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Szent István ünnepén – történelmi egyszer egy
Oklevél a közösségi munkáért

Nagy erõpróba volt a nyári vendégvárás. A kitüntetettek, akik a helytállásban jeleskedtek

T

anulságos történelmi leckét kaptunk
Dr. Obádovics J. Gyula matematika
professzor átiratában az államalapító
Szent István ünnepén. Nem csak jól megtanulta, de át is élte azokat az idõket,
amelyeknek szelleme nem egyezett a
lelki egyszer-eggyével. Az augusztus
20-i megemlékezés a Balatonföldvári
Fúvószenekar mûsorával kezdõdött, majd
kitüntetõ díjak átadásával folytatódott.
Dorogi Sándor polgármester „Balatonszárszó közösségéért végzett kiemelkedõ
tevékenységéért” a következõ lakosoknak
adta át az elismerõ oklevelet: Ács Istvánné,
Buzsáki Istvánné, Ignácz Erzsébet, Torma
Lajosné, Szûcs Györgyné, Tatai Istvánné
Lehr Katalin, Andor Mihályné, id. Ács István, Kasziba László, Szakács János (valamennyien a Szárszóért Kft. dolgozói) Boncz
József, Böröcz János, Fleck László, Torma
János (valamennyien a Polgárõrök) valamint Rácz Sándor, a Turisztikai Egyesület
elnöke, Csehi Józsefné fõszakács, Kilvinger
Jenõ, a rendezvények hangtechnikájának
biztosításáért, Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzser és Dancsecs Klára
a mûvelõdési ház vezetõje kiemelkedõ
programszervezõi tevékenységükért kapták az elismerést.
A polgármester köszöntötte és tiszteletbeli szárszói polgárokká fogadta a

Pesti Sándorné, Balatonszárszó díszpolgára

külföldi, visszatérõ vendégeinket: Janos
Mozes és családja, Brigitte és Heinz
Köhne Németországból, Elzbieta Kowalczuk Roman pedig Lengyelországból
vette át az errõl szóló oklevelet.
Az ünnepség legmeghittebb pillanatai
következtek: amikor Pesti Sándorné, a 97
éves nyugalmazott bábaasszony vette át
kitüntetését: ezennel Balatonszárszó díszpolgára lett. Hosszú évtizedekig örömben és bánatban egyaránt osztozott a
szárszóiakkal Dobos Gyula, nyugalmazott plébános. Ez alkalommal a Bala-

Dobos Gyula, nyugalmazott plébános megköszönte az elismerést, és hívei szeretetét

A visszatérõ lengyel vendégünk

www.balatonszarszo.hu

tonszárszó polgáraiért kitüntetõ díjban
részesült.
Az ünnepi mûsor a Nyugdíjas Táncegyüttes és Dalkör fellépésével folytatódott, majd színpadra lépett a kõröshegyi
Borkút Táncegyüttes, végül pedig a Vajdaságból, Versec és környékérõl érkezett
három szerb táncegyüttes zárta a táncos
programot. Majd Mahó Andrea és Csengeri Attila zenés mûsora következett. Az
örömtûzre, az ünnepi tûzijátékra minden
eddiginél több szárszói lakos és vendég
volt kíváncsi.
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Megﬁatalodott Szárszó, meg a strandja
Ennyi vendéget még nem látott Balatonszárszó strandja. De nem csak azért jött
el négy ezer ember a néhány kánikulai
hétvégén, mert itt akart hûsölni, mert azt
másutt is megtehette volna. A Strandparty vonzotta ennyire a
közönséget.
Vécsei Mihály, kicsiknek és nagyiknak is
jó mókákat talált ki a vízben.
A strand valósággal megﬁatalodott.
Az ötletgazda szerényen azt mondja:
nem nagy találmány, hogy játszva,
sportolva szórakoztatják a vendégeket.
De arra ugyancsak büszke, hogy fél ezren bementek aerobikozni, vízi focizni,
kötélhúzásban megmérkõzni, és még a
nagymamák is beneveztek a vízi futóversenybe önmaguk és az unokák örömére.
Augusztus közepén álmélkodhatott
elõször a közönség, mint birkóznak az
erõs emberek a vízben a „kõbörönddel”a
söröshordó dobálással és egyéb kunsztokkal. A Vízierõs Magyar Bajnokságot
is évente meg akarják rendezni. Ez volt
tehát az idei premier, és Szárszó a nyár
média sztárja lett.
Azzal, hogy a kertmoziból Csukás
Színház lett, minden várakozást felülmúlt. A Süsü-láz olyan méreteket öltött,
hogy még kétszer ismételték meg az
elõadást. A fedett, de mégis szabadtéri
színház bejáratára többször is kitették a
megtelt táblát. A sztárvendégek, együttesek vonzották a közönséget.
A nyár gyorsmérlege: több ezren
emlékeznek majd a Tüzes estékre, ami
látványban, különleges attrakciókban
bõvelkedett. Az elsõ Sárkányfesztivál kész csodát jelentett a gyerekek
számára.

