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Vendégváró – Meseváros
Szeretettel várunk mindenkit

a Szent István napi
ünnepi programra
augusztus 20. hétfő

19 órára a Zenepavilonnál!
Fellépnek: Szárszó Néptáncegyüttes,
Midlife Crisis Zenekar - 50 év legnagyobb
magyar slágerei

21 órakor Tűzijáték
a Központi Strandon!

Egyházkerületi közgyűlés
a református templomban

Eddig is több virágosítási versenyt nyertünk. Most a la- Európa legtisztább víztükrével és rengeteg nyári mesés progkosokon van a sor, hogy újabb győzelemben remény- rammal várjuk a nyaralókat
kedjünk. Indul a virágosítási verseny. (Tudnivalók a 3.
oldalon.)

Június 22-én a balatonszárszói református templomban tartotta a Dunántúli Református Egyházkerület szokásos közgyűlését. Nagy megtiszteltetés
ez gyülekezetünknek, hiszen ilyen különleges alkalomra ritkán adódik lehetőség – nyilatkozta Konc
Gáll László lelkipásztor. A közgyűlésre több mint
száz alkotó tag, egyházi és világi vezető érkezett
a Dunántúlról. A lelkipásztor köszönetét fejezte ki a
gyülekezet tagjainak, akik segédkeztek a lebonyolításban, továbbá az Önkormányzatnak, ahonnan
a gyülekezet ez alkalommal is sok segítséget kapott. A közgyűlés egy közös ebéd elfogyasztásával zárult a Véndiófa étteremben.

Ballagások hava

A szezon nyitánya

– 40 féle halászlével

Virágdíszbe öltözött iskola várta a ballagó diákokat, akiktől
így búcsúzott június 16-án

Szabó Zoltánné Gelencsér
Ilona igazgató: Azt kívánom
minden ballagó tanítványunknak,
hogy az iskolánkban szerzett tudás
és képességek birtokában sok sikert
érjen el új iskolájában és később
felnőtt életében. Szeretettel várunk
vissza látogatóba mindenkit.
(A tanévzáró ünnepségről
a 4. oldalon tudósítunk)

Szárszó szépsége akvarellben
A nagy kondér halászlé az utolsó cseppig elfogyott
Csak jöttek, és jöttek a jelentkezések a III. Nemzetközi Halászlé főző
versenyünkre. Elképzelhetik, hogy
milyen hangulat és bogrács alatti
izzítás vette kezdetét, mikor a 40
csapat munkához látott. És a jó hírű
zsűri is megerősítette, hogy nem volt

két egyforma. Hogyan is lehetett
volna, hiszen máshol úszkáltak az
alapanyagok. A bírálók előtt le a
kalappal, még akkor is, ha csak egy
kanállal nyeltek le minden győzni
vágyó műből.
(Képes összeállítás a 6. oldalon)

Az akvarellfestészeti tábornak második alkalommal ad otthon Szárszó híres nemzetközi résztvevőkkel.
A gazdag program utáni örömfestéskor pedig vendégekkel közösen
10 méteres panorámaképen örökítették meg településünk sokszínűségét, a csodálatos őszi-téli képekkel
kiemelve, hogy a Balaton egész évben érdekes célpont.
(Tudósítás a 6. oldalon)

A 10 méteres festmény augusztus 12-én megtekinthető a József
Attila Emlékházban

www.balatonszarszo.hu
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Új elnök a Turisztikai Standunk és képviselőnk a kínai Expón
Egyesület élén
(Előző lapszámunkban életútját
ismertetve elbúcsúztunk Cseri Pétertől, a Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület elnökétől)
Az egyesület májusban megtartotta tisztújító közgyűlését, amelyen
Vicha Attilát választották meg elnöknek. Őt a helybeliek és az üdülő
tulajdonosok többsége úgy ismeri
közel húsz éve, mint a helyi teniszpályák bérlőjét, akinek a sporttársi
és baráti körében sok Szárszó-rajongó és támogató van. Úgy tűnik,
hogy a sportból szerzett aktivitást
és a jó kapcsolatait ebben a tisztségben is kamatoztatni akarja.
Olyan egyesületet szeretne,
amely nem névleges, ténylegesen
betölti funkcióját, az önkormányzattal együttműködve, de mégis önállóan működne, valósítaná meg terveit.
Fontos, hogy tagjaik érezzék, a tagdíjukért olyan szolgáltatást kapnak,
mely növeli bevételüket és apróbb
-, nagyobb problémáikkal bátran
fordulhatnak a vezetőség bármely
tagjához. Az egyesületnek vannak olyan tanácsadói , akik a saját
szakterületükön már bizonyították
elhivatottságukat. Azt szeretnék, ha
Szárszón a turizmust minőségi mér-

Vicha Attila
cével mérnénk, hiszen látható, hogy
felértékelődik a Balaton szerepe.
Legyen tehát a szállás, a vendéglátás, a strandolás, a szórakozás, és a
kultúra is olyan, amit a vendégek is
csillagos ötösre minősítenek. Céljuk,
hogy az egyesület minden tagja minőségi szolgáltatást nyújtson!
A Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület vezetősége: Főtitkár
Némethné Szabó Magdolna,
alelnök; Kéri Andrea, vezetőségi tagok; Dancsecs Klára, Kétszeri Csilla és Gamauf
Béla.

Megújuló konyha, terek és utcák

Balatonszárszó standja és képviselőnk, Várady Tünde Ildikó az Expón. Mellette a kínai stand egyik részlete
A Magyar Nemzeti Kereskedőház
az idén is nemzeti standdal vett
részt a kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró, ningbó-i Kína- Közép-és Kelet-Európai Befektetési
és Kereskedelmi Expón, amelyen
Balatonszárszó Önkormányzata is
részt vett a Magyar Nemzeti Kereskedőház meghívására és támogatásával.

Az események kiemelt gazdasági jelentőségére való tekintettel,
a kiállítást megelőző miniszteri
találkozón jelen volt és felszólalt
Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.
Magyarország további célja, hogy
azok a sikeres cégek, amelyek Európába hoznak termelőkapacitást,
azt Magyarországra hozzák.

