándor elmondta, hogy
az év elejétől kezdve a fejlesztési pályázatokba fektettek jelentős
energiát. Cseri Péter, a Turisztikai
Egyesület elnöke a fővárosi Utazás
kiállításon és a megyeszékhelyeken megrendezett bemutatókon
elért sikerekről szólt, hiszen már
jól bevált programajánlókat vittek

magukkal. Minden eddiginél gazdagabb lesz ez a nyár kulturálisés szórakoztató programokban –
erről számolt be Dancsecs Klára a
művelődési ház vezetője.
Dorogi Sándor polgármester
elmondta, hogy a strandjaink, a
Csukás Színház és más szabadtéri programjaink, fesztiváljaink ezreket vonzanak Szárszóra, nagy
elismerést aratva.
Egyes kereskedelmi- és vendéglátó üzleteink gyenge pontjait
viszont gyakran szóvá teszik a
vendégek.
Arra kérte a jelenlévőket, tegyenek meg mindent , hogy elégedettebbek legyenek a vevők,
a vendégek, mert egy nyaralás

hangulatának ez is fő meghatározója.
Nem lesznek könnyű helyzetben, hiszen településünk valamennyi vállalkozója, vendéglátója szakembert keres. Egy
vélemény szerint a nyári szezon-munkásoknak jó lenne egy
központi, megfizethető szálláshelyet biztosítani.
Az augusztus 20. utáni vendéglátás már többször okozott
gondot. Előfordult, hogy szeptemberi kánikulai napon sem találtak nyitva vendéglőt, büfét. Egy
vélemény szerint egymás között is
megbeszélhetnék a vendéglátók,
hogy ki, mikor tart nyitva az utószezonban egy-egy hétre.

Érkeznek a kisbabák

A balatonszárszói csapatunk is benevezett a főzőversenybe.
Ami szem szájnak ingere, ami a
gyergyóiak legfinomabb étele, itala, azt mind felvonultatták
Gyergyóalfaluban június második hétvégéjén. Ekkor rendezik
ugyanis minden évben a falunapokat, ami évről évre egyre nagyobb kulturális programmal is
párosul. Erre az alkalomra mindig meghívják a testvértelepülések képviselőit. Dorogi Sándor
polgármester és önkormányzatunk hét munkatársa vett részt az

eseményen, és ott volt még négy
hazai testvér település polgármestere, és küldöttsége is.
A polgármester elmondta, hogy
turisztikai tanulmányútnak is beillett ez a látogatás. Fantasztikus,
amit a családi turizmus fejlesztésében elértek. Ez az összefogásuk
eredménye: közösen hirdetik magukat és szolgáltatásaikat, csak a
helyben termelt ételeket, italokat
kínálják., mindezt mesterien a hagyományokkal ötvözve.

„Elfogytak” a közfoglalkoztatottak is
Általában kevés a szakember,
kevés a munkáskéz Szárszón.
A Központi Strand épületének
kőműves munkáira a fővárosból
kellett egy csapatot fogadni. De
nem leszünk könnyebb helyzetben a nyáron akkor sem, amikor
egy-egy kánikulai nap után rendet kell teremteni a strandjainkon,

a mázsa számra keletkező hulladékot el kell szállítani.
Amíg néhány évvel ezelőtt a
közfoglalkoztatottak példásan el
látták a parkok, a strandok és
egyéb közterületek takarítását,
mára „elfogytak”. azaz az egyik
szemünk sír, a másik meg nevet:
azaz jobban fizető munkát találtak.

Versíró
pályázat

Gyerekeknek

Hétről hétre érkeznek a szebbnél szebb szárszói lányok és a vasgyúró kisfiúk
Májusban két, júniusban öt újszülött babát fogadott és köszöntött
szüleivel együtt Dorogi Sándor
polgármester, amikor átadta az
önkormányzat ajándékát és emléklapját.
Németh Márton és Baár Viktória kislánya Németh-Baár Hanna
2017. április 14. született, második gyermekükként.
Defner János László és Gyöngyösi Melinda kislánya Defner
Sarolta 2017. április 17. született,

Kiss Gabriella és Papszt Zoltán kisfia Papszt Gellért 2017.
április 21.
Kis Andrea és Mészárovics
Gábor kisfia Mészárovics Bertin
Gábor 2017. április.10.
Rózsa Lívia és Rostás Zsolt kislánya Rostás Rézi 2017.március
3-án született.
Vinkler Olivér ( Tóth Mária és
Vinkler Gábor kisfia) 2017. április
4-én
Mócsán Máté ( Kötél Klaudia
és Mócsán Tamás kisfia) 2017.
május 4-én született.

a Kutyánszky Kázmér avagy
a versíró kutya kalandjai
zenés mesejáték
premier előadása alkalmából.
Témája: „Nekem a Balaton nem
csak Balaton…”
Leadási határidő: 2017. július 21.
személyesen a Községi Könyvtárban,
emailben:
konyvtarszarszo@gmail.com.
Ne felejtsd el ráírni a nevedet, címedet,
telefonszámod vagy email címed.
Eredményhirdetés:
2017. július 29. 10:30,
a Kutyánszky Kázmér előadáson.
Infó: www.facebook.com/
Balatonszárszó-Községi-Könyvtár

Házasságkötés
2017. május 20-án Fleck Tímea Judit – Szerencsés Krisztián Tamás,
2017. június 17-én Németh Zsuzsanna és Lengyel István házasságot kötöttek.
Sok boldogságot kívánunk!
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A mi iskolánk
A mi iskolánk pedagógusai az év vége felé sokat izgulnak.
Leginkább a leendő kis elsősökért, meg persze a nagy
végzősökért. Szerencsére mindkét korosztályért felsóhajthattak, és a nyarat a jó eredményekben megnyugodva tölthetik. Tanároknak és diákoknak kívánunk kellemes aktív,
emlékezetes nyarat.