Süsü sárkányorrú hajón érkezett Szárszóra, majd hódolói gyûrûjében bevonult a csukás Színházba

Vízi-erõsek elsõ
Magyar Bajnoksága
A strandlabdát kaptak, akik részt vettek
a produkcióban

Táncos szomszédolás
Repül a sörös hordó, és a Balatonban
landol

A

strandunkon mutatta meg erejét
és ügyességét hét erõs ember
augusztus 7-én, ahol az I. Vízi-erõs
Ember Magyar Kupát rendezték meg,
a Balaton legerõsebb embere címért
folyó kûzdelemben. Hat versenyszámban indultak, de a 130 kg-os
„kõböröndöt” a vízben sem könnyû
cipelni. A legnagyobb közönségsikert a leglátványosabb produkció
aratta, amikor egy sörrel teli hordó
átdobása volt a feladat, háttal a fejük
felett egy három méteres palánkon.
Ez a szám el is döntötte az abszolút
elsõ helyet: Nagy Ákos, az egyetlen
proﬁ a mezõnyben, bizonyított. A díjakat Dorogi Sándor, Balatonszárszó
polgármestere, György István, Gyergyóalfalu polgármestere és Mocsai
Lajos, a MKB Veszprém férﬁ kézilabda csapatának edzõje adta át.

Nyári programunk egyik legszínesebb,
vérpezsdítõ felvonulása volt a Nemzetiségi Néptánc Fesztivál öt együttesének
bemutatkozása a Fõ utcán. A szabadtéri színpadon július 30-án Dusnok,
Lapanow, Zenta, Miklósi és Balatonszárszó neve fémjelezte, hogy a táncos
szomszédolás milyen népszerû a közön-

ség körében is, hát még azok között,
akik együtt ropják. Biztosan sokakban
elhangzik a ki nem mondott sóhaj:
bárcsak köztetek lehetnék! A jó talpalávalóra ugyanis a legtöbb embernek
kedve támadna velük együtt lejteni. Úgy
ahogy sokan be is álltak a mûsor utáni
szabadtéri táncházba.

A dusnokiak nagy sikert arattak

A lengyel vendégeink a Balaton parton is
muzsikáltak
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Akrobata-palánták az új játszótereken
A bátrak sportja a játszótereken
kezdõdik. Ezen ámultam, bámultam,
mit produkálnak ezek a néhány éves
emberpalánták, amikor, augusztus
19-én felavatta Dorogi Sándor polgármester az új játszótereket, amelyre az
anyagiak nagy részét Uniós pályázaton nyerte településünk. A minden
szabványnak megfelelõ játszóterekre több mint hat és fél millió forintot
kaptunk, amit két millióval egészített ki
az önkormányzat. A szalagátvágásra
megjelenteket Kálosiné Gimesi Mária,
a polgármesteri hivatal vezetõ tanácsosa köszöntötte, aki útjára indította ezt a
pályázatot, és végig kísérte a megvalósításig. Csanádi András és lánya Stella zenélt és énekelt a gyerekeknek a
sportpályán lévõ játszótér avatásán. A
kicsikkel viszont csak a bemutatkozásig
jutottam, mert mindennél jobban érdekelték õket az új szerzemények. Sarang
Zalán éppen a falmászásában jutott a
csúcsig. A köteles mászókán Horváth
Ákos volt a rekorder, aki a végén egy
hasassal vetette magát a homokba.
Horváth Anita kislányával Péter Hor-