Megbirkóztunk a lommal
Május első hétvégéje arról szólt,
hogy megszabaduljunk a lomoktól. mind a három napon hosszú
sorok kígyóztak a Gyulai Pál utcai
gyűjtőhely előtt, ahonnan a Siókom
járműveire rakták, majd szállították el a rengeteg felesleges holmit.
Ebben az évben különösen nagy
volt az igyekezet a rendteremtésre,
még soha ennyi fordulót nem kellett
lebonyolítani, - mondta el Kertész
Adél a Szárszóért Kft. ügyvezetője. Igen sokan éltek a lehetőséggel,
és rendeltek a kft.-től teherautót,
amely szinte reggel 7-től, este 7-ig
folyamatosan dolgozott.
A várható nagy nyári vendégforgalomra való tekintettel megint
nagyon sok dolog lesz a szemétgyűjtéssel és szállítással. Ha a településünk tisztaságának megőr-

zéséért tenni akar bárki is, nagyon
jó lenne, ha zárható edényben,a
szelektív gyűjtő zsákban, és a hulladék szállítási naptár szerinti napon

Újszülöttek fogadása
Az iskolai konyhában szinte csak a falak maradnak a régiek. Minden megújul a nyáron

A hepehupás aszfalt helyett szép térkőburkolatot kap az orvosi rendelő és a könyvtár udvara

Balatonszárszó Önkormányzata részéről Várady Tünde Ildikó fejlesztési koordinátor vett
részt a rendezvényen, ahol tárgyalást folytatott Ningbo Ma Jia
Lu Import & Export Co. Ltd menedzserével a balatonszárszói
beruházási projekt előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban.

Dorogi Sándor polgármester két
szárszói újszülött kislányt köszöntött a Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében, mint a legifjabb
lakókat, és átadta az önkormányzat ajándékát, és az Emléklapot a
szüleiknek.
Kristófné Defner Anett és
Kristóf Attila kislánya Kristóf

Maja Milla 2018.április 18-án
született. Marton Dóra és Nagy
Milán kislánya Nagy Milla
Léna 2018.március 9-én született.
Születési támogatásban részesült az önkormányzattól:
Bónay János és Ruff Andrea
gyermeke: Bónay Márk János
(szül.: 2018.01.04)

helyezné ki a hulladékot, vagy a
nyesedéket pedig egy méteres kötegekben. Ömlesztve ugyanis nem
szállítják el.

Szomszédoló
klubok
Nyugdíjas klubunk igyekszik a szomszédos települések Nyugdíjas Klubjaival szoros kapcsolatot kialakítani.
Május 7-re a balatonföldvári és a
szóládi Nyugdíjas Klub tagjait hívtuk
meg egy „Szomszédoló” összejövetelre, mely aktualitása révén kibővült
egy kis anyák napi megemlékezéssel.
A balatonföldváriak a Palotás tánccal, énekkel,- amibe minden jelenlévőt bevontak- és egy nagyon érdekes
verssel mutatkoztak be.
A házigazda klub tagjai katonadalokkal és Korcz Miklósné verssel
kedveskedtek a meghívottaknak.

Házasságot kötött
Szakács Balázs- Fejes Renáta
2018.06.09.
Gratulálunk, és sok boldogságot
kívánunk!
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Szépítsük együtt Szárszót!

Harmincezer egynyári virágot ültettek ki a parkjainkba. Ezeket
mindössze öt asszony, és az öntözőkocsival járó két férfi gondozza. Most a házak előtti előkerteket is megszemléli majd a zsűri
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata és a Szárszóért Nonprofit Kft. meghirdeti a „Virágos Balatonszárszóért!”
környezetszépítő
pályázatot, melyre 2018. június 30- ig lehet jelentkezni.
A környezetszépítő verseny sokkal többről szól, mint egyszerű
virágosításról. A pályázó vállalja,
hogy közvetlen környezetét egész
évben, rendben tartja, ezzel nagymértékben hozzájárul Balatonszárszó Nagyközség esztétikusabb látképéhez. A helyi verseny
szorosan kapcsolódik az országos
„Virágos Magyarországért”mozgalomhoz, melyben évek óta töretlen lelkesedéssel veszünk részt.
Büszkék vagyunk a versenyben
elért eddigi eredményeinkre, különösen nagy megtiszteltetés volt,
amikor 2016-ban elnyertük Az Év

Települése címet. Természetesen
Balatonszárszó idén is versenybe
száll, hogy kivívja a verseny bíráinak elismerését. A szervezők
bíznak abban, hogy a Virágos Balatonszárszóért felhívásra számos
családi ház, társasház, kereskedelmi egység és oktatási-nevelési
intézmény nyújtja be pályázatát. A
pályázat beadásához szükséges
nyomtatványt a Balatonszárszói
Közös Önkormányzati Hivatalban
(Balatonszárszó, Hősök tere 1./
9. sz. iroda) lehet beszerezni. A
pályázatot, valamint a fotódokumentációt a Hivatal címére zárt
borítékban kell határidőre benyújtani, vagy a igazgatas3@dravanet.hu e-mail címre elküldeni. Információ és bővebb felvilágosítás
ugyanezen e-mail címen, illetve a
Hivatal telefonszámán (84/362501/117.) kérhető.

Családok éve 2018.

Az elképzelt feleség és az övéi
Látták, hallották már az ország
egyetlen üvegharangját, megcsodálták már a ferde vízesést? Jártak
már a Természettudományi- és a
Hadtörténeti Múzeumban? Mert
ha nem, akkor a Skálát gyerekek élménybeszámolói alapján azonnal
felkerekednének, kedvet kapnának
a túrázásra és mindenféle hazai és
tudományos csodahely meglátogatására. Láthatóan nagyon jó ebben
a családban élni.
Skálát Sándor balatonszárszói
születésű. Fiatal emberként Siófokon
egy telefonos ügyfélszolgálati irodában látta meg Őt, akiről rögtön kijelentette a barátjának: éppen ilyen
lányt képzel el feleségnek. Még járt
ott néhányszor, de szóváltásig sem
jutottak. A vonzás törvénye azonban beindult. Találkoztak Siófokon
egy szórakozóhelyen. Sándor végre
megismerkedhetett Merényi Vandával. Egy év múlva eljegyzés, egy év
múlva házasság, egy év múlva megszületett az első kislányuk. Mint a mesében. Júlia (tizenkét és fél éves) után
érkezett Sebestyén (11 éves), majd
Dorottya(8 éves) úgy, ahogyan tervezték, hogy három gyermekük lesz.
Vanda családsegítő munkakörben dolgozik a Balatonföldvári
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál, Sándor vállalkozó-

Híres országjáró a Skálát család
ként, mint festő. A délutáni gyermek
programokat nem könnyű a szülőknek sem egyeztetni, hiszen a mindegyikük zenét tanul és karatézik.
Az édesapa most segít Dorcinak a
zongora tanulásban, hiszen ő is tanult néhány évig. Önszorgalomból
többre vitte a dobolásban, játszott
is egy helyi zenekarban. Most azt
mondja, a gyerekektől is tanul, Julcsi
fuvolázik, Sebestyén trombitál. Ünnepekkor összeáll a családi zenekar. A karácsonyi koncerten felléptek
a katolikus templomban.

