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Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Búzaszentelő – áldott esővel

2019. július – augusztus • 10. évfolyam 4. szám

Öt kórus a XI. Nemzetközi
Kórustalálkozón

Komlóról, Budapestről, a horvátországi Nedeliscéből és Kistelekről érkeztek a fellépő vendég kórusok a házigazda Soli Deo
Gloria Vegyeskar meghívására a XI. Nemzetközi Kórustalálkozóra. Az együttesek rendkívül változatos, különleges darabokat tűztek műsorra, amit sokszor vastapssal jutalmazott a közönség. (Cikk a 3. oldalon)
Olyan nagy szárazság volt tavasszal, hogy a gazdák attól tartottak, nem lesz elegendő kenyérnek
való búza. Mit tehettünk, imádkoztunk az esőért. A május 5-én, Balatonszárszón rendezett Országos Búzaszentelőre megjött az égi áldás. Igaz, kiforgatta a szél az esernyőket, de megmentette a
vetést. (Cikk a 3. oldalon)

Búcsú az iskolától

Szeptemberben
iskolások lesznek

Mikulcza Gábor osztályfőnöktől és az iskola valamennyi tanárától búcsút vettek az elballagó 8. osztályosok. (A mi iskolánk
című összeállítást a 4. oldalon olvashatják)

25 éves a Nyugdíjas Klub

A gondtalan óvodás évek után
elköszöntek a Százszorszép
óvodától a leendő iskolások.
Nagyon szép, ünnepi műsort
adtak a szülőknek az óvodás
ballagáson. (Az óvodai életről
szólnak az 5. oldalon olvasható tudósítások)

Gazdag program
a Múzeumok éjszakáján

Dervis-tánc

Süsü vonattal érkezett nyaralni

Településünkön a Nyugdíjas Klub tagjai negyed százada aktív
közösségi életet élnek. Ott vannak a fiatalok, az óvodások rendezvényein, ünnepségein. Ez évek alatt többen elmentek közülük a Minden Élők Útján, akikről a jubileumi ünnepségen is megemlékeztek. (Cikk a 6. oldalon)

A szárszói állomásra érkezők, az
átutazók alig győztek csodálkozni. Mi ez a nagy csinnadratta az
1. vágány mellett, amikor befutott
a pesti gyors. Mi lett volna? Süsü
ezzel érkezett nyaralni, és utána
jöttek a Barátai is, akik hogyan is

hagyhatnák magára!. Csukás István Kossuth- és Príma Primissima
díjas író-költő mesefiguráit a Nagy
Ho-ho-horgász, alias Pille Tamás,
a Hadart Színház művésze kísérte
be a Csukás Színházba, ahol az
előző napi Tüzes Esték után itt is

www.balatonszarszo.hu

megnyitották a nagy nyári színházi
évadot, ahol jobbnál jobb mesék
és felnőtteknek való pikantériák
és koncertek közül válogathatnak
majd a vendégek. Ez a jó hangulatú, vidám nyitánnyal vette kezdetét
a XI. Nemzetközi Kórustalálkozó.
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Épülő, gyarapodó Szárszó
JELENT ÉS JÖVŐT ÉPÍTÜNK, SZÁMOS FEJLESZTÉS MEGVALÓSULT, NAGYON SOK TERVET KIDOLGOZTUNK, AMELYEKNEK
MEGVALÓSÍTÁSA JELENLEG IS ZAJLIK ÉS FOLYTATÓDIK A JÖVŐBEN IS.

A Tóparti Park felújítása megtörtént, térköves vízparti sétány
került kialakításra a sétány mentén napelemes lámpákkal,
valamint megújult a park növényzete is.

Hamarosan átadják az új Helyi termelői piacot, a mellette megépült parkolóval együtt.

Megtörtént az útfelújítás több útszakaszon (Petőfi Sándor utca, Széchenyi utca, Munkácsy utca,
Arany János utca és Pipacs utca)

Az elkészült gyönyörű sétányon babakocsival, kisbiciklivel, rollerrel, kerékpárral is lehet közlekedni

Elkészült a Csukás Színházban a legmodernebb fénytechnika kiépítése, valamint
a színház épülete mögötti térkövezés. Rövidesen a színházi öltözöt is birtokba
vehetik a színészek, és megnyílik egy büfé a látogatók számára.
A kondi park után, elkészült az Erzsébet Park sétányon keresztül a
József Attila Múzeumhoz vezető
összekötő út.

Jelenleg a két Szabad strand felújítása zajlik 150 milliós támogatásból,
amely rövidesen átadásra kerül.

Folyamatban van a hivatal energetikai korszerűsítése is 50 milliós pályázati
forrásból.

Mi mindenre jó a Szárszó kártya?

Mesék, matek és Szárszó-kártya
a Könyvtárban

Vegye igénybe kedvezményadnak kedvezményt. De ezen
kártya szolgáltatásainkat! Kérje
túl számos magán vállalkozó:
szállásadójától! Ezekkel a felbüfék, éttermek, fodrászat,
Kártya • kar
te • car d
hívásokkal jelent meg az idei
ajándék- és virágboltok, szépszezon Balatonszárszó-kártya
ség szalonok, cukrászda adnak
kínálata. Ez azt jelenti, hogy a
árengedményeket a kártya felvendégek a szállodákban, ho- SZeReTeTTeL k
mutatóinak.
öSZ
ö NT
telekben, panziókban a szálláMiért tarja ezt a reklámakcijük! • WiLLkOmmeN! • WeLcOme!
• A kedvezmény igénybev
sadóktól igényelhetik a Balaót jónak egy étterem? A kérdésételéhez kérjük a kártyát
•
előre felmutatni.
www.balatonszarszo.hu Um die Ermäßigungen zu bekommen zeigen
• Claiming the reduction
Sie
tonszárszó kártyát. (A NAV-val
re a Kistehén egyik tulajdonosa
please show this card. bitte diese Karte vor!
közvetlen
összeköttetésben
Haász Veronika válaszolt.
lévő szállodák az idegenforgalmi adót automaFontosnak tartunk minden
tikusan „könyvelik” . A saját nyaralójukat bérbe adók
olyan kezdeményezést, amely helyi összefogásra épül.
akkor tudják a Szárszó kártya kedvezményeihez juttatni
A Szárszó Kártya egy ilyen koncepció. Egyrészt együtt
a vendégeiket, ha befizetik az ott eltöltött napok után
(szállásadók, vendéglátóhelyek, szolgáltatók) sikereaz idegenforgalmi adót. Ez a kártya ugyanis jelentős
sebbek tudunk lenni, másrészt pedig fontos üzenetet
kedvezményekre jogosítja a felhasználóit. Egy külön kis
hordoz ez az összefogás. Mégpedig azt, hogy Szárprospektusban az önkormányzat közzé tette a Balatonszó fontos nekünk, azt szeretnénk, hogy az itt pihenő
szárszó Kártya elfogadó helyeinek listáját. Első sorban
emberek helyben fogyasszanak, szórakozzanak. Ennek
a Központi strand belépőjének árából, majd a Csukás
érdekében készek vagyunk árengedményt nyújtani a
Színház, a József Attila Emlékház belépőjének díjából
Szárszó Kártyát felmutató vendégeinknek.