Ramóna
a kisiskolás

Az Év Diákja és a többi
kitüntetett
Minden akadály egy lehetőség!
Ez volt a mottója annak a kedves anekdotának, amellyel Szabó
Zoltánné Gelencsér Ilona iskolaigazgató búcsúzott a végzős
osztálytól. „Erre tanítottunk mi
pedagógusok titeket az elmúlt
nyolc évben, és erre tanítottak a
szüleitek is. Az akadályok lehetőségek a sikerre, bár az oda vezető út gyakran nehéz kövekkel van
teli, – mondta. A június 17-i ballagási és tanévzáró ünnepségen a
nyolcadikosok is megható összeállítással köszöntek el tanáraiktól,
iskolatársaiktól.
A búcsúzók is nagyon sikeres
évet zártak, hiszen mindenki elsőre jól választotta meg a középiskoláját. De a többiek is átlagon

Az iskola diákja: Szalay Miklós

felüli teljesítményt nyújtottak, amit
bizonyít a kitüntetettek névsora:
Osztály diákja kitüntető címet
kapták: Mónos Lia Szamira (1.o),
Zsombok Mira (2.o), Dobos Petra
(3.o), Domján Alexa (4.o), Zsombok Ákos (5.o), Gyetvai Laura
(6.o), Mónos Péter (7.o), Nagy
Vivien (8.o)
Könyvjutalmat kaptak: Kovács Balázs, Hadaró Roland,
Szekér Csenge, Zelei Kristóf
(1.o), Defner János Ádám, Stágl
Sebestyén, Zsombok Levente János, Zsombok Míra (2.o), Dobos
Petra, Geiger Balázs, Vörös Ákos
(3.o), Domján Alexa, Krukk Dorina (4.o), Kovács Barbara, Zsombok Ákos, (5.o), Korcz Csenge
5. osztály, Dobos Dorka, Krukk
Cintia, Nagy Zoltán (6.o), Puskás
Emma, Mónos Péter (7.o), Nagy
Vivien, Szalay Miklós, Szalai Petra Végh Viktória, (8o),
Ebben a tanévben két tanulónk kiérdemelte a jó tanuló, jó
sportoló címet, őket egy-egy emlékplakettel jutalmaztuk: Szalai
Petra, Végh Viktória
Bendegúz tanulmányi levelező verseny jutalmazottjai: Papp
Márk, Pusztai Álmos Botond,
Stágl Sebestyén, Viczián Kolos, Nagy Rebeka, Tomka Ákos
Bendegúz, Skálát Júlia.

Pedagógusnapi köszöntés

Dorogi Sándor polgármester is köszöntötte iskolánk pedagógusait, és Horváth Erzsébet tanárnőnek (jobbra) adta át a település
emlékplakettjét. Mellettük Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona iskola
igazgató
1952 óta június első vasárnapja
Pedagógus Nap. Ebben az évben
a szülők magukra vállalták a köszöntő műsor megszervezésének
nehéz feladatát. Minden osztályból két-két tanuló szerepelt, s tette
szép szavakkal emlékezetessé az
ünnepet. Ezen a napon vehette át
Horváth Erzsébet Balatonszárszó
település plakettjét munkája elismeréseként. A szülői munkaközösség ezzel a verssel ünnepelte
az iskola pedagógusait.

Távolból elnézzük a kékellő erdőt,
Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhőt.
Napot nem takarja aranyló sugara
Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS
NAPRA.
Mezei virágok pompáznak a fényben,
Vibrál a délibáb néma rezdülésben.
Hajladozó fűzfa ad nyugtató árnyat,
Sok kis iskolásnak, kik most erre járnak.
Vadvirágot szednek, csokorba kötik azt,
Dallal köszöntik ők, a késői tavaszt.
Majd viruló arccal, remegő kezekkel,
tanároknak adják, hálás szeretettel.

Parlament és Tropikárum

Együtt a Parlament kupolacsarnokában

A kislánynak a hangszer-simogatón már sikerült választania
Nagyon kellemes és jó hangulatú
3 órát töltöttünk a balatonszárszói
iskolában. Kipróbáltuk a zenei
eszközöket, megnéztük a technikai
és tornatermet. Bepillantást nyertünk a német és angol tanításba.
Végezetül sütivel és itallal kínálták
a csillogó szemű, de már fáradt
gyermekeinket.
Ramóna nevű kislányomnak a
fuvola nyerte el a tetszését a hangszerek közül, így szeptembertől
biztos zenét is fogunk tanulni. Egy
új kaland reményében búcsút intünk az ovinak és várjuk az iskolát!
Nagyné Kelemen Krisztina

A felső tagozatosok május 29-én
budapesti kiránduláson vettek
részt 10 pedagógus és a szülői munkaközösség vezetőjének
kíséretében. Látogatást tettek a
Parlamentbe, s megismerkedtek a Tropikárium élővilágával.
A biztonságos közlekedést egy
csuklós busz biztosította számukra, egész nap. A parlamenti
látogatás előtt városnéző buszozáson vettek részt, végig utaztak
az Andrássy úton, megnézték

a Hősök terét, vetettek egy pillantást az Operaház épületére,
a Vajdahunyad várra, Budai
várra, Szabadság szoborra. A
Parlament megtekintése után
egy totó megoldásával adtak
számot, hogy mennyire figyeltek
a gyönyörű épületben való séta
közben. Élményekkel gazdagon,
fáradtan ért haza a száz fős csapat. A kirándulást a jótékonysági
bál bevételéből támogatta a szülői munkaközösség.

Nagy élmény volt az Esőerdőbe bemenni

Zeneiskolás vetélkedő
Zeneiskolánkban
június
1-én
tanszaki vetélkedőt tartottunk. Az
év vége közeledtével szükségét
láttuk annak, hogy fellélegezve a
hangszeres vizsgák után, egy kön�nyed, játékos délutánon vegyenek
részt a zeneiskolás növendékek.
Ezzel az volt a célunk, hogy a gyerekek a folyamatos fellépések és
megmérettetések után igazi zeneiskolás közösséggé formálódjanak.
Minden tanszak egy-egy csapatot alkotott: zongoristák, fúvósok
és vonósok. A versenyzők rajzos
menetlevelet készítettek, amelyek
igazán kreatív alkotássá sikerültek.
Az első néhány feladat zenei
témájú volt. Ezt követte egy memória kártyajáték, majd egy képkirakóra került sor, amelyen egy
hangversenyteremben koncertező zenekar szerepelt.