A Fő utcai házat Sándor leginkább kétkezi munkával szeretné
átalakítani, de az udvari játszótéri
életet ez nem zavarja. Olyan kötélpályát épített a gyerekeknek, mint a
kalandparkokban van. Itt tehát nem
csak egyszer van egy évben gyermeknap! Ők pedig szeretettel, jó
tanulással viszonozzák a sok szülői
figyelmességet. Persze, az álmaikat is valóra akarják váltani. Julcsi
régész szeretne lenni, Sebestyén
pilóta, Dorottya pedig lovas-tanár.

József Attila Emlékhelyek szakmai találkozója

A művelődési ház új vezetője
Kedves Balatonszárszóiak! Huszár
Hajnalkának hívnak. Sok éven
keresztül a Balaton partján éltem,
gyermekként Balatonfüreden, majd
Balatonbogláron. Itt kezdtem el
dolgozni is, és évekig a Városi
Művelődési Központot vezettem.
Gyermekem születése után a pedagógus hivatás lett az, ahol a
mai modern megfogalmazással
kiteljesedett a szakmai pályafutásom. A rendezvények szervezése
ebben az időben is szerves része
volt az életemnek, és nagy öröm
számomra, hogy ismét ezen a területen dolgozhatom. Külön megtiszteltetés, és egyben nagy kihívás
is számomra,hogy méltó utódja legyek Dancsecs Klárának, aki több
mint 40 évig vezette a József Attila

Négy település képviselői találkoztak Május 28-án

Huszár Hajnalka
Művelődési Házat. Szeretném a
munkámat- amely inkább hivatás
és szolgálat – a lehető legjobban
végezni Önökért, az Önök segítségével.

Balatonszárszón a polgármesteri
hivatalban találkoztak május 28án négy település önkormányzatának és kulturális intézményeinek
vezetői. A tanácskozáson részt vettek a házigazdákon kívül, Budapest-Ferencváros, Öcsöd és Szabadszállás települések képviselői.
A megjelenteket Dorogi Sándor
Balatonszárszó polgármestere köszöntötte. Ezután Matkovics Diána

a balatonszárszói József Attila
Emlékház múzeumpedagógusa
ismertette a „Visz a vonat” elnevezésű kezdeményezést. Ennek
célja, egy olyan együttműködés
kidolgozása öt település között
(Ferencváros,
Szabadszállás,
Makó, Öcsöd, Szárszó), melynek
keretében egymás József Attila
emlékhelyeit bemutatják és népszerűsítik széles közönség előtt.

A megbeszélés után a résztvevők
látogatást tettek a József Attila
Emlékházban.
Júliusban Szabadszálláson ülésezik a munkacsoport, amelynek
keretében bemutatják a Dörmögő-házat is.
Forrás:
http://hirmondo.szabadszallas.hu/jozsef-attila-emlekhelyek-szakmai-talalkozoja/
Matkovics Diána

Új TV csatorna-kiosztás a Vidanet-nél Cimbalomkoncert a református templomban
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2018. június 5-én a Vidanet kábelszolgáltató az analóg csatornakiosztását áthangolta, így több csatorna – köztük a
Szárszó TV - új helyre került. Ha
Ön analóg módon tévézik (nem
használ set-top boxot vagy CAM
kártyát), hangolja át Ön is tévékészülékét.

Az érintett csatornák új frekvenciái:
Csatornahely Frekvencia Csatorna
S33
399,25 Szárszó TV
S34
407,25 M1
S35
415,25 M2
S37
431,25 Duna TV
S38
439,25 M4
Ha segítségre van szüksége, hívja Kilvinger Gábort a
+36308550518-as telefonszámon.

Herencsár Viktória, Magyar Arany Érdemrendkereszttel kitüntetett, Magyar Örökség
díjas cimbalom művész, a Cimbalom Világszövetség (CWA) elnöke lép fel 2018. július 7-én, szombaton 20 órai kezdettel
a balatonszárszói református templomban. A
cimbalomkoncert ingyenes, melyre mindenkit
szeretettel várnak. A hallgatóság adományaival a Balatonszárszói Református Egyházközséget támogatja.
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Jutalom a jó eredményekért
A tanév utolsó vidám napjai után
elérkezett a búcsúzás a most végzett nyolcadikos diákoktól. Az ünnepségen ott volt településünk és a
kistérség többi polgármestere is. Az
igazgató asszony Szabó Zoltánné
Gelencsér Ilona először a ballagókhoz szólt, és mondott nekik útra
való gondolatokat. Megköszönte a
pedagógusok munkáját, kiemelve
Szekér Klárát, akinek nyugdíjba
vonulása több évtizedes pályájának végét jelenti. Nagyra értékelte
a szülői munkaközösség, a szülők
munkáját, akik sok formában nyújtottak segítséget, és tették tartalmassá a gyerekek életét.
Végezetül a tanévzáró legizgalmasabb pillanatai, a kitüntetések,
jutalmak átadása következett. Gratulálunk a jó teljesítményekhez!

Osztály diákja kitüntető címet
kapták: Vancsakovszki Milán(1.o),
Kovács Balázs (2.o), Zsombok Levente (3.o), Vörös Ákos (4.o), Domján Alexa (5.o), Kovács Barbara
(6.o), Kovács Ádám(7.o), Puskás
Zsófia Ida (8.o)
Könyvjutalmat kaptak: Vancsakovszki Milán, Szabó Hanna,
Konc-Gáll Anna, Kadácsi Kornél
(1.o), Hadaró Roland, Kovács Balázs, Szekér Csenge, Katona Fanni,
Mónos Lia Szamira, Zelei Kristóf(2.o), Defner János, Stágl Sebestyén,Zsombok Levente, Zsombok
Míra, Kovács Brigitta (3.o), Dobos
Petra, Geiger Balázs,Vörös Ákos
(4.o), Domján Alexa, Feledy Lea,
Krukk Dorina, Lovas Lili,(5.o), Kovács Barbara, Zsombok Ákos,
Korcz Csenge, Skálát Júlia(6.o),

Visszapillantó – képekben
KATUS ATTILA

DIÁKMUZSIKA

Az EFOP pályázat kulturális
programjaként Katus Attila hatszoros aerobik világbajnokkal
tornázhattak az iskola diákjai,
mely mozgást követően életmód
tanácsokkal látta el a teljes iskolaközösséget a sikeres személyi edző.