BALATONSZÁRSZÓ

Többfunkciós Közösségi Ház, régi
nevén, a Községi Könyvtár, ahol
ismét teret kapott a közösségépítés.
Az óvódás korúaktól egészen az
iskola 4. osztályáig folyamatosan
épül be a könyvszeretet a gyermekek tudatába. Szeptembertől folyamatos könyvtár látogatásokat tervezünk az óvodások körében is.
Ehhez adunk egy kis segítséget
azzal, hogy a megújult előcsarnokunkban egy kis olvasó sarok található. József Attila művek, a Csukás
figurák legkedveltebbjei Süsü és
Pom-pom várják a kicsiket, ahol
egyből lapozhatják is a Csukás István legszeretettebb köteteit.
A matematika is nagyobb hangsúlyt kapott a Könyvtárban, hiszen
díszpolgárunk Obádovics J. Gyula

A mesék világába csöppennek
a gyerekek a könyvtárban
matematika professzor művei is egy
helyen megtalálhatók.
A Közösségi Ház új profiljához
tartozik, hogy az idén is kapható
Szárszó Kártya, ami sok kedvezményt tartogat az ide látogató turistáknak.
Dobos Aliz
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Múzeumi múltidéző

Boszorkányság lapszámbemutató

A Magyar Irodalmi Emlékházak
Egyesületének szervezésében májusban 3 napos továbbképzésre
utazhattunk. Budapestről indulva
a résztvevők meglátogathatták az
öcsödi József Attila Emlékházat és
Helytörténeti gyűjteményt, a nagykőrösi Arany János Múzeumot, a
kecskeméti Cifra Palotát, valamint a
nagyszalontai Arany János Emlékkiállítást és a gyulai Almásy-kastélyt,
melyeket szakmai szempontok alapján elemezve értékes információ és
tudásanyaghoz juthattunk, melyeket
saját emlékházunk fejlesztéséhez
is felhasználhatunk a jövőben. A
MIRE éves közgyűlésén a szakmai

A tárlatvezetésen József Attila horoszkópját
boncolgattuk

kapcsolatok ápolása is fontos szerephez jutott, s bemutatásra került a
2020-ban induló Visz a vonat című
országos projektünk is.
Bár a nyár igen nehezen jött
meg idén a Balatonra, de Pünkösd
hete rekordszámú látogatót hozott
emlékházunknak. 1 hét alatt csaknem ezer vendég kereste fel kiállításunkat, többségében diák-nyugdíjas és pedagógus csoportok, de
számtalan kisgyermekes család is
járt nálunk. Kedvenc versvándorunk
Tóth Péter Lóránt kétkerekű zarándoklaton vett részt a Balaton körül,
természetesen Szárszót sem hagyta
ki. S ha ez mind nem lenne elég, a

Anima Prizma tűzzsonglőr előadás

Szépítsük együtt
Szárszót!
Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzata és a Szárszóért Nonprofit Kft. az idei évben is
meghirdeti a

„Virágos
Balatonszárszóért!”
környezetszépítő pályázatot,
melyre 2019. augusztus 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 2016ban 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 az igazgatas3@dravanet.
hu e-mail címre elküldeni. Információ és bővebb felvilágosítás
ugyanezen e-mail címen, illetve a
Hivatal telefonszámán (84/362501/117.) kérhető.

nyáron viszontláthatjuk őt Július 17től a Szárszói „Szövegelő” irodalmi
héten, ahol rendhagyó órát, irodalmi estet és tárlatvezetést is tart majd.
Június 22-én a Múzeumok Éjszakáján a mágia és a varázslat volt a
főtémánk, melynek leglényegesebb
eleme az Irodalmi Magazin lapszámbemutatója volt, mely lapszám
a boszorkány ábrázolásait követi
nyomon a gyermek- és ifjúsági irodalomtól kezdve az egyetemes és
magyar literatúra legnépszerűbb és
kevésbé ismert történetein át a kortárs szövegekig Kondor Péter János
és dr. Molnár Krisztina szerkesztők
tolmácsolásában. A helyszínen a
kötetet meg is lehetett vásárolni. Az
emlékházba látogatók megismerkedhettek József Attila horoszkópjával, okleveles jósnő is utat mutatott
az érdeklődőknek, a gyermekek
kis boszikat készíthettek a Boszorkánykonyhában Piroska nénivel,
és aki nem ijedt meg az esőtől, az
végigjárhatta a Druidák ösvényét
az éjszakai túrán. Az est fénypontjaként az Anima Prizma tűzzsonglőr
együttes varázsolta el a nézőket a
Zenepavilonnál.

A reklámzacskós
szemét
Minden elismerésünk azoké, akik
Szárszót igyekeznek szépíteni, csinosítani és tisztán tartani. Visszatérő
téma: sziszifuszi munkának tűnik.
Mégpedig azért, mert sajnos néhány
nyaraló tulajdonos, illetve azok, akiknek kiadja a nyaralóját nem értenek
a szóból, a szép szóból. Azaz nem
ismerik el magukra nézve a rendeletet, miszerint ZÁRT GYŰJTŐ EDÉNYZETBEN, vagy SIÓ-COM FELIRATÚ
jelölt zsákban kell az utcára kitenni
a kommunális szemetet. Csak ezeket,
és ezekből szállítja el a Sio-com. A
reklámszatyorban, zacskóban kihelyezett szemetet nem viszik el! ÍGY
SZÓL A RENDSZABÁLY! Az ilyen
zacskókat rendszerint a kóbor állatok, madarak tépik szét, ami pláne
nem egy üdítő lányvány!
Miután egy otthagyott zacskót
reklamált egy telefonáló ( nem éppen
az illetékesnél) – nem a Sió-Comnál,
aki a kommunális hulladékot elszállítja, azzal fenyegetőzőt, hogy az
önkormányzat elé fogja kiborítani a
szemetet.
Annyi szépen szóló levelet, információt küldött már az önkormányzat
szemét-kihelyezés ügyben, hogy jó
lenne megfogadni, betartani már
végre!