A fődíj egy serleg volt, amit a zongora tanszak nyert, de természetesen mindenki kapott ajándékot.
Ezek után ügyességi játékok
következtek. Egy szívószállal
felszippantva csokoládé drazsét
kellett egyik pohárból a másikba
ejteni. A továbbiakat az udvaron
folytattuk. Szájban tartott kanálban pingpong labdát egyensúlyoztak és adtak át a következő

játékosnak, majd pénzérméket
próbáltak dobni a csapat előtt
lévő üvegbe. Majd különböző
színű lufikat kaptak a csapatok,
hogy próbálják azokat a levegőben tartani egymásnak ütögetve.
Konc-Gállné Gass Emese

Húsz elsősünk lesz
Évek óta nagy izgalommal várjuk
a beíratás napját, hogy lesz-e elegendő elsőse iskolánknak. Nagy
örömünkre 2017-ben húsz tanköteles gyermek kezdi meg intézményünkben szeptember elsején
általános iskolai tanulmányait. A
tantestület mindent megtett azért,
hogy ezt elérjük. Zeneovit tart a
zeneiskola vezetője hetente több

alkalommal, német és angol
szakos kolléganőink az idegen
nyelv rejtelmeibe vezetik be az
óvodásokat, évente iskola bemutatót tartunk, rendszeresen részt
veszünk az óvodai rendezvényeken. Ennek a kemény munkának
most már három éve megvan az
eredménye. Köszönjük a szülők
bizalmát!

Jókedvű volt a
ügyességi játék

tornatermi
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Iskolai hírek
Előadás az internet
veszélyeiről
Élve a Siófoki Rendőrkapitányság
felajánlásával, az internet veszélyeiről hallhattak előadást tanítványaink
május 11-én. A rendőrségi nyomozó
a gyerekek életkorának megfelelő
szóhasználattal, történetekkel világított rá, hogy mennyi veszéllyel jár
a helytelen internet használat. Úgy
gondoljuk, kicsik és nagyok egyaránt okultak a hallottakból.

Százszorszép óvodánk életéből
„Május mosolygó, békák torkát megoldó”

Búcsúnap és évzáró

Tankönyvosztás
A következő tanév tankönyvosztás időpontja: 2017. augusztus
28. 8.00-16.00 és 29. 8.00-12.00
óráig.

Tanévnyitó
A tanévnyitó ünnepély: 2017. szeptember 01. 8.00 órakor kezdődik

Erzsébet tábor
Nyertesei vagyunk az Erzsébet
napközis tábornak, melyet július
3. és 7. között szervezünk meg.
Negyvenhárom tanulónak, négy
pedagógus fog tartalmas elfoglaltságot nyújtani állami támogatással, melynek összege: 774 ezer
forint.

Az év egyik legszebb ünnepével, az anyák napjával nyitottuk a
májusi hónapot. Szeretettel hívtuk és vártuk az édesanyákat és
a nagymamákat. A csoportok színes műsorokkal köszönték meg
ünnepeltjeinknek a féltő gondoskodást, a törődést és a sok-sok
szeretetet.

Ismerkedési délelőtt
Május 10-11-én óvodánkban beiratkozás volt. Egy közös ismerkedés és
játék jegyében telt a délelőtt. Köszönjük a szülőknek, hogy a Százszorszép Óvodát választották, és 17 kisgyermeket írattak be intézményünkbe a 2017/18-as nevelési évre.

Díszpolgárunk
életműve

KALÓZ-PARTY A GYERMEKNAPON Féltve őrzött kincseink veszélybe kerültek, mert az óvoda udvarát kiskalózok lepték el. Gazdag
programok és kiemelt figyelem övezte ezen a napon óvodásainkat.
Ajándékokkal, finomságokkal kedveskedtek a szülők és az óvoda
dolgozói a kicsiknek. Köszönjük Dorogi Sándor polgármester úr
anyagi támogatását, mely által a gyermekek ilyen felejthetetlen
élményben részesülhettek. A vidám és tartalmas délelőtt érzelmi
hatása még napokig megjelent játékukban és rajzaikban.

Obádovics J. Gyula a természettudományi, műszaki doktor, a matematikatudományok kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi tanár, professzor emeritus. Harminchárom
könyv, harminc egyetemi jegyzet és
közel hatvan tudományos publikáció szerzője.
Mind a mai napig a világ egyik
legnépszerűbb matematikakönyve
„az Obádovics”. Amikor egyik űrutazásakor megkérdezték Charles
Simonyitól, hogy tanulmányai szempontjából melyik könyv volt számára
a legfontosabb, ezt nevezete meg.
A 90. születésnapja alkalmából „megajándékozta magát” és
reméljük az olvasókat is az Életem
című regényes önéletrajzi kötetével,
melynek alcímében vallja: Hiszek a
végtelenben.
A köztünk, Balatonszárszón élő
tudós településünk díszpolgára.

Virággal, tarisznyával és lufival búcsúztak a leendő kisiskolások
„Kedves óvodám, sok víg nap
után itt a búcsúnap, indul a
csapat.” – hangzott a búcsúzó
ének június 2-án az évzáró ünnepélyen. Vargáné Naár Szilvia
megbízott intézményvezető ünnepi beszédében elbúcsúztatta a
nagycsoportosokat, és köszönetét
fejezete ki a fenntartónak, szülőknek, a szülői munkaközösségnek,
valamint az óvodát anyagi vagy
más segítséggel támogatóknak,
akik hozzájárultak az intézmény
zavartalan működéséhez.
A legkisebbek nagyon várták
a nyarat. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, minthogy műsoruk zenéje a 60-as évek nagysikerű slágere, a Pancsoló kislány is a meleg
nyári napokhoz, a vakációhoz

kapcsolódott. A nagycsoportosok
palotástáncának tapsolhatott a
közönség. A Pillangó csoportosok
tavaszi versekkel és színes pompom tánccal búcsúztatták az évet.
Az elválás nehéz, de búcsúzni kell, tizenhárom kisgyermek
hagyta el második otthonát, az
óvodát. Szeptemberben nagy
feladat és próba vár rájuk, az
iskolapadokban
emlékeznek
a nyári napokra és az óvodás
évekre. Sok kitartást, lelkesedést
és piros pontot kívánunk leendő
első osztályosainknak.
Végezetül az intézmény vezetője megköszönte az óvoda dolgozóinak egész éves munkáját,
és minden kollégának kellemes és
szép nyarat kívánt.