KÉZILABDÁSAINK
SIKERE

A Balatonszemesen rendezték
meg a kézilabda diákolimpiát,
ahol a harmadik helyezést érték
el a IV. korcsoportos lányok, maguk mögé utasítva Balatonszemes, Darány és Balatonszentgyörgy csapatait.

ZENETÖRTÉNETI
VERSENY
A háromfordulós Zenetörténeti versenyen az iskola ötfős csapata második lett. A csapat tagjai: Puskás
Emma, Puskás Zsófia, Skiba Zsófia,
Tácsik Hanga, Takács Fanni.

Dobos Dorka, Krukk Cintia, Nagy
Zoltán (7.o), Puskás Emma Dorot�tya, Puskás Zsófia Ida, Fekete Attila,
Orsós Eszter (8.o),
Ebben a tanévben Nagy Zoltán
tanulónk érdemelte ki a jó tanuló, jó
sportoló címet.
A Bendegúz tanulmányi levelező verseny könyv jutalmazottjai: Katona Fanni, Mátyás Gergő,
Mónos Lia Szamira (megyei döntő
nyelvész versenyen is), Péter Horváth Loretta, Pusztai Álmos Botond,
Nagy Rebeka.
Bendegúz tanulmányi levelező
verseny oklevél jutalmazottjai: Paréj Krisztián, Skálát Dorottya, Szekér Csenge, Defner János Ádám,
Horváth Ákos László,Papp Márk,
Zsombok Levente, Geiger Balázs
Botond, Skálát Sebestyén.

Oklevelet kaptak osztályfőnöküknél a tanteremben a következő
tanulók:
Példamutató magatartásáért,
szorgalmáért:
Gajtkó Gréta, Vitéz Bulcsú,
Nagy Ramóna (1.o),
Példamutató szorgalmáért:
Huszár Ádám, Tóka Zsombor
5.o. Kozák Lili, Pacskó Szilvia, Végh
Bence 7.o.
Példamutató magatartásáért, jó
tanulmányi eredményéért:
Debreceni Buda 4.o., Hegedüs
Kristóf, Richter Martin 5.o. Torma
Lívia,
Közösségi munkájáért:
Papp Flávia, Stágl Sámuel 1.o.
Péter-Horváth Loretta. 2.o; Makár
Dorina; 6.o.Szalay Ábel 7.o.
Jó tanulmányi eredményéért:

Puskás Emma Dorottya az Év
Diákja
Skálát Dorottya 2.o. Horváth
Ákos 3.o. Nagy Rebeka, Tomka
Bendegúz, Zergi József 4.o. Szabó
Szirka, Breglovics Bianka 6.o
Hegedüs Panna, Tomka Lujza
Környezetismeret tantárgyból, Makk
Álmos Levente olvasásból, Dobos
Dorka magyar nyelv és irodalomból
kap szaktárgyi teljesítményéért,

Mesterségükről meséltek
A Szülői munkaközösség vidám programokat és finom
falatokat készített iskolánk diákjainak a tanév utolsó napjára, ami nagyon jó hangulatban telt. Majd 10 órától az
osztályok egy-egy szakma képviselőjével ismerkedtek.
Az elsősök Apáti Kinga varrónő útmutatásával megtanultak gombot varrni. Iberhardt Jenő műhelyében járt
a második osztály, aki a gyerekek szeme előtt formált
esztergagépen szép fa tárgyakat. A harmadikosok a fazekassággal ismerkedtek Kilvinger Jenőné irányításával,
1-1kismacskát készítettek agyagból. Két fiatal rendőr, Tamáskó Tamás és munkatársa élvezetes beszélgetés kere-

tében ismertette meg munkáját az igencsak felvillanyozott
negyedikesekkel. Felsőseink a vízirendőrség feladatait és
a fürdőzés veszélyeit vésték eszükbe dr. Springs József
előadásában. Kóborné Oláh Erzsébet az újságírás örömeiről beszélt, Nagy Mátyás az erdész életéről, teendőiről mesélt . Hálás szívvel gondolunk minden felnőttre, aki
ezen a napon a szeretett szakmáját közel hozta diákjainkhoz. A kedves faesztergályos mestertől még egy szép
gondolatot is kaptunk: „A természetbarát nem csak néz,
de lát is, meglátja a természetben az apró csodát.”
Fritz Éva

Tömegsport labdarúgó tavaszi kupa
Az iskolából három zenészpalánta mérette meg magát május 4-én
a Diákmuzsika rendezvényen. Kovács Brigitta arany minősítést, Skálát Júlia és Puskás Emma ezüstminősítést kapott az erős mezőnyben.
Gratulálunk nekik!

A HÉT TÉMÁJA:
A FENNTARTHATÓSÁG
Az iskola ebben a tanévben is
megszervezte a Fenntarthatósági
témahetet, célul tűzve, hogy a tanulókban kialakítsa a környezettudatos vásárlói, fogyasztói attitűdöt.
Verset írtak, szólásokat, közmondásokat gyűjtöttek, környezettel
kapcsolatos dalokat énekeltek, rajzot, plakátot készítettek a hét során.
A hét utolsó napján a gyerekek elhozták kedvenc állataikat az állatsimogatóba, ahol megválasztották
az iskola kedvenc állatát.