Búzaszentelés
– Isten áldotta időben

Konc Gáll-Nóra és Horváth István Péter a Katica csoport óvodásai adták át a megszentelt búza csokrokat az ünneplőknek.
„Itt a tavasz, fák rügyeznek,
Áldd meg a mi vetésünket.
Búzánk-árpánk aratásra,
Hadd szökjön fel dúsan szárba.”
(Búzaszentelő ének)
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, a Balatonszárszói
Római Katolikus Plébánia, a Református – és az Evangélikus Egyházközség rendezésében május 5-én
Országos Búzaszentelő Szentmisét
és körmentet tartottak. A szentmisét
bemutatta és szentbeszédet mondott
Borza Miklós plébános. A szertartáson közreműködött a Soli Deo Gloria
Kórus, valamint Skálát Dorottya és
Szalay Ábel, általános iskolánk tanulói mondtak verset és az óvodásaink
is segédkeztek a programban.

A májusi eső alaposan megöntözte ezen a napon a búzamezőket, így
a körmentet esernyők alatt tették meg
az ünneplők. De ezért imádkoztunk
hetekig, a korábbi nagy szárazság
miatt. A Zrínyi utca mögötti búzatábla mellett ökumenikus szertartás vette kezdetét, ahol köszöntőt mondott
Dorogi Sándor polgármester, majd
Borza Miklós plébános a négy égtáj
felé fordulva mondta el és áldotta
meg a mindennapi kenyerünknek
valót. Majd Konc Gál László református lelkész és Kőszeghyné Raczkó
Zsuzsanna evangélikus esperes
A Szentmisét és a Búzaszentelést
számos televízió és rádió közvetítette, és több újság is hírt adott az országos eseményről.

Dalok, szívből, lélekből

Cziberéné Ráduly Irén a kórus karnagya a vastapsot fogadta
Folytatás az 1. oldalról
A kórustalálkozó résztvevőit Nagy
Zoltán az önkormányzat környezetvédelmi-, turisztikai- és településfejlesztési bizottságának elnöke köszöntötte.
Ezután minden kórus bemutatkozott.
A komlói Munkáskórust a város
vezetősége Pro Civitáte kitüntetéssel
ismerte el. Kunváriné Okos Ilona karnagy elmondta, hogy több száz hazai
fellépésen túl Európa számos országában koncerteztek már.
Budapestről érkezett a Capo di tutti
i Capi Kamarakórus, akik zeneszerető
fiatalok együttese. Zongor Attila karnagy és Regős Amarilla vezetésével a
művek korhű és élvezetes előadására
helyezik a fő hangsúlyt.
Horvátországi vendégünk volt a
Josip Vrhovski Kórus, Branimir Magdalenié zeneakadémiai professzor
irányításával. Az 50 tagú együttes
számos díjat nyert már nemzeti, regionális és nemzetközi kórusversenyeken.

A Kisteleki Kamara Énekegyüttes
Szélné Bradanovics Bernadett vezetésével kis létszámuk ellenére kitűnő
vegyes kari hangzásban adták elő
a stílusában szélsőséges repertoárjukat. Ezekről úgy vélekednek: csak
egy közös bennük, hogy szívből-lélekből jöjjenek!
A házigazda Soli Deo Gloria
Kórus a tavalyi lendvai vendégszereplésen ismerkedett meg a most itt
vendégként fellépő horvát kórussal.
Így hozzák-viszik ezen túl is a kóruséneklés jó hírét, hiszen tavaly március
15-én a kárpátaljai magyarokat örvendeztették meg az ünnepen. Cziberéné Ráduly Irén vezetésével egyre bővül a repertoárjuk, amit ezen a
találkozón is bizonyítottak.
Közreműködtek:
Konc-Gállné
Gass Emese- zongora, Bogdán János- ütőhangszerek, Máté Szabinaaltfurulya

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Balassa István és Szekér Ágnes 2019. április 20-án
Storch Attila és Palovecz Mónika 2019. május 4-én
Kajtár Máté Vilmos és Pusztai Katalin Lilla 2019. május 18-án
Széles Zoltán és Krausz Ágnes 2019. május 18-án
Varga Zoltán és Novák Mónika 2019. június 15-én
Sok boldogságot kívánunk!
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A mi iskolánk

Csere nyaralók Ebesen és Szárszón

Sikeresen felvételiztek
A 8. osztályosoknak a tanév végén búcsút kell venniük szeretett
iskolájuktól. A középfokú oktatási
intézményekbe való felvételik ideje
lezárult. Örömteli hír, hogy mind a
22 végzős diákunk sikeresen felvételizett. Hatan gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, ketten Fonyódon, négyen pedig Siófokon. 12-en
szakgimnáziumban szerezhetnek
szakmát és érettségit, négyen pe-

dig szakközépiskolai keretek között
tanulnak majd szakmát. Elmondhatjuk, hogy az osztály 80 százaléka
érettségit adó intézménybe nyert
felvételt. Ez a szorgalmas tanulás
eredménye, hiszen az osztály tanulmányi átlaga a korábbi évekhez hasonlóan most is 4 egész fölött van.
Többségük Somogy megyében marad, de akad, aki Pécsett, vagy Székesfehérváron próbál szerencsét.

Az év végi megmérettetés
Kompetenciamérés: a május a mérések hónapja. Ezekre az egész tanév
folyamán készülnek tanárok, diákok
minden tantárgy bevonásával. Az
idegen nyelvi mérésen szépen teljesítettek diákjaink, 6. évfolyamon
német nyelvből 91 %-os, a 8. évfolyamon angol nyelvből 89 %-os,

A Szárszói gyerekeket az Önkormányzat épületében Ebes polgármesterasszonya Karsainé Szabó Mária fogadta
Zeneiskolásaink testvértelepülésünkön, Ebesen kezdhették meg nyári szünidejüket egy három napos tábor keretén belül. Nagy szeretettel és rengeteg programmal fo-

németből pedig 85,4 %-os eredmények születtek. A szövegértési és
matematikai kompetenciák mérése
évek óta megnyugtató eredményt
nyújt, az adott évek felméréseinek
értékelését a következő év februárjában tekinthetik meg a szülők az
Oktatási Hivatal honlapján.