Madárbarát óvoda

Az igazi madarak is beköltöztek egy kis időre az oviba.
RENDŐR ROBI ÉS ROSSZCSONT RICSI Ovi-zsaru program keretében a siófoki és a körzeti rendőrkapitányság képviselői foglalkozást tartottak a gyerekeknek. Az óvodások minden témában
nyitottak voltak és aktívan közreműködtek. Érdekes és tanulságos
volt számukra Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi intelme. Köszönjük Horváthné Takács Ágnesnek, a Siófoki Főkapitányság Közlekedési Osztálya rendőr őrnagyának és Pusztai Zoltán rendőr
törzszászlós helyi körzeti megbízottnak a figyelemfelkeltő foglalkozást.

A zöld napokra való emlékezés
keretet ad pedagógiai munkánknak. „Évente egy nap szenteltessék
a madarak és fák védelmében.”
Hermann Ottó szavait idézve így
tettünk mi is. Május 10-én a madarak és fák napján az egész természet ünnepére emlékeztünk. Munkánk során célunk a szűkebb és

tágabb környezetünk megismertetése a helyi lehetőségek kihasználásával. Méltók vagyunk a Madárbarát óvoda cím viselésére, hiszen
minden évszakban odafigyelünk
és gondoskodunk kis barátainkról.
Ezen a napon fát ültettünk és házi
szárnyas madarainkban gyönyörködhettek a gyerekek.

6 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Halászlét főztünk

Az Év Borásza, és bora

Dorogi Sándor polgármester és Fekete János al- Molnár Ferencnek, a Szárszói Barátok csapatvepolgármester a vendégek körében
zetőjének gratulál Lukács István, háromszoros
Oscar-díjas szakács.
(Folytatás az 1 .oldalról)
Ínycsiklandozó illatok terjengtek
a Balaton partról, hiszen 30 kondérban főtt a halászlé. A tavalyi
sikeren felbuzdulva az ország
minden részéből jöttek a csapatok megmérettetni magukat, hiszen mindenki úgy hiszi, az övé

a legjobb. De itt a nagy nevekből
álló zsűri döntött a végső sorrendről.
Persze a csapatok kis kondérokban főztek. Szárszón viszont
az a szokás, hogy a helybeliek
és az ide látogató vendégek sem
maradhatnak ki semmiféle jóból.

Így a nagyközönség számára a
Véndiófa Étteremben biztosítottak
lehetőséget, hogy Sarang László,
Balogh Zoltán és Jáger Józsefné
elkészítse a 360 adag halászlét,
ami az utolsó cseppig elfogyott.
Így megkapta a nagyérdemű különdíját!

Májusköszöntő
Az áprilisi hétvége izgalma: Milyen idő lesz a majálisra? Mert a
két fő szervező, Dancsecs Klára
és Némethné Szabó Magdolna és népes csapatuk rengeteg
előkészülete dugába dőlhet. Szerencsére, csak a szél élesztgette a
bográcsok alatt a tüzet ragyogó
napsütésben.
Ínycsiklandó illatok terjengtek
már délben. A főzőversenyre 12
csapat nevezett, voltak, akik első
alkalommal nevezetek, de a Szárszó Néptánc Együttes még sosem
hagyta ki.
– Nagyon örültek a gyerekeim
az új játszó szereknek. Erőt és
ügyességet igényeltek. Az íjász
bemutató mesterei a hagyományos öltözékben jelentek meg.
Az interaktív repülőgép makett
építés és festés nem csak a gyerekeket, hanem az édesapjukat
is lekötötte – mondta egy három
gyerekes anyuka.
– Divat lett főzőcskézni. A
Kiskanál főzőtanodának, amit
Madarász Ildikó, a Balaton háziasszonya vezetett, nagy sikere
volt még a fiúk körében is, akik
keverték a „kását”. Ildikó az
egészséges táplálkozás jegyében recepteket is hozott, és elhatároztuk, hogy mindet kipróbáljuk otthon.

Jól sikerült a Lövész-klub toborzója
Immár hatodik alkalommal
aratott nagy sikert a majálisra
kilátogató szárszóiak és az üdülő vendégek körében a lövészklub által működtetett légpuskás
lövész pavilon, ahol a lövészet
iránt érdeklődők gyors oktatást követően próbára tehették
sportlövész képességeiket és bővíthették technikai ismereteiket.
A lövészklub a lövészettel párhuzamosan a főző versenyben
is ismét sikeresen vett részt, és
az előkelő második helyezésért
járó kupát vehették át. Az idén

A majális felért egy előzetes gyereknappal

az egyesület neve Balaton Sport
Lövész Klub Balatonszárszóra változott, és az alapszabály
változtatás következtében bárki,
aki érdeklődik a sportlövészet
iránt, alkalmi tagság keretében,
biztonságos körülmények között
képzett lövészetvezetők irányítása mellett ismerkedhet meg a
sportlövészettel, az egyesület
lőterén előzetes időpont egyeztetést követően. A lövészklub közösségi oldalának neve Lövészklub Balatonszárszó
A kézműves játszóház Láposiné Pozsega Piroskával, a csillámtetoválás Pál Noémivel, az
arcfestés Hidvégi Máriával, az
ingyenes csúszdás légvár és ugrálóvár most is a legkedveltebb
szórakozások közé tartozott.
Mindeközben elfogyott a két
kondér pörkölt, és a sok jófajta bor, amit a szárszói gazdák
ajánlottak fel a majálisra, amit
megköszönünk a Dézsma pince, Veszprémi pince, Fáncsi
Hegyi pince, Cseh pince, Tefner Tibor, Fenyvesi Henrik, Potyi Gyula, Cseh Sándor, Fleck
László, Szincsák István, Szerencsés Krisztián, Molnár Ferenc,
Kovács Gyula, Torma László és
Nagy János borászoknak.