Hírek
Nyári napközi: Július02-től július 27-ig
A következő 2018-19-es tanév tanévnyitó ünnepsége:
2018. szeptember 3-án 8 órakor lesz.
Tankönyvosztás időpontja: 2018. augusztus 30. 8.00-16.00
2018. augusztus 31.8.00-12.00

Iskolánkban rendszeresen szervezünk sportversenyeket
diákjainknak. A labdarúgás különösen kedvelt sport a
gyerekek körében, ezért tavasszal, ősszel és télen lehetőséget kapnak csapatok egy vándorkupa elnyerésére.
A tavaszi kupában, ebben az évben évfolyamonként

egy-egy csapat nevezett. A vándorkupát a 8. és a 6.
osztály csapata nyerte. A legtöbb gólt szerzett játékos
Sarang-Gulyás László 6. osztályos tanuló lett. Az 5. és 7.
osztályos csapatok teljesítményét oklevéllel jutalmaztuk.
Karsai Ödön

Tanszaki vetélkedő
Az év vége közeledtével igyekeztünk közösség építő, kötetlen programokat szervezni a zeneiskolás
növendékeknek.
Jutalmazásként
kapták, mert ezek a gyerekek sokat dolgoztak a tanévben. Egyik
délután Igazgatónő és a Léda
cukrászda tulajdonosai jóvoltából
egy közös fagyizásra sétáltunk, ez
alkalommal is sikerült egy kellemes
délutánt együtt eltöltenünk.
Idén is megrendeztük a zeneiskolai vetélkedőt. A fúvós- és a zongora
tanszak versenyzett egymással vidám,
játékos formában. Igyekeztünk olyan
játékokkal készülni, amelyekben a kisebbek és nagyobbak egyaránt részt
tudtak venni. Összesen hat feladat
volt. Elsőként a tornaterem különböző
pontjaiban elrejtett színes betűk megkeresése után egy-egy zeneszerző
nevét kellet kirakniuk. Ezután követ-

kezett egy klasszikus memóriakártya,
hangszerekkel,
ritmusképletekkel,
majd egy ügyességi játék hullahopp
karikával. Ezután zenefelismerés következett, a kisebbek zenei témájú
rajzot készítettek, majd egy kirakót
illesztettek össze. Utolsó feladatként
egy violinkulcs formájú társasjátékon
haladtak el a csapatok a célig.

A fődíj egy serleg volt, amelyet
a nyertes kapott meg, de senki sem
maradt ajándék nélkül. A győztes
csapat tagjai aranyérmet, a második helyezettek ezüstérmet kaptak.
A zongora tanszak nyerte a versenyt.
(Konc-Gállné Gass Emese,
Weisz- Márkus Kata)
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Százszorszép Óvoda hírei
Májusi napjaink igen eseménydúsak voltak. Május 7-én a délután az édesanyákat köszöntöttük.
Megható és látványos műsorral készült mind a két csoport, az anyukák, nagymamák nagy örömére, bár néhányan a meghatottságtól könnyes szemüket törölgették.
Ezt a gyönyörű ünnepet egy környezeti jeles nap követte: a Madarak és Fák napja, melyet, mi
óvodások kirándulással, természetjárással ünnepeltünk. A Pillangó csoportos nagyok Balatonföldvárig vonatoztak, ahol a vízi madárvilággal ismerkedtek, a Katica csoportos kicsik egy nagy
sétát tettek lakóhelyünkön felfedezve és megcsodálva a helyi madarakat. Későbbi alkalommal a
Pillangó csoportosok a Vizi Rendészet munkájával is megismerkedtek Balatonföldváron.

Játékállomások a gyermeknapon

Beiratkozás

A sok program mellett lezajlott az óvodai beiratkozás is a 3 éves kicsiknek. Az elballagó nagycsoportosok helyére szeptembertől új kicsik érkeznek. Majd elérkezett nevelési évünk szorgalmi
időszakának vége, melyet mindig ünnepséggel zárunk.

Évzáró
Az óvodai Évzáró – Búcsúztató Ünnepség ünnepséget rendeztük meg június 1-én. A szülők válláról
levéve a terhet, óvodánkat újító jelleggel az itt dolgozó pedagógusok öltöztették ünnepi díszbe a
ballagó nagyok tiszteletére. Így a családok, csak az ünnepre és az ünnepeltekre tudtak figyelni.
Ünnepségünk nagyon jól sikerült, mindkét csoport színvonalas műsorral zárta nevelési évünket.

A gyermeknapot május 25-én hagyományteremtően játékos vetélkedőkkel és rendőr – tűzoltó
bemutatóval tarkítottuk. Minden egyes játékállomásnál színes meglepetések várták a gyermekeket (lufik, plüss állatok, csokik, nyalóka, ragacsjátékok, matricák) melyeket mind-mind adományozóktól kaptunk. Köszönjük az adományozóknak!

Katica csoport évzáró műsora

A legújabb rendőrautó érdekességei

Ballagó nagycsoportosok búcsúzása
Évzáró programnak még egy egész napos kirándulást is beterveztünk. Törökbálintra mentünk
a Izgiland játszóházba, ahol Bán Gábor térítés mentesen rendelkezésünkre bocsátotta az egész
játszóházi birodalmát a sok-sok izgalmas játékkal. Köszönjük Neki és kedves csapatának a szíves vendéglátást!
Mennyi mindent rejt a tűzoltóautó

Gyermeknapi ugráló vár

Mini Bölcsődénk életképei
Köszönet a szülők támogatásáért és aktív részvételéért a játékok levezetésében és az egész nap
szervezésében. Nagyon jó
volt látni és megtapasztalni
a szülők összefogását és
a gyermekek örömét. Rengeteg kép készült erről a
gyönyörű napról, melyeket
megtekinthetnek az óvodánk facebook oldalán.

Bölcsődei részlegünkben is eseménydúsan teltek a napok. Homokozót és ugráló várat kaptak a
gyerekek. Azóta is a kedvencük a kinti játék folyamán.

A kicsik is megkapták az új homokozót

Ilyen az élet tűzoltóként

Édesanyák köszöntése vendégvárással.

A kicsik nagy örömmel sütötték kisgyermeknevelőikkel az ünnepi maffinokat édesanyjuknak.
Alig várták már a délutánt, hogy közösen megkóstolhassák – megehessék anyukájukkal a süteményeket. Kis verset szavalva csokorral köszöntötték a számukra legszeretettebb személyt.
A gyermeknapi mulatságokból a kicsik se maradtak ki. Számukra lett véve egy mini ugráló
vár, ami folyamatosan kint van az udvaron. Volt nyuszi simogatás és palacsinta evés is, és a
nagyok tűzoltó és rendőr bemutatójából sem maradtak ki. Örömmel másztak fel a tűzoltósági
rohamkocsiba. Minden gyermekünknek élmény teli és öröm volt az a nap.
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Megnyílt a régi új Holiday
Nagyon jó látni a legpatinásabb szállodánk
újra éledését. Zöldell a fű, hívogatóak a különleges napozó ágyak, újak a bútorok, a
hallban egy itteni virágbolt különleges kompozíciója díszlik. Mindez a csoda, az átalakítás egy hónap munkája. De lesz még teendő,
mert a teljes újjáépítést a jövő nyárra ígérik,
amikor már télen-nyáron működő szálloda
lesz a Holiday resorts. Mert új keresztnevet is
kapott.