A Szülői Munkaközösség
támogatásával Tihanyban

A Hortobágyot is bejárták a szárszói gyerekek

gadtak minket. Első nap Ebes nevezetességeivel
ismerkedhettünk meg, második nap Hajdúszoboszlón
strandolhattunk egy jót, az utolsó napot pedig a Hortobágyon és Debrecenben töltöttök. Nagyon jól éreztük
magunkat, rengeteg élménnyel gazdagodtunk és egy
összetartó csapattá kovácsolódtunk.
Nagy örömünkre az ebesi művészeti iskola tanulói és
pedagógusai is ellátogattak hozzánk. Első nap a József
Attila Múzeum vendégei lehettünk, ahol Matkovics Diána egy interaktív programmal várt minket. Ellátogattunk
a balatonföldvári kilátóba, majd egy közös hangversenyt tartottunk a református templomban. Ezt követően
egy egész napos kiránduláson vettünk részt Tihanyban.
A jó időnek köszönhetően a Balaton vizét is élvezhették vendégeink. Örülünk, hogy megismerhettük Őket és
várjuk vissza szeretettel!
Konc-Gállné Gass Emese
Weisz-Márkus Kata

Arany és ezüst érmes versmondók

Iskolánkban nagy hagyománya
van a versmondásnak, a versek
szeretetének. Az alsó tagozatosok
szavalóversenyén ennek megfelelően szép számmal indultak a
diákok, 18-an vállalták a megmérettetést, színvonalas szavalatokat
hallhattunk. Köszönjük a rendezést
Mikulcza Gáborné, Zita néninek. A
jó hangulatot az elsősök József Attila verseiből válogatott összeállítása
alapozta meg.
Ezüst minősítéssel jutalmazta a
zsűri a 2. osztályban Tomka Lujzát,
Az utolsó tanítási hét is tartogatott a
tanulóközösség számára egy izgalmas kirándulást. Június 11-én a Szülői
Munkaközösség szervezésében Tihanyba kirándultunk. A félórás hajózás
után gyalog jutottunk el a Belső tóhoz. A gyerekek a szülők által irányított szellemi és ügyességi játékokon
vettek részt. A visszautat kisvonattal

tettük meg, a kikötőbe, ahol egy szelet pizza várt diákot és pedagógust
egyaránt. Kicsit elfáradva, de élményekkel gazdagodva tértünk haza. A
kirándulást az őszi szülők által szervezett bál bevételéből finanszírozta a
Szülői Munkaközösség. Köszönet illet
mindenkit, aki a szervezésben, lebonyolításban részt vett!

Konc-Gáll Annát és Makk Álmost,
harmadikban Péter-Horváth Lorettát, Katona Fannit és Zelei Kristófot,
a negyedikeseknél pedig Barti Dominikot, Defner Jánost, Lakatos Dominikot és Polányi Barnabást.
Arany minősítést a másodikban
Ferenczi Gyula, Hegedüs Panna
és Székely Boglárka, 3. osztályban
Csizmás Dominik és Skálát Dorotytya, a negyedikeseknél Kovács Brigitta, Pusztai Botond és Zsombok
Míra kaptak. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek

Zeneiskolai évzáró

További programjaink:
A szünidő is eseménydús lesz.
A nyári napközi mellett iskolánk
nyertes pályázatainkhoz kapcsolódva 3 tábort is szervez: egy
napközis tábort az alsósok számára, valamint két 5-5 napos tábort a 6. és 7. évfolyamoknak Ba-

latonszemesre és Gyenesdiásra.
Nyári napközi: július 01-től július
26-ig
A tanévnyitó ünnepség 2019.
szeptember 2-án 8 órakor lesz

A debreceni Nagytemplom látogatása után egy kis pihenő

A Zeneiskolás diákok közül tizenöten kaptak elismerő oklevelet
a szorgalmukért

Díjazott zenészeink

Az Apró Fúvósok versenyén
Kiemelt Arany Minősítést kapott Konc-Gáll Anna
Zeneiskolásainkat május 11-én,
Dombóváron az Apró Fúvósok versenyén Konc-Gáll Anna képviselte,
korcsoportjában 40 versenyző közül kiemelt arany minősítést ért el,
Weisz-Márkus Kata felkészítő tanári díjat kapott. Június 6-án a hagyományos játékos vetélkedőjüket
tartották. Az év végi megmérettetés
után vidám hangulatú délutánt töltöttek el kicsik és nagyok, a versenyt
a fuvola tanszak nyerte. Diákmuzsika: április 12-én, a Balatonszemesen megrendezett Diákmuzsika
Zenei Találkozón három fuvolista
növendék képviselte iskolánkat.
Korcz Csenge bronz, Kovács Brigitta és Skálát Júlia ezüst minősítésben
részesültek.
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Százszorszép Óvoda hírei
Legmozgalmasabb hónapunk a május. Május 6-án délután
az édesanyákat köszöntöttük. Megható és látványos műsorral
készült mind a két csoport, az anyukák, nagymamák nagy örömére, néhányan meg is könnyezték a köszöntést és a szívhez
szóló szavakat.

Katica csoport évzáró műsora

Pillangó csoport Anyák napi műsora

Pillangó csoport évzáró műsora

Katica csoport Anyák napi műsora
Ezt a gyönyörű ünnepet egy környezetvédelmi jeles nap követte: a Madarak és Fák napja, melyet, mi egy egész napos
kirándulással ünnepeltünk május 8-án. Kicsi-nagy hátizsákkal
felszerelve nagybuszra felszállva, elindult a Kereki Madárparkba, ahol szebbnél- szebb madarakat csodálhattunk meg.
Simogathattunk csincsillát, kis nyuszit és puha tüskés sünit is.:)
Következő héten egészségünkkel is törődve fogászati szűrésre sétáltunk le a nagyobbakkal a doktor nénihez. Következő
sétánkkal május 17-én könyvtárba látogattunk el, ahol Dobos
Alíz játékos bemutatója által megismerkedhettünk a könyvtári
szokásokkal, lehetőségekkel a könyvek fontosságával.