A 16. Balatonszárszói Borversenyt rendeztük meg az idén,
amelyre 20 borász és borosgazda jelentkezett Szárszóról,
valamint a szomszédos településekről! A versenyen megmérettetett 35 bortétel közül, az öttagú borbírákból álló zsűri szerint
Lettner Sándor Rajnai Rizlingje
bizonyult a legfinomabbnak,
így az ő bora viselheti az idén
az „Év Bora” kitüntető címet! A
legtöbb aranyérmet az idén a
balatonszárszói Dézsma Pince
produkálta, és evvel Szabó Zoltán tulajdonos lett az „Év Borásza”! A versenyen 5 arany,
8 ezüst és 8 bronz érem született, mutatva a borászok által
tanúsított kiváló, fáradtságot
nem tűrő munkát. A borbírálat

– hasonlóan a borversenyhez
– a jókedven kívül teret biztosított a borászok és borkedvelők
számára a tapasztalatok cseréjére, megbeszélésére. Mert
a jó borász is – a jó paphoz
hasonlóan – holtig tanul. A
Szárszó Néptánc Együttes és
a Kabaré Színpad már szinte
egybeforrt a Borverseny jó hangulatával, és nagy sikerrel mutatták be idén is műsorszámaikat, a nem csak borra szomjas
nagyérdeműnek. Végül köszönet mindenkinek, aki részt vett
a rendezvényen, és bármilyen
formában is segített annak lebonyolításában! Sok szeretettel
várunk mindenkit jövőre is!
Nagy Zoltán

Megtaláltam az otthonom
„A Balaton régi szerelem számomra, egy ideje pedig otthonomnak tartom Szárszót.
Ahogy megszületett a kisfiunk, átértékelődtek a dolgok és
a főváros helyett a családbarát
Szárszó nyugalmát, biztonságát választottuk, na és persze a
meseszép tájat, és a csodálatos
helyi építészetet. Egész életemben, még az utazásaim során
is inspirált, ha megtaláltam AZ
OTTHONOMAT, a helyet, ami
illik hozzám. Ez az izgalom vezetett az ingatlan szakmához
is. Közgazdászként és otthon
szakértőként egy piacra kerülő
ingatlannál nem csak azt nézem, mennyiért lehet eladni,
hanem hogy kinek lehetne ideális otthon, illetve, hogy hogyan
lehetne kiemelni az adottságait,
még vonzóbbá téve a vevők
számára - ezt hívják manapság
„home staging”-nek. Hiszen
már az is csodát művel, ha a
túlzsúfolt bútorokból, díszekből
elviszünk párat, és harmonikus

színeket állítunk össze szőnyegből, díszpárnából. De hatásos
az is, ha a piaci helyzet indokolja, hogy semleges színnel felfrissítjük a falakat, vagy
modernizáljuk a burkolatokat.
Így a tapasztalatok szerint
könnyebben beleszeret a vevő
az ingatlanba, és nem a teendőkön, vagy az alkun rágódik.
Persze ahány ház, annyi ötlet,
így ha valaki tervezi ingatlanja
eladását, szívesen megbeszélem vele az abban rejlő lehetőségeket, hogy mekkora ráfordítás éri meg és milyen áron
érdemes eladásra kínálni.”
Tápai-Rácz Bernadett

Szárszón gyereknek lenni jó

Játék, varázslás és finomságok voltak itt, minden mennyiségben!
Aki elment a művelődés házba, az
egy csoda-világba csöppent megannyi játékkal, finomsággal és
ajándékkal. A népi játékparkban
az egész család kipróbálhatta
ügyességét, vetélkedőkön lehetett
megmérettetni, bűvész varázsolta
el a nagyérdeműt, sőt még trükköket is tanított a kíváncsibbaknak.
Az ugrálóvár és csillám tetoválás

ismét nagy sikert aratott. A tombolán számtalan ajándék talált
gazdára, a rengeteg kenyérlángos, fagyi és palacsinta pedig már
csak hab volt a tortán.
A sok mosolygó arcnál nagyobb köszönetet nem is tudunk mondani a szervezőknek
és támogatóknak, amiért különlegessé tették ezt a napot.
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Az Első Nemzetközi Akvarellfestő Hét
(Folytatás az 1. oldalról)
„Kimondottan szórakoztató-festő programot szerveztünk, mert a koncepciónk
egyesíteni az akvarellt a balatoni nyaralással. Meg vagyok győződve arról,
hogy nem lehet úgy megfesteni egy helyet, hogy nem ismertük meg. Programunk
segített vendégeinknek megmártózni a
meseszép balatoni városka életében,
megismerni a magyar konyhát, a borokat
és szabadon lehetett társalogni a festőkkel” – meséli Daria Narbutt, a rendezvény
megálmodója és szervezője. Június 17-én
volt az esemény gálája, ahol a megnyitón
a vezető művész mellett a díszvendég, a
Nemzetközi Akvarellfestő Szövetség alapító elnöke, Szikszai Sándor is betekintést
nyújtott művészetébe, majd a résztvevők
közösen megfestették a különleges, 10
méteres Szárszó panorámát, a helyben
alkotó festőművész, Kőrösi Sándor segédletével. Nem csak a szemünket, hanem a
fülünket is kényeztették, mert a látványosságok festése alatt és után a Pécsi Orosz
Vokál Együttes emelte tovább a hangula-

Kész a mű, az alkotók együtt örülnek a polgármesterrel.
tot vidám dalaival. A koncert után Dorogi
Sándor polgármester és Daria Narbutt
emléklappal és festős ajándékokkal köszönte meg a résztvevőknek a jelenlétüket
és a sikereken felbuzdulva biztosítottak
minket arról, hogy egy hagyomány kezdődött most el.
Az ötletgazda Daria (balról) mellette az
esemény díszvendége Szikszai Sándor