Sándor Ottó igazgató elmondta, hogy 75
szobával várják a vendégeket, ebből nyolc
családi, a többi két és egy ágyas szoba.
Negyven-hatvan vendéget fogadnak a konferencia termükben. Ezt a különteremet más
családias, vagy zárt körű rendezvényekre
is fel tudják ajánlani. Jó hír, hogy az étterem
minden szolgáltatására a helybelieket, és
más szállóvendégeket is szívesen látnak. A
négy pályás booling pálya az éjszaki bárral

Képes visszapillantó

A zsűrinek nagy falat volt
a verseny

ki az alapítóknak, és a most is áldozatos munkát végzőknek, mert nem kis részük van abban,
hogy Balatonszárszó a legbiztonságosabb települések közé tartozik.
A legújabb jó hír a szervezetükről: Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége arról
értesítette a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet elnökét, hogy elnyerték a Polgárőr Község
címet. Az erről szóló oklevelet és a 100 ezer
forintos működési támogatást az Országos Polgárőr Nap díszünnepségén június 23-án vette
át Apáti Kinga Csilla Baján. Az ünnepségen
részt vett Dorogi Sándor településünk polgármestere is.

Munk Erik verhetetlen a halászlé főző versenyünkön. Megint ő vehette át az első díjat. Második helyezett lett Szabó Sándor, aki Makón az
Autóscsárdában műveli a szakmát. A harmadik
helyezett lett Molnár Ferenc, a Szárszói Baráti
Bt. képviseletében. A csaknem negyven csapatból heten vehettek még át különdíjat.
A zsűrinek hatalmas próbatétel volt a bírálat, de állták a tüzes ízeket is: Lukács István, háromszoros Oscar díjas szakács, dr. Obádovics
Gyula, író, matematikus, településünk díszpolgára, Kiss Dezső Péter, gasztronómiai újságíró,
Kertész Rezső, a KISZOS ügyvezető társadalmi
elnöke és Tóth Imre, az Első Magyar Fehérasztal
Lovagrend alapítója.

Állandó táborhely lesz Szárszó

Negyed százada vigyázzák
a lakosságot

Ahogy a költészet, úgy a festészet is nemzeteken
és korokon átívelő művészet. Balatonszárszó
most kapocs e kettő között: történelmileg a nemzet nagy költője révén, a jelenben pedig az akvarellfestészet otthonaként, ugyanis június elején
megtartottuk a 3. Balatonszárszói Akvarellfestő
Fesztivált. Sajnos már kevesen vannak, aki még
emlékeznek arra, ahogy József Attila az utcákat
járta, most viszont sokan láthatták a festők csoportját, vállukon kisszékkel és festőszereikkel,
amint - a fiatal moldáv tehetség, Eugeniu Gorean vezetésével - szabadtéri alkotásukhoz az
ideális helyszínt keresik. Büszkeség számunkra,
hogy az Európában már népszerű, nyaralással
és tanulással összekötött alkotótábor magyarországi meghonosodásának lehetünk szemtanúi,
ugyanis a Nemzetközi Akvarellfestő Szövetség
(IWS) magyar ága településünket választotta
vidéki bázisának, így egyre szélesebb körben
válunk ismertté és Szárszó még több vendéget
vonz majd.
Tápai-Rácz Bernadett és Daria Narbut,
szervezők

Negyed százada határozták el Balatonszárszón, hogy a közrend megőrzése, a bűncselekmények és a balesetek megelőzése, a lakosok
személye és javainak védelme, valamint az
önkormányzati rendezvények biztosítása céljából polgárőr szervezetet alapítanak. Az elhatározást a település vezetői és a rendőrség is
támogatták. Születésnapot ünnepelt májusban
a szervezet, amelyben azóta is lelkes tagok teljesítenek napi beosztás szerint szolgálatot. Az
ünnepségen részt vett és elismerését fejezte
ki az Országos Polgárőr Szövetség elnöke dr.
Túrós András nyugállományú altábornagy, aki
ebből az alkalomból a Polgárőr Érdemkereszt
arany fokozatát adományozta a szervezetnek,
amit Apáti Kinga Csilla a szervezetünk elnöke
vett át. Eljött és gratulált a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója , dr.
Garamvölgyi László rendőr dandártábornok,
és köszöntötték az ünneplőket a megyei rendőri
és polgárőr szervezet vezetői is. Dorogi Sándor
polgármester elismerését, és köszönetét fejezte

TAVASZI KULTURÁLIS ZSONGÁS címmel
a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei
Szövetsége szervezésében Balatonszemesen
rendezték meg a Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérség kulturális találkozóját május 24-én. Ezen
9 település Nyugdíjas Klub tagjai vettek részt,
mutatták be táncaikat, nótáikat, dalaikat, verseiket. A balatonszárszói klubunk, táncos lábú hölgyeink Somogyi tánccal, jó hangú nótakörünk
tagjai Esti- csillagos énekekkel, Korcz Miklósné
verssel szerepelt a találkozón.
Bánné Gyöngyi (a Nyugdíjas Klub vezetője)

ugyancsak szabadon látogatható, mint a salakos tenisz pálya, és a szauna is. Természetesen a gyerekeknek is van külön medencéjük,
és rezidenciájuk, és a már nem nélkülözhető
trambulin.
A tervek szerint szeptembertől minden centimétert újjá akarnak varázsolni, úgy, hogy
télen-nyáron készek legyenek a vendégfogadásra. Addig viszont a korábbi vendégeket
szeretnék visszacsábítani.

Sándor Ottó igazgató egyelőre a recepciós is, és mindenütt ott van (jobbról) mellette Oláh Edina főszakács és
Budai Bálint felszolgáló.

Mókás versenyek, csúszott a palacsinta
A Családosok Szárszóért Civil Szervezet és
József Attila Művelődési Ház május 26-án
rendezte meg a Gyermeknapi családi délutánt, rengeteg programmal. A vidám hangulatot már a sorversenyek, az alma halászat,a
célba dobás, a lángos evő verseny,és a „fut
a Szárszó”biztosították. Két interaktív zenés
műsor is szórakoztatta a közönséget. Egész
délután kézműveskedhettek a gyerekek Láposiné Pozsega Piroska nénivel. Csillámtetoválás,
körhinta és ugráló vár várta még a délután
folyamán a kisebbeket. A büfénél üdítőt és
palacsintát kínáltunk, a konyhánál friss melegszendvics várta a vendégeket. A Diána
Fagyizó felajánlásával fagylaltot kínáltunk. A
sorversenyek eredmény hirdetésével és tom-

bolasorsolással zártuk a napot. Kellemes és
tartalmas délutánt tölthettünk együtt a gyerekekkel. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek,
aki bármilyen formában hozzá járult ahhoz,
hogy ilyen színvonalas délutánt szervezhettünk
a gyermekeinknek!
Apáti Emőke

Bábkiállítás nyílik, amelynek megnyitóját 2018. július 6. pénteken 17 órakor tartjuk a Balatonszárszói Polgármesteri Hivatal aulájában

Felejthetetlen négy napot töltöttünk
Ebesen és környékén (A Diákönkormányzat tagjai és a tanévben kiemelkedően teljesítő tanulók. Kísérő tanáraik Szekér Klára és Csehi Andrea
Ágnes voltak.)