Pár napra rá telefonon kaptuk az örömhírt, hogy nagycsoportos Bálintunk helyezést ért el egy megyei rajzversenyen.
II. helyezést ért el Somogyi Bálint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Alkotói pályázatán, ahol a tűzoltók munkáját lehetett bemutatni rajzokon keresztül.
Majd a sok izgalom közepette elérkezett a várva várt gyermeknap, melyet május 24-én a tavalyi hagyományteremtő
szervezéssel játékos vetélkedőkkel, rendőr és tűzoltó bemutatóval tartottunk. Bent az óvoda udvarán játékállomások várták
a gyermekeket, melyek teljesítése után meglepetéseket kaptak
(ceruzák, radírok, kislámpák, plüss állatok, csokik, nyalókák,
matricák). Nagy többségében adományozóktól kaptuk a kis
ajándéktárgyakat. Köszönjük az adományozóknak! Ilyen „játékállomás” volt a gumilapos pályán a szlalomos biciklizés,
traktorozás, a faházikónál krumpli célba dobása kosárba, füves részen horgászat, nagyfaházba hernyócska készítése.
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.
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.
Az óvodai Évzáró – Búcsúztató Ünnepség május 31-én került megrendezésre. A pedagógusok öltöztették ünnepi díszbe
az óvodát 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.

Ballagó nagycsoportosok búcsúzása

Mini Bölcsődénk életképei

Édesanyák köszöntése vendégvárással.
Bölcsődei részlegünkben is eseménydúsan teltek a napok.
Ők is ünnepelték az édesanyákat. Általuk készített festett
szívecske képpel lepték meg a számukra legkedvesebb személyt!
A gyermeknapi mulatságokból a kicsik se maradtak ki.
Elsétáltak a fagyizóba és ehettek finom fagyit. Minden gyermekünknek élmény teli volt az a nap. Másik örömünk, hogy
bölcsődénk maximális létszámmal működik, most már 8 csöppség éli falaink közt a mindennapokat, mert mindenki betöltötte
a 2. életévét.
Kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk mindenkinek!
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A Nyugdíjas Klubunk 25 évéről dióhéjban Két festőművész tárlata

Bán Tiborné klubvezető a jubileumi emlékplakettel
(Folytatás az 1. oldalról)
Balatonszárszón a Nyugdíjas Klub
megalakulásának gondolata és szervezése 1994-ben kezdődött. A klub
vezetésével általános Iskolánk nyugdíjba vonult igazgatóját, Smelka Ferencet bízták meg. Kezdetben 14-16
tagjuk volt. A klubvezető nagy segítője
Moór Gyuri bácsi lett, aki a megyei
Szövetséggel tartotta a kapcsolatot,
járt el a gyűlésekre, szervezte a kirándulásokat. Akkoriban a klubélet abból
állt, hogy a férfiak kártyáztak, sakkoztak, a mezőgazdasággal kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg
egymással vagy a horgászatról beszélgettek. A hölgy tagok ez idő alatt
csak csendesen beszélgethettek. majd
irodalmi körré alakultak: egy-egy
verset, novellát elemeztek, vagy egy
regény izgalmas részleteivel csináltak
kedvet az olvasáshoz. Jó kapcsolatot
tartottak a siófoki Mozgáskorlátozottak Egyesületével, (ez a mai napig
így van) akikkel közös kirándulásokon
is részt vettek. Többször voltak több
napos kiránduláson, aminek célja hazánk nevezetes tájainak, településeinek megismerése volt.
A klubvezető betegsége miatt Vígh
Magdolna vállalta a klub vezetését,
amit 15 éven át nagy elismeréssel, és
teljes odaadással végzett. Munkájában segítője Petkes János lett, a pénzügyi elszámolásokat Petkes Jánosné
intézte.

A klub alapító tagjai is oklevelet kaptak
A létszám is megváltozott. Volt idő,
amikor a 60 főt is meghaladta. A klub
arculata is megváltozott, hiszen a fiatalabb tagok más irányú elfoglaltságot
is igényeltek. Így alakult meg a klubon
belüli „Dalkör”, akik szívesen nótáztak,
énekeltek, és nemsokára táncra is perdültek. A tagság nagy része szívesen
vett részt ezekben, a néha bohókás

Vígh Magdolnának, az előző
klubvezetőnek Petkes János
adta át az elismerést
programokban. Akik csak társaságra
vágytak, szívesen nézték, hallgatták,
vagy kézimunkáztak, hímeztek vagy
éppen ajándékfigurákat varrtak, horgoltak az óvodásoknak karácsonyra.
Közben megkezdődött a szomszédolás. Mindig nagy volt az izgalom és
a megfelelési drukk a tagokban, amikor fellépésekre hívták a csoportot. A
környező települések meghívásainak
előszeretettel tettünk mindig eleget, de
felléptünk például Siófok várossá nyilvánításának 50. évfordulóján, vagy

Ínyencségek a majálison
Zalatnay show-val
Az idei május elseje szervezését
nagy izgalom előzte meg, a hoszszan tartó kedvezőtlen időjárás miatt, és azért is mert egy napos volt
az ünnep, éppen a hét közepén,
szerdán. Ám az égiek kegyesek
voltak hozzánk, a nap is hétágra
sütött, a falu apraja-nagyja eljött
a Majálisra, amely idén igazán
családias hangulatban telt, mivel a
Művelődési Ház udvara adott helyet a rendezvénynek. Szerencsére,
csak a szél élesztgette a bográcsok
alatt a tüzet. Ez évben 10 csapat
nevezett a főzőversenyre, akik között megtalálhattunk olyan civil
szervezeteket, közösségeket, baráti
társaságokat, akik minden évben
részt vesznek, azonban örömmel
vettük olyan csapatok jelentkezését, akik még eddig semmilyen főzőversenyen nem vettek részt. Az
idei versenyt egy új csapat nyerte
meg: Jószomszédok névvel neveztek be. Nem is akármilyen étellel
készültek, somogyi laskás csülök-

pörkölt rotyogott a bográcsukban.
A vendégek sem mentek haza üres
hassal, a nagy kondérban pörkölt
várta az éhes szájakat, valamint
frissen sütött lángost, ami így a nyár
kezdete előtt nagy népszerűségnek
örvendett.
Családi és gyermekprogramok
nagy választékával várták a kicsiket és nagyokat. Nagy népszerűségnek örvendett a lövészklub
standja, ahol idén is egymás kezébe adták át a bátrabbak a légpuskát, melyet megelőzött egy gyors
oktatás. A sportegyesület karate
szakosztály bemutatója színesítette
a napot. Láposiné Pozsega Piroskával kézműves játszóház, csillámtetoválás Pál Noémivel, agyagozás
Hidvégi Máriával, ingyenes csúszdás légvár várta a közönséget. A
délutáni hangulatot sztárvendégünk, Zalatnay Sarolta fellépése
koronázta meg. A kitartóbbak estig
retro-discoban szórakozhattak.
Németh Klaudia