A szárszói bokréta
2010 óta Magyarország is csatlakozott ahhoz a
kezdeményezéshez, hogy június harmadik, az év
leghosszabb szombatján (idén június 17-én) álljunk
fel a székünkből, fotelunkból és megszokott kis szobánkból, menjünk ki a szabadba varrni.
A „Szárszói Öltögetők” közös varrásra hívták
meg a falu kézzel varrást kedvelő lakosait. Célul
tűzték ki, hogy textilből készítik el és az utómunkálatok végeztével be is mutatják SZÁRSZÓ BOKRÉTÁJÁT.
A kötélkiállítás során sok szép kézimunkát láthattak az érdeklődök, amit a nyugdíjasok életük
során készítettek. Többek között láthatóak voltak
Bakos Gyuláné, Erzsike néni zsűrizett kézimunkái is.
A szeles szombat délutánon a foltvarró csoport
minden tagja a textiles foglalkozás keretében más
-más munka (tűpárna-kalap vagy -szívecske, -lepke) elkészítésével ismertették meg a gyermekkorútól
nyugdíjasig terjedő, nagyszámú érdeklődőt. Fiúk és
férfiak is voltak az érdeklődők közöttük..

Tápai-Rácz Bernadett,
résztvevő és szervező

Tóth-Vajna
ikrek ünnepi
koncertje

Aki lemaradt, mert más dolga volt, már most
beírhatja a naptárába: 2018. június 16. „Varrjunk
a szabadban!”!
A Szárszói Öltögetők jövőre is szeretettel várnak!

A
Miskolcon
született
Tóth-Vajna ikrek, Zsombor és
Gergely országosan ismert
zenei tehetségek. Ötödik alkalommal vendég-szerepelnek Balatonszárszón, ahol
nyáron mindig is otthon érzik
magukat. Arról is ismertek,
hogy koncertjeiket a szerzők
érdekes, olykor pikáns történeteivel fűszerezik.
Ez alkalommal augusztus 19én ünnepi koncertet adnak a
református templomban este fél
8 órai kezdettel, Ács Gabriella
szoprán énekes közreműködésével.

Kutya szépségverseny- először
mûsorrendje:
Magazinmûsorral minden hónap második és negyedik hétfőjén 19 órakor jelentkezünk:
2017. július 10-én és 24-én,
augusztus 14-én és 28-án.
Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10
órakor, hétfőn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

MÚLT-KOR

Jidi Majia
– József Attila rajongó

Jidi Majia végiglátogatta József Attila
valamennyi emlékhelyét. Képünkön Dorogi Sándor polgármesterrel együtt mutatja az egyik lefordított költeményt.
Május 21-én az a megtiszteltetés érte
Emlékházunkat, hogy ellátogatott hozzánk Jidi Majia, kiemelkedő nuosu (yi)
nemzetiségű, kínai költő, a Kínai Írószövetség alelnöke, a Lu Xun Irodalmi Akadémia rektora. Az 1980-as évektől elismert alkotó, azóta számos verseskötete
jelent meg, s köztudottan nagy tisztelője
József Attila költészetének. Műveit több
nyelvre lefordították, és közel harminc
országban kiadták, és ő is lefordította
József Attila több versét. Munkásságát
több kínai és nemzetközi díjjal is elismerték. Jidi Majia a kortárs kínai és külföldi költők közötti párbeszéd előmozdítója, a Qinghai-tó Nemzetközi Költészeti
Fesztivál kezdeményezője és fővédnöke.

Szent Iván Éji
Találkozó
Idén Szárszó és Földvár közösen készült
a június 24-én megrendezett Múzeumok
Éjszakájára, melyen több száz fő látogató
vett részt. A program 3 helyszínt kötött ös�sze, a József Attila Emlékházat, a földvári
Bajor Gizi Közösségi Házat és a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpontot. A programban az Arany János emlékév kapcsán megrendeztük a „Bátorság
ösvénye” és a „Kelta kövek ösvénye” című
éjszakai túrákat, melyeknek végcélján, a
balatonföldvári Magasparton tábortűz,
táncház, csillagászati bemutató, ingyenes
jóslás, tűzzsonglőr bemutató és zárásként
kínai lámpások felengedése várta a résztvevő diákcsoportokat, családosokat.

A József Attila Emlékház
programajánlójából
Július 14. – SZÖVEGHULLÁM 2.0
zenés irodalmi est / Fiatal Írók Szövetsége nyári turnéjának első állomása

✟ Gyászközlemény

Iskolázottan viselkedtek a felvonuláson is

Mosonyi Lajosné
2017.március.27.
Horváth Istvánné
2017. május 13.
Reichert Imréné
2017. május 25.
Kiss Ferencné
2017. június 1.
Lehr András
2017. június 2-án hunyt el.
Részvétünk a gyászoló
családoknak.

kedvenceikkel. Kisbán Kázmér,
a zsűri elnöke elismeréssel illette
a megjelenteket, mert a kutyusok igazán intelligensen, kulturáltan viselkedtek. A kulturált
ebtartás, a szabadidő hasznos
eltöltése, az ember-kutya kapcsolat ápolása jegyében igen jól
sikerült rendezvényt vezényeltek
a szárszóiak Király Andrea ötletgazda vezetésével. Minden
résztvevő emléklapot, a helyezettek és győztesek serleget és

Ismerkedjünk! Puszit is adok.

A

médiában mindig biztos
siker a szép kutya. Így lett
országos tévés visszhangja az
első balatonszárszói kutyaszépség-versenynek. Április 29-én
félszáz szebbnél-szebb kutyával
jelentkeztek az ország távolabbi pontjairól is a tulajdonosok a

oklevelet kaptak, a különdíjasok
a támogatók jutalom csomagjait vehették át. A rendezésért és
a szervezését elismerés illeti az
önkormányzat munkatársait és
a Polgárőrséget.
Janik László mesterkiképző
bemutatója szervesen illeszkedett a programhoz és nagy sikert aratott.
A szervezők már tervbe
vették a folytatást, legyen ez is
Szárszó hagyományai között!