Balatonszárszói Óvodafenntartó Tárulás – Sajtóközlemény		

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
fejlesztése
A kedvezményezett neve: Balatonszárszói
Óvodafenntartó Tárulás, Somogy Megyei Önkormányzat, a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése
A
szerződött
támogatás
összege:
30.000.000 Ft
A projekt összköltsége: 30.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A Balatonszárszói Óvodafenntartó Tárulás
konzorciumi formában 2016-ban pályázatot
adott be Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
fejlesztése tárgyában. A projekt célja az óvoda
eszközfejlesztése volt.
A fejlesztés eredményeképpen teljesen megújul az óvoda eszközállománya. Új bútorzat kerül

beszerzésre a csoportszobákba, irodákba, egyéb
helyiségekbe, új játékok váltják a jelenlegi eszközöket mind a csoportszobákban, mind pedig az
udvari játékok tekintetében. A beruházás keretében olyan eszközök is beszerzésre kerülnek, amelyekkel jelenleg nem rendelkezik az óvoda (pl.
projektor) illetve különböző informatikai eszközök
(pl. laptopok, nyomtatók, fénymásolók, digitális
fényképezőgép) is lecserélésre kerülnek, amelyekkel hatékonyabbá válik a napi munkavégzés.
Az óvoda füves udvarának karbantartása céljából beszerzésre kerül egy fűnyírótraktor és egy
lombfúvó is. Az udvari játékok telepítése során az
esésvédelmet összesen 120 m2 alapterületű, 5 cm
vastagságú gumifelület fogja biztosítani.
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018.08.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15SO1-2016-00047

✟ Gyászközlemény
Elhunyt Horsa Ferencné, született Harák Irén, Fő utcai lakos 2018. május 28-án
Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak.
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Találkozzunk Párizsban!
Mi köti össze József Attilát és Ady Endrét?
S miért is olyan csodálatosan vonzó hely a
francia főváros? Ezekre a kérdésekre kaphattunk választ Június 23-án szombaton
a Múzeumok Éjszakáján. A már hagyománynak számító kézműves játszóház és
tárlatvezetések mellett vendégünk volt két
neves előadó, Tóth Péter Lóránt versmondó-versvándor, aki rendhagyó irodalomórát
és pódiumestet tartott az emlékházban, valamint partnerintézményünk, a nagyváradi
Ady Endre Emlékmúzeum igazgatója Imre
Zoltán, aki „A tegnapi Páris” című vetítéses
előadással mutatta be a francia főváros és
Ady Endre életét archív felvételekkel gazdagítva. A programot menetleveles éjszakai
túra, vasárnap este pedig a kínai lámpások
zárták.

Tóth Péter Lóránt rendhagyó
irodalomórája

Kínai lámpások a Tóparti
Parkban

Tárlatvezetés az állandó kiállításban

J-ADY Vízió kézműves játszóház Piroska nénivel

Imre Zoltán előadása Párizsról szólt
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HEAD Kupa

– Három korosztályban
A Világhírű cég már harmadszorra adja a
nevét a szárszói HEAD kupa teniszbajnoksághoz, amit június 15-17 között rendeztek.
Három korosztályban 24 páros nevezett.
Minden korosztályban erős volt a mezőny, indult a sokszoros hazai- és nemzetközi amatőr
bajnok-, valamint az újságíró világbajnok is.
Szombaton este közös vacsora és a labdarúgó vb nézése volt a program.
A HEAD cég hazai képviselője (képünkön) is a versenyzők között volt.
Több nevező a családjával együtt a teljes
hétvégét községünkben töltötte.
A versenynek remek volt a visszhangja,
mind a versenyzők, mind a HEAD részéről.
Jövőre következik a IV. HEAD kupa!!!

műsorrendje:
Magazinműsorral minden hónap második és
negyedik hétfőjén 19 órakor jelentkezünk:
2018. július 9-én és 23-án, augusztus 13-án
és 27-én. Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10 órakor, hétfőn
19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/70/279- 5320
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Fejes-Richter Zsuzsanna
r. főtörzsőrmester 06/30-470-42-24
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai: 0630-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Daria Narbutt,
Kilvinger Gábor

Nagyné Kelemen Krisztina
Grazyna Kusiak

A KID-Kupában
az utánpótlás
reménysége
A Família Perlaki Pihenőpark és Vendéglátóipari Kft balatonszárszói KID Família Üdülője
2018. június 2.-án VIII. alkalommal rendezett
gyermek labdarúgó tornát. Idén a 2007. január 1.-e után született sportolók és felkészítő
edzőjük vettek részt a sportrendezvényen. A
tornán 8 nevezett csapat vett részt, akik két
négyes csoportban versenyeztek. A mérkőzések 2 x 15 percesek voltak.
A torna végeredménye:
1. Kaposvári Bene Ferenc L.A., 2. Vasas –
Hegyvidék, 3. Siófoki Bányász, 4. Balatonlelle
– Balatonboglár Válogatott, 5. Budafoki L.C.,
6. Budai FC – Tabán, 7. Muzsla / Szlovákia,
8. Balatonszárszó NKSE
A torna legjobb játékosa: Ipolyi Csanád
(Kaposvári Bene Ferenc L.A.)
A torna gólkirálya: László Olivér (Siófoki
Bányász)
A torna legjobb kapusa: Szilvási Zalán
(Kaposvári Bene Ferenc L.A.)
A torna sikeres megrendezéséért köszönetünket fejezzük ki:
Vizi Sándor ügyvezető elnök, Nemes
Nándor Igazgató Budafoki M.T.E., Somogy
Megyei Labdarúgó Igazgatóság, Balatonszárszó Önkormányzat, Tácsik Attila, Balatonszárszó NKSE, A SEND-EX csoport
tulajdonosának, Sarang Sándor, Zsombok
Miklós, Balatonszárszó NKSE tiszteletbeli
elnök és munkatársainak, Kilvinger Gábor,
Darabos Szabolcs, Szárszó TV főszerkesztőjének, a LÉDA Cukrászda tulajdonosának,Pusztai Gábor, Striegl Gergely Szakágvezető
Súgó-Reklám Kft tulajdonosa. valamint a tornán megjelent nagyszámú szülőknek és szurkolóknak.
Perlaki Endre
a torna szervezője