Budapesten a Stefánia- palotában,
Tihanyban a Rákellenes Szervezet jótékonysági műsorán. Minden évben
igyekeztünk újat tanulni és azzal részt
venni a Megye által szervezett bemutatón, a most már úgynevezett „Tavaszi Zsongás”-on.
Magditól a Klub vezetését 2014ben vettem át. Zsombok Jánosné, Róza
és Petkes Jánossal együtt a helyettesi
tisztet töltik be, hiszen a segítségre
egyre nagyobb szükség lesz. Azon
vagyok, hogy a klubban mindenki jól
érezze magát a jelenleg 50 fős csapatunkban.
Az Önkormányzatnak köszönhetően minden évben sikerült kirándulást szervezni. Így Pécs és környéke,
Keszthely, Mohács, Herend, Gödöllő,
a Zselicség, Bikal, Ópusztaszer, Székesfehérvár, Sárvár, Sopron, Visegrád,
Esztergom, Szekszárd, Veszprém, Mohács nevezetességeit tekintettük meg.
Emlékezetesek a siófoki és a kaposvári
színházi élményeink is.
Szeretném megköszönni a Polgármester Úrnak, a Képviselőtestület
valamennyi tagjának az anyagi támogatást, és az utazásokhoz nyújtott
segítséget.
Meg kell, hogy említsem Vajda
Endrénét, akitől nem kevés összegért
táncruha kollekciót kaptunk. Nagyon
szépen köszönjük.
Ezek voltak az elmúlt 25 és eseményei nagyon röviden, dióhéjban.

Mészáros Kálmán

Kulcsár István

Két festőművészt köszöntött kedves ismerősként Dorogi Sándor
polgármester május 10-én a Polgármesteri Hivatal aulájában a
kiállításuk megnyitója alkalmából.
Kulcsár István, aki Örkény alpolgármestere hozta el képeit e tárlatra, valamint Mészáros Kálmán,

Balatonszárszón élő festőművész,
akit nyugdíjasként ragadott meg
a képzőművészet szeretete. A két
kiállító ismeri is egymást, hiszen
az örkényiek gyakran rendeznek
táborokat, ahol egymástól is sokat
tapasztalnak az ecsetforgatás tudományából.

Gyermeknapi bőségkosár

De jó lesz, ha elkapom a buborékot!
Az idei gyereknapon nagy sikert
aratott a gyerekek körében a lufi
bohóc, a tűzoltóautó és a rendőrautó. Ezek már szinte elválaszthatatlan részei a rendezvénynek. A
gyerekek nagy örömére volt palacsinta, vattacukor, meleg-szendvics
. A palacsintát a Nyugdíjas Klub
tagjai sütötték, a Diána fagyizó jóvoltából ingyenes volt a fagyizás.
Légváron ugráljunk, rajzversenyen

induljunk, vagy lovas kocsikázzunk? Nem volt könnyű a választás.
A „Fut a Szárszó” és a lángos evő
versenyen az iskolás-korú gyerekek
is szép számmal részt vettek. „
Rengeteg tombola tárgy gyűlt
össze, hála a vállalkozóknak, és az
ország különböző részein található
intézményeknek. Nem volt könnyű
kivárni a végét, mert szinte mindenki hazavihetett valami nyereményt.

Jövőd a Balaton!

A Zöld Fesztivál résztvevői
A Nők A Balatonért Egyesület 2019ben 4. alkalommal rendezte meg a
ZÖLD FESZTIVÁL -Jövőd a Balatonnapját. Idén Zamárdi adott otthont
17 község NABE-s lányainak,hogy
példát mutassanak a zöld viselkedésről,környezetünk tisztán-tartásá-

ról,az újrahasznosítás lehetőségeiről. Balatonszárszói csoport is részt
vett ezen a családias,sok gyermeket
és szülőt vonzó eseményen.
A látogatok sátorról sátorra
sétálva bővíthették ismeretüket. A
feladatok
teljesítéséért,lepecsé-

telt menetlevelükkel várhattak a jól
megérdemelt ajándékokra.
Köszönjük a meghívást és a kedves fogadtatást! Találkozunk jövőre
az északi parton,2021-ben nálunk,
Szárszón!
Torma Mariann
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Megkoszorúzták
az I. világháborús emlékművet

Az I. világháború 1914-től kezdődően négy éven át tartó, Európából induló globális háború volt, amely 15 millió ember halálát
okozta. A balatonszárszói Nyugdíjas Klub tagjai az idén is megemlékeztek az áldozatokról. Megkoszorúzták azt az emlékművet,
amely emléktábláján a szárszó elesettek nevét is megörökítették.

Hűséges nyaralóink
„Feleségemmel és bővülő családommal 15 éve visszatérő vendégei
vagyunk Balatonszárszónak. Hátizsákos főiskolás turistaként kezdtük a vasútállomás közelében fekvő
kempingben : Idén már 3 gyerekes
családként utazunk Önökhöz. Az
ikonikus parton a fák árnyékában
még az első évben készítettünk egy
képet, amit aztán minden évben egy
újabb követett. A szabadság, a nyár
fogalma egyet jelent számunkra az
Önök településével. (Ezért meg is
örökíttetem magamon, még pedig
az jobb lábamat díszíti” ) – írta Török Lajos, hűséges vendégünk.