Július 22. – „MAKARÓNI EST” *
Játékos csapatépítő tréning tábori hangulatban / min. 30 főtől
Részvétel csak előzetes bejelentkezés
alapján lehetséges.
Augusztus 13. – V. ALKOTÓK NAPJA *
játékos családi délután a művészetek
jegyében
A *-al jelölt programok belépőjegyhez
kötöttek!
• NYITVA TARTÁS:
Július 1 – Augusztus 31-ig mindennap
10:00-12:00 és 14:00-20:00 óráig.
• INFORMÁCIÓK: jaemlekhaz.szarszo@gmail.com; 0630/8649-134
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KID Família Kupa
A Família Perlaki Pihenőpark és Vendéglátóipari kft. balatonszárszói KID Família Üdülője május 27-én VII. alkalommal
rendezett gyermek labdarúgó tornát Balatonszárszón. Idei
rendezvényünket a 2006. január 1-je után született sportolók
részére szerveztük, amelyen 12 csapat vett részt.

A díjátadáson: balról Farkas Iván Muzsla polgármestere, Perlaki Endre a népszerű kupa szervezője és Dorogi
Sándor, településünk polgármestere.

Végeredmény:
1. FERENCVÁROS, 2. BUDAPESTI HONVÉD, 3. KAPOSVÁR,
4. CSEPEL HUNGARY CLUB 94 SE, 5. HONVÉD MFA RÉGIÓ, 6.,
TOLNA VFC, 7. SIÓFOKI BÁNYÁSZ, 8. BUDAI FC – TABÁN, 9.
BALATONSZÁRSZÓ NKSE, 10. VASAS KUBALA AKADÉMIA, 11.
MUZSLA /SZLOVÁKIA/, 12. TELKI FOCI SULI
A díjakat Dorogi Sándor polgármester adta át. A 4–12.,
helyezett csapatok oklevél, édesség díjazásban részesültek. A díjakat Sarang Sándor, a Balatonszárszó NKSE tiszteletbeli örökös
elnöke és Harmath Imre, a Balatonszárszó NKSE elnöke adta át.
Muzsla Község Önkormányzata különdíjban részesítette a Balatonszárszó NKSE és Muzsla község csapatát. A díjakat FARKAS
IVÁN Polgármester – Muzsla Község Önkormányzata – adta át.
Egyéni különdíjazottak:
A torna legjobb kapusa: KASTYÁK RAJMUND (KAPOSVÁR),
A torna gólkirálya: BOGDÁN BENCE (BUDAPESTI HONVÉD), A
torna legjobb mezőnyjátékosa: SZIJJÁRTÓ BALÁZS (FERENCVÁROS)
A torna támogatói: Balatonszárszó Önkormányzata, Balatonszárszó NKSE, Somogy megyei Labdarúgó Igazgatóság,

Mercedes- Benz Head24
Tenisz Fesztivál

Karate – tavaszi éremeső

Minden eddiginél rangosabb versenyt rendezett a Balatonszárszói Tenisz Klub június
23-25-én ( a lapzártával egy időben), amit
nagynevű támogatókkal.
De hozzájárul az eseményhez a Balatonszárszói Önkormányzat, a Veszprémi
Pince és a Nagy Pince – Urak prése. Az
biztos, hogy mindenki nyert: Head ajándékokat, pólót, és vidám, bulis estéket.
(Az eseményről a következő
számunkban tudósítunk.)

Eseményekben gazdag hetek, hónapok
vannak a szárszói karate szakosztály mögött.
Április 9-én a budapesti Láng Sportcsarnokban a Nyílt Shito Országos Bajnokságon 35 klub több mint 600 versenyzője
mérette meg magát.
Eredményeink:Szekér Bálint junior kata
ezüst, felnőtt kata bronz, Lakatos Dominik
8 é. utánpótlás kata ezüst, kumite bronz,
Farkas Alisha 7 é. skd bronz, kumite ezüst,
Farkas Christopher 8 é. utánpótlás kata
ezüst, kumite arany, Skálát Júlia utánpótlás
kata 10-11 é. bronz, szivacs kumite bronz,
Vancsakovszki Virág 10-11 é. skd ezüst,
szivacs kumite bronz, Vancsakovszki Milán 4-5 é. skd bronz, szivacs kumite arany,
Simon Zoltán veterán kata arany, kumite
arany, Városi Imre felnőtt kumite -75 kg
ezüst érem.
Április 15-én Tökölön, a Kakusei Országos Bajnokságon elért helyezéseink:
Szappanos Lídia 9 é. kata bronz, kumite
bronz, Nagy Rebeka 8 é. kata ezüst, kumite bronz, Simon Zoltán felnőtt kata
ezüst,kumite ezüst, Szekér Bálint junor kata
arany, felnőtt kata arany érem.
Április 29-én, Budapesten, az Erzsébet kupa elnevezésű nemzetközi karate
versenyen, melyen 32 klub közel 300 sportolója vett részt, sikeresen szerepeltünk:
Susóczki Richárd junior kata bronz, Szekér
Bálint junior kata ezüst, U21 kata bronz érmet szerzett.
Első alkalommal vett részt Balaton Budo-s versenyző Franciaországban rendezett karate versenyen, Fonód Balázs személyében. Április 29-én Strasbourgban
rendezték meg az I Karate Global Európa
Kupát, melyen 12 ország 173 fogyatékkal
élő karatésa versengett egymással. Balázs
dobogós helyezést nem szerzett, de mindkét versenyszámban tisztességes helytállást
tanúsított: büszkék vagyunk rá!
Május 6-án Százhalombatta adott
otthont a Fudokan Országos Bajnokságnak, melyen 25 klub 350 versenyzője
vett részt. Eredmények :Szappanos Lídia
9 é. kumte bronz, Farkas Alisha 8 é. kata
bronz, kumite bronz, Farkas Christoper 9 é.
kata A csoport bronz, kumite bronz érem.
Május 13-án rendezték Zalaegerszegen az V.Haru Kupát, a megmérettetésen
21 klub 150 versenyzője vett részt.
Helyezéseink: Szappanos Lídia 9 é.
utánpótlás kumite bronz, Farkas Christopher 9 é. utánpótlás kata bronz, kumite
ezüst, Susóczki Richárd junior kata ezüst,