Kicsik és nagyok a tatamin
Április 15-én az angyalfödi Láng Sportcsarnokba
látogattunk, ahol részt vehettünk a 2018-as Nyílt
Shito Ryu Országos Bajnokságon. 45 egyesület
több mint 600 versenyzője mérette meg magát,
idén a Balaton Budo is népes csapattal érkezett.
Eredményeink: Vancsakovszki Virág 12-13 é. kata
bronz -, kumite ezüst-, Vancsakovszki Milán 7 é.
shiko dachi ezüst-, kumite ezüst-Szappanos Lídia
10-11 é. kata bronz-, kumite ezüst-, Szekér Bálint
U-21 kata ezüst-, Susóczki Richárd junior kata
bronz-, Somogyi Péter felnőtt kata arany-, Simon
Zoltán felnőtt kumite arany érem.
Április 21-én és 22-én rendezték meg Budapesten a 2018-as évi Magyar Bajnokságot,
amelyen
Szekér Bálint U21 kata bronz-, Fonód Balázs
para sportoló kata ezüst érmet szerzett!
Április 28-án Pusztaszabolcson versenyeztünk az Iwanch Kupán, ahol 10 csapat lépett
tatamira, köztük a Balaton Budo. Az edzői
feladatokat ezúttal Simon Zoltán sempai látta el- nem is akárhogyan,- köszönjük szépen!
Eredményeink: Vancsakovszki Virág 12 é. kata
ezüst-, kumite ezüst-, Vancsakovszki Milán 6 é.
kihon arany-, kumite arany-, Szappanos Lídia 10
é. kata ezüst-, kumite arany-, Simon Zoltán +35
kata arany-, kumite ezüst érem.
Április 29-én rendezték meg Budapesten a
II. Inkluzív Karate Global Interkontinentális Kupa
elnevezésű nemzetközi karateversenyt, melyen
14 ország fogyatékkal élő sportolója vett részt.

Fonód Balázs az igen magas induló létszámú
csoportokban mindkét versenyszámban: formagyakorlatban és küzdelemben is tisztességes
helytállást tanúsított,
Gratulálunk Balázs, csak így tovább!!!
Május 19-én rendeztük Fonyódon a Balaton
Budo Kupát , idén már negyedik alkalommal,
melyen 13 egyesület több mint 160 versenyzője
vett részt.
Az alábbi eredmények születtek: Szappanos
Lídia 10 é. kata bronz-, kumite ezüst-, Nagy Rebeka 9 é. kata bronz-, kumite ezüst-, Skálát Júlia
12 é. kata bronz-, kumite bronz-,
Skálát Sebestyén 10 é. kata bronz-, kumite
bronz-, Vancsakovszki Milán 7 é. shiko dachi
ezüst-, kumite ezüst-, Vancsakovszki Virág12
éves kata ezüst, kumite ezüst, Irázi Koppány
10 é. kumite bronz-, Kadácsi Kornél 7 é. shiko
dachi ezüst-, szivacs kumite-, Kadácsi Bence 10
é. shiko dachi bronz-, kumite bronz-, Szabó Zétény 10 éves kumite bronz-, Lakatos Dominik 9 é.
kata bronz-, kumite ezüst-, Hegedűs Panna 7 é.
shiko dachi ezüst-, szivacs kumite bronz-,
Konc-Gáll Anna 7 é. shiko dachi bronz-,
kumite ezüst-, Rédecsi Anita 7 é. shiko dachi
bronz-, Kozák Noel 6 é. shiko dachi ezüst-, szivacs kumite bronz érem.
Július másodikán kezdődik- az idén már tízedik alkalommal - a szárszói edzőtábor. Bízunk a
sikeres lebonyolításban és a jó időben.
Somogyi Péter

Harmadszorra is Dorogi Sándor
áll a kézilabda-szövetség élén
Tisztújító közgyűlést tartottak a Somogy Megyei
Kézilabda Szövetségnél. A tizenkilenc tagszervezet közül tizenhat a jelenlétével megtisztelte a
közgyűlést. Az előterjesztéseket, beszámolókat
egyöntetű szavazás mellett a tagszervezetek
jóváhagyták. A közgyűlés a következő négy
évre az alábbi összetételű – majdnem teljesen
új – elnökséget bízta meg; elnök: Dorogi Sándor, Elnökségi tagok: Erdélyi Péter (Csurgói KK),
Andorka Miklós – nemzetközi játékvezető, Pitz
András (Siófok KC SE), Urbán Róbert (Rinyamenti KC). Felügyelő bizottság: Komáromi Krisztina
(Balatonszemes KSE), Bakso Zita Anita (NIKÉ SE
Fonyód), Dombóvári Zoltánné (Marcali VszSE).
A közgyűlés után az újonnan felállt elnökség
megtartotta alakuló ülését, melyen többek kö-

zött határozatot hoztak arról, hogy mindenkori
tiszteletbeli elnöki címet adományoznak Andorka Sándornak, illetve a főtitkári feladatokkal továbbra is Kertész Adélt bízzák meg.
(Forrás Somogyi Hírlap)

Labdarúgás: Győzelmi széria
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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

Az utánpótlás
csapat évzáróján Dorogi Sándor okleveleket
és emlékplaketteket adott át a
g ye re ke k n e k .
Sarang Zalán
kiváló teljesítményt nyújtott.

2017/18-ban első alkalommal indított egyesületünk csapatot az U14-es bajnokságban,
a szezon előtt célul a mezőny második felét
tűztük ki. Ezt például csodálatos 6 mérkőzéses
győzelmi szériával , ahol összesen egy gólt
kaptunk , sikerült messze túlszárnyalnunk! A

szezon közepére sikerült annyi előnyt szereznünk hogy átvészeltük a csapatot sújtó sérüléshullámot és egy fantasztikus ezüst éremnek
örülhettünk!
A bajnokság házi gólkirálya : Hetesi Trisztán 24-találattal!