Halfőzők és -evők nagy napja
Csak az előző napi szélvihar okozott némi aggodalmat a Halászfőző verseny előestéjén, amikor
már készen álltak a sátrak, hiszen
negyven csapat nevezett be az
immár hagyományos versenybe. A
díszvendég bajai csapat ki is tett
magáért, hiszen nem csak a halat,
de a paprikát, de talán még a vizet is a sajátjukból hozták, annyira
a híres bajaival szerették volna elkápráztatni a szárszóiakat. Sikerült

Híres séfek és köztiszteletben álló személyiségek zsűrizték a rengeteg csapat halételét.
is! A kondérjaik előtt hosszú sorok
kígyóztak, pedig ezen a napon már
nem csak a halak, hanem a mindenki „főtt” a nagy melegben. A bátrak meg is mártóztak a Balatonban,
hiszen az eredményhirdetés sem
volt egyszerű, hiszen minden résztvevő elismerő oklevelet kapott.
A Bácska Tambura Zenekar
ugyancsak kitett magáért. Végig
zenével biztatták a versenyzőket.
A díjazottak : 1. Szabó Sándor
Autós Csárda (Makó) 2. Munk Erik
Kárpát-medence Halászléfőző Bajnoka, 3. Bíró Antal a Bajai Jópofa
srácok csapatvezetője.
A szárszói csapatunk is „mindent bele” elszántsággal főzött.

Tüzesek lesznek az esték
Kívánjuk, hogy folytatódjék a
családi hagyomány, gyermekeire is
örökítsék át szárszói „szerelmüket”!

Látványos fáklyás felvonulással
nyitjuk meg már évek a Balatonszárszói Vendégváró Nyári Szezont, amelyre sikerült új köntösbe

Június 7-én, egy színvonalas kulturális programban volt részük iskolánk felső tagozatos diákjainak. Tóth Péter Lóránt DecathlonVersBalaton című programjával látogatott el az iskolába. Ez alkalommal
kerékpáros körút keretében József Attilát személyesítette meg.

öltöztetni és napelemesen is megvilágítani a Tó-parti parkot. Az itt
nyaraló gyerekek, fiatalok mindig
szívesen vesznek részt ezen a tüzes

Minden kutya szép
tő, büszke gazdijuk van, aki elhozta őket, megmutatta,
hogy számára Ő a legszebb kutyus.
A nap folyamán láthattunk agility, engedelmességiés őrző-védő bemutatót, a gyerekek két kutyasimogatás
között csillámtetoválást készíttethettek maguknak, és
hogy ők sem térjenek haza üres kézzel hajtogatott lufit
kaptak ajándékba.
A szervezők már most elkezdtek tárgyalni, hogy jövőre meg kell rendezni a 4. szépségversenyt, hogy ez
által ünnepelhessük meg együtt a Kutya-Ember barátságot.

Szerszámos tároló a temetőben
A szárszóiak kegyelettel és sok szeretettel emlékeznek a minden élők
útján elment szeretteikre. Gondosan
ápolják a sírkerteket, az emlékhelyeket. Szűcs József ötlete alapján egy
kis könnyebbségben is részük van
azoknak, akik gyalog, vagy kerékpárral járnak ki a temetőbe. Tefner

Tibor a képviselő testület tagja közreműködésével és a Szárszóért Kft.
munkatársainak segítségével elkészült egy olyan állvány, amelyen ásó,
kapa, gereblye található, így a szerszámokat nem kell otthonról cipelni.
Sok temetői látogató elismeréssel
vette a kezdeményezést.

SZÜLETÉSEK
Pomikál Botond 2019. május 14-én született (édesanyja Szabó Zsanett
édesapja Pomikál Zoltán)
Fejes Levente 2019. május 17-én született (édesanyja Richter Zsuzsanna, édesapja Fejes Attila)
Bogdán Marcell 2019. május 22-én született (édesanyja Sarang Alexandra, édesapja: Bogdán Dániel)
Jó egészséget, boldogságot kívánunk a az újszülöttek családjainak!

estén, amely a Szent Iván éjhez is
kötődik, máglyát is gyújtunk. Az
idén az est műsorát ….

Immár 3. alkalommal június 9-én rendeztük meg a már
rendhagyónak számító Kutya szépségverseny Balatonszárszón. Öt kategóriában indulhattak a nevezők,
kis-,közepes- és nagytestű, valamint keverék –és magyar fajta csoportban. Minden nevező emléklapot kapott, továbbá a zsűri által legszebbnek ítéltek oklevelet, serleget és prémium minőségű tápot kaptak. Több
mint 50 kutyust vezettek fel a gazdáik nagy büszkén.
Nem sok egy fajtába tartozó eb volt, így nagyon színes
volt verseny. Ezáltal a zsűrinek is rendkívül nehéz volt
a döntés. Legfőbb mérlegelési szempontjaik közé tartozott a kutya és gazdája közti kapcsolat, az ápoltság,
a viselkedés. A sok mosolygó kutyaarc elárulta, hogy
ők helyezéstől függetlenül is nyertek, hiszen ilyen szere-
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Karatésok tavaszi éremesője
Április14-én a tököli Városi sportcsarnok
adott otthont a Kakusei Országos Bajnokságnak, melyen 14 egyesület több mint 200 versenyzője lépett tatamira. Nagyon örültem az
„első-versenyes” karatésoknak, Bihary Kolos
egyből 2 arany éremmel kezdte versenyzői
pályafutását!
Az egyesületi ponttáblán az első helyen
végeztünk, az éremtáblán a második helyet
szereztük meg.
Eredményeink: Lakatos Dominik 1011 é. utánpótlás kata bronz-, kumite +40
ezüst-,Somogyi Bálint 6-7 é. shiko dach
bronz-, szivacs kumite bronz-, Bihary Soma
6-7 é. shiko dachi bronz -, szivacs kumite

Sakkozni Szeretnél?
Jelentkezz a sakk-klubunkban

ezüst-, Bihary Kolos 4-5 é. shiko dachi arany-,
szivacs kumite arany érem.
Április 27-én rendezték meg a VIII.
Erzsébet Kupa, nemzetközi karate versenyt
Budapesten, ahol 37 egyesület több mint 300
versenyzője
lépett tatamira, ahol Kertész
Bálint junior kata arany- és felnőtt kata ezüst
érmet nyert.
Május 11-én Zalaegerszegen versenyeztünk a Haru Kupán. A több mint tíz egyesület
közel százötven karatésa között a Balaton
Budo is képviseltette magát. Lakatos Dominik
11 é. utánpótlás kata bronz- és kumite bronz
érmet szerzett, Szappanos Lídia 11 é. haladó
kata bronz- és kumite bronz érmet nyert.