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/30/205-0472
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
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Szőke György,
Darija Narbutt,
Kelemen Krisztina,

Grazsyna Kusijak,
Cseri Péterné,
Kilvinger Gábor
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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

A balatonszárszói KID-es focicsapatunk
Família Perlaki Kft., KID Kft., Szárszó TV, Hűs-Ház Kft Balatonboglár, Martzy Ferenc Siófok, Fanky Édesség Nagykereskedelem, Grand Gold Kft, ZO-VITIS 2008 Kft, Súgó-Reklám kft,
Fáncsi Hegyi Pincészet
Balatonszárszón ismét a sporté volt a főszerep, közel 300
látogató, és 170 résztvevő. A jó idő és a lelkes szurkoló táboroknak köszönhetően egy eredményes rendezvényt hagytunk
magunk mögött. A torna zárásaként elkészített ételért köszönetünket fejezzük ki Sarang Lászlónak. Köszönet jár az önkormányzati dolgozóknak, akik aktív, segítőkész munkájukkal
nagyban elősegítették a torna színvonalas megrendezését.
A torna szervezői

A képen Szekér Bálint a Magyar Bajnokság ezüst érmese
Szekér Bálint U21 kata ezüst, junior kata
arany, Simon Zoltán +36 kata bronz, kumite arany,18-36 kumite bronz érem.
Május 20-án a fonyódi városi sportcsarnokban lezajlott a 3.Balaton Budo
Kupa, saját rendezésű versenyünk, melyen
13 település- 6 balatoni és hét távolabbi
-közel 170 versenyzője vett részt. Eredményeink formagyakorlat, illetve küzdelem
versenyszámokban:
Farkas Alisha bronz, bronz, Farkas Christopher arany, arany, Farkas Csaba bronz,
Fonód Balázs arany, arany, Hegedűs Panna bronz, bronz, Koncz Gáll Anna bronz,
bronz, Lakatos Dominik bronz, arany, Nagy
Rebeka bronz-bronz, Prandóczki Kira
arany, bronz, Skálát Dorottya ezüst, bronz,
Skálát Júlia ezüst, ezüst, Skálát Sebestyén
arany, bronz, Szappanos Lídia ezüst, bronz,
Vancsakovszki Milán bronz, ezüst, Vancsakovszki Virág arany, bronz.érem.
Május 27-én és 28-án rendezték
meg Budapesten a Megyeri úti jégcsarnokban a honi karate egyik legrangosabb eseményét a WKF Magyar Bajnokságot. A két
nap alatt közel 50 egyesület több mint 600
versenyzője mérette meg magát. Szekér
Bálint junior katában ezüst érmet szerzett.
Fonód Balázs kategóriájában a fogyatékkal élők között kata versenyszámban szintén ezüst érmet szerzett.
A verseny-szezon erre a tanévre befejeződött, július elején kezdődik a hagyományos szárszói edzőtáborunk, melyre idén
is remélhetőleg nagy lesz az érdeklődés.
Szeretnénk megköszönni a Polgármester
Úr, valamint a képviselő testület támogatását, valamint a Szülök segítségét. Mindenkinek jó nyarat kívánunk!
Somogyi Péter edző

Labdarúgás

Minden jó,
ha jó a vége!
Vége a tavaszi menetelésnek. Egy fergeteges hangulatú mérkőzésen sikerült
győzelemmel búcsúzni felnőtt csapatunknak a hazai szurkolóinktól! Ez egyben azt is jelenti, hogy az utóbbi évek
legsikeresebb bajnoki helyezését értük
el (8. hely)
Ennél is nagyobb siker, amit az U-19esek produkáltak. Megnyerték az északi
csoport bajnoki címét. Megérdemelték,
mert nagyon akarták!
Megye IV-es vegyes csapatunk a B.szárszó/Kötcse szintén feljutott a csúcsra, hisz
megnyerte az északi csoport bajnoki címét.
Rájuk is vár még egy körmérkőzéses döntő,
ahol eldől, hogy a három csoport bajnokból
ki lesz a Megye bajnok. Szurkoljunk nekik is
a végső sikerért! Az ősszel kötött együttműködési megállapodás meghozta a gyümölcsét és egymást kölcsönösen segítve sikeres
bajnoki évet zárt a labdarúgó szakosztály.
Köszönöm mindenkinek az egész évi
munkát! Kellemes nyarat a labdarúgó
szakosztály minden tagjának!
Harmath Imre egyesületi elnök

Asztalitenisz

Véget értek a csapatbajnoki küzdelmek.
I.csapatunk /Hüvösvölgyi P., Tóth L., Fehér
A., Illés G., Muskó Z./ a megyei bajnokságban – Kaposvár, Siófok, Fonyód csapatai után – a 4. helyezést érte el.
A Dél-Balatoni csapatbajnokságban 9
csapat közül a II. csapatunk /Tóth L., Békés
A., Lipót K., Kőszegi R./ bronzérmet szerzett, míg III. csapatunk /Király L., Király A.,
Szabó E., Herczegné E., Bartos M./ 2 döntetlennel az utolsó helyen végzett.
Májusban Balatonfüreden került megrendezésre a TIBHAR KUPA Asztalitenisz
Veteránverseny, ahol Békés András férfi
párosban /siófoki párral/,a 65-69 éves
korcsoportban bronzérmet szerzett.
Június 17-én Csömör ad otthont a LIGÁK KUPÁJA elnevezésű DC / 2 fős/
asztalitenisz csapatversenynek, ahol Tóth
László és Lipót Krisztina képviseli szakosztályunkat.
Edzéseinket június végéig az iskola tornatermében, majd júliustól-szeptemberig a
művelődési házban tartjuk.
Lipót Kriszta