Május 18-án lezajlott a saját rendezésű
versenyünk Fonyódon, melyen 16 karate klub
227 versenyzője mérte össze a tudását. Az
érmek átadásában segítségünkre volt sportegyesületünk elnöke, Sarang Sándor.
Eredményeink: Bihary Kolos 5 é. shiko
dachi ezüst- ,kumite bronz-, Bihary Soma 7
é. shiko dachi ezüst-, kumite bronz-, Kadácsi
Kornél 7 é. shiko dachi arany-, kumite bronz-,
Konc Gáll Anna 8 é. kata arany-, kumite ezüst-,
Kozák Noel 7 é. shiko dachi ezüst- , szivacs
kumite bronz-, Lakatos Dominik 10 é. kata
bronz-, kumite bronz-, Molnár Izabella 11 é.
shiko dachi arany-. kumite arany-, Nagy Rebeka 10 é. kata bronz-, kumite bronz-, Rózsás
Kolos 6 é. shiko dachi arany-, kumite arany-,
Somogyi Bálint 6 é. shiko dachi bronz-, kumite ezüst-, Szappanos Lídia 11 é. kata bronz-,
kumite ezüst-, Tápai Rácz Martin 7 é. shiko
dachi bronz-, szivacs kumite ezüst-, Újvári Lili
7 é. shiko dachi bronz-, szivacs kumite bronz-,
Vancsakovszki Milán 8 é. kata bronz-, kumite
bronz-, Vaszi Barbara 9 é. shiko dachi ezüst-,
szivacs kumite bronz érmet szereztek.
Május 25-26-án rendezték Budapesten,
az Újpesti Jégcsarnokban a 2019.évi WKF
Magyar Bajnokságot. Junior kata versenyszámban Kertész Bálint bronz érmet szerzett.
Somogyi Péter edző

a 0630-351-1705

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

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 korábbi eredmények után tudtuk, hogy csak
egy győzelem az, ami a dobogó második
fokára juttathat minket. Öt napunk volt arra,
hogy újra építsük a csapatot a marcali mérkőzés után, hiszen az arany érem esélyesei voltunk. Már hagyomány, hogy Fonyódon csak
szakadó esőben játszunk, de még ez sem állíthatott meg minket. A második félidőben minden edzésbe és gyakorlásba fektetett munka

megtérült, lassan, de biztosan felőröltük az
ellenfelünket.
A tavaszi „hadjárat” véget ért: 8 győzelem, 1 döntetlen. Ez az új rekord!
Sajnos, nem felhőtlen az örömünk, mert
egy szerencsétlen ütközésben Sarang L.
kulcscsonttörést szenvedett. Mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Pusztai Gábor edző

KID Família Kupa 2019.

A fotókat készítették:
Daria Narbutt, Kilvinger Gábor

A Nemezetközi Kézilabada Akadémia
az idei évzárón Balatonbogláron, két
éves munkája után elismerő oklevéllel
jutalmazta Mikulcza Gábort, iskolánk
testnevelő tanárát.

Befejeződtek a csapatbajnokságok az asztaliteniszezőknél.
Férfi 1. csapat 5-ik helyezést ért el, sajnos
két meghatározó játékos nem állt a csapat
rendelkezésére.
Férfi 2. csapat visszalépett egészségügyi
okok miatt a Dél-Balatoni csapatbajnokságból, a 3. csapat a 4-ik helyen végzett.
Egyéni eredmények: utánpótlás korúak balatonendrédi versenyén: Gyetvai Laura korcsoportjában 3-ik helyen végzett, a siófoki versenyen Gyetvai Laura 2-ik, Irázi Rebeka 4-ik
helyezett lett.
Felnőtt versenyek: Dunakeszin június 8-án
veterán ranglista versenyen Hüvösvölgyi Péter
korcsoportjában 1. helyen végzett, és így 2-ik
helyre került korcsoport országos ranglistáján.

műsorrendje:
Magazinműsorral minden hónap második és negyedik hétfőjén 19 órakor jelentkezünk: 2019. július 8-án és 22-én,
augusztus 12-én és 26-án.
Ismétlés az adást követő szombaton
14 órakor, vasárnap 10 órakor, hétfőn
19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.
www.facebook.com/SzarszoTv/
www.youtube.com/user/bszarszotv

✟ Gyászközlemény

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
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

2012-ben először jöttünk Balatonszárszóra, s
már akkor szembetűnő volta helyiek kedvessége, segítőkészsége. Kétség kívül ez a kedvenc
balatoni helyszínünk melyet a remek füves
sportpálya, és a csodálatos strand csak erősíti.
Rekordszámmal, összesen 56 csapat részvételével zajlott az idei első Balaton Tour
állomása, amelyre az ország szinte minden
tájáról érkeztek kispályások. Remélem, még
hosszú ideig itt tudjuk megrendezni a Balaton
Tour nyitóállomását.
Pinkóczi Tibor torna szervező

Asztaliteniszezőnk a
veterán ranglista élén

Ezüstérmes focistáink

telefonon, vagy a dorogi.sport@gmail.com
e-mail címen.

Rendõrségi körzeti megbízott hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Fejes-Richter Zsuzsanna
r. főtörzsőrmester 06/30-470-42-24

Balaton Tour
– 56 csapattal

Perlaki Endre köszöntötte a csapatokat
A Família Perlaki Pihenőpark 2019. június 1-én
IX. alkalommal rendezett gyermek labdarúgó
tornát. A sportrendezvényen a sportegyesületek U11 –es korcsoportú csapatai szerepeltek,
amelyre nyolc csapat nevezett.
A torna nagyon jól sikerült a játékosok és
a szülők elégedettek voltak a torna szervezésével.

Eső helyezett : Vasas – Hegyvidék
Második helyezett : Budai FC
Harmadik helyezett : VIADUCT SE
Gratulálunk a csapatoknak , vezetőiknek,
edzőiknek, és a csapatokat el kísérö szurkolóknak.
Perlaki Endre

Szőts Lajosné (Korpos Julianna) 2019.
április 30.
Zentai László 2019. május 09.
Márton Andrásné (Sarang Anna) 2019.
május 10.
Ázsóth Géza 2019. június 06.
Fejes István (volt Zrinyi u. 13. szám alatti
lakos) 2019. június 18.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családtagoknak, hozzátartozóknak.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