Komáromy Panna, Komáromy Mátyás és Varga Viktória közös meghívó
plakátot, és rajzot készítettek a Huba

utcai játszótér avatására. Komáromy
Ernõné nagyon boldog nagymama
sokakkal együtt, hogy a környékbeli
üdülõtulajdonosok gyermekei is örülhetnek egy ilyen modern játszótérnek.
Ezt Róth Gabriella, mint ötgyermekes
édesanya is megerõsíti, akik a Kisfaludy utcában tölti immár a 42. nyarát,
a szülei ugyanis pár hónapos korában
elhozták. Egyetlen évet sem hagytak ki
azóta. Gergely és Árisz már felnõttek,
de itt van Nóra, Marcell és a kis Máté,
akit rendre el kell kapni a mászókákról,
meg a csúszdáról.
A harmadik játszóteret az orvosi
rendelõ mögötti parkban vehetik birtokukba a gyerekek.

Balogh Gyulánénak örömteli eseményekre, de annál több nehéz esetre kell
megoldást találni

kapott. Július közepén ismét a nehéz
helyzetben élõknek volt részük egy kis
meglepetésben. Élelmiszer csomagot
kaptak csaknem háromszázötvenen,
ami lisztet, tarhonyát, instant tésztát és
konzerv kukoricát tartalmazott.
Az iskolakezdés elõtt újra a gyerekekkel kapcsolatos teendõk kerülnek
a középpontba: egy önkormányzati
rendelet értelmében az elsõ osztályos számára a tankönyvcsomag
ingyenes, a szülõk jövedelmi helyzetétõl függetlenül. Szeptemberben 18
elsõ osztályos gyermek kezdi meg tanulmányait az iskolánkban. Ezen felül
a szociális helyzetre való tekintettel
is kérhetnek a szülõk beiskolázási támogatást.

Az avatóünnepség résztvevõi

váth Lorettával jött el a Juhász Gyula
utcából, és nekik is állandó program
lesz majd ide járni.

Gondoskodásból: jeles
Üdülõfalu lévén a vendégek körül
forog nyáron a világ. A helyben
lakóknak azonban ugyanúgy meg
vannak a napi ügyes-bajos gondjai, mint máskor. Annál is inkább,
mert településünk állandó lakosainak
csaknem fele nyugdíjas. Megnyugtató
érzés számukra, hogy a polgármesteri
hivatalban nyugodtan felkereshetik
Balogh Gyuláné, vezetõ fõtanácsost,
és az ügyre biztosan talál jó megoldást. Irénke elintézte – mondta egy
asszony, bár nem hatalmazott fel
a téma elmesélésére. De nem is ez
a lényeg. Hanem az, hogy milyen
hozzáértõen, milyen lelki hozzá állással avatkozik be egy ember, vagy
család életébe. Mert a másik nagy,

nem kisebb horderejû téma, az itt élõ,
gyámolításra szoruló gyerekek sorsa.
Hátrányos helyzetük javítása, a válófélben, vagy már elvált, de konﬂiktusban élõ szülõk viszályának megoldása, mindenekelõtt a gyerekek javára.
Az elmúlt évben munkatársával
együtt 446 ügyet készítettek elõ úgy,
amit a polgármester, a képviselõtestület humán- és oktatási bizottsága,
illetve a jegyzõ asszony asztalára
tettek, és valamennyiben határozatot
is hoztak.
Az idén a közfoglalkoztatásban dolgozók számát növelhették, számos kormányzati jogszabály alapján. Ám az
53 munkanélküli, akinek ez megadatott, nagyon örült, hogy lehetõséget

Százezer a babáknak

Az új elsõseink
Keresik a kulcsot, a kincset

Németh Krisztina és Tatai István, Levente nevû kisﬁukkal

Petrus Tímea és Székely László kislánya
Székely Lívia Boglárka

Minden szárszói kisgyermek jövetele
örömünnep a polgármesteri hivatalban
is. Július elsõ hetében egy ﬁú és egy lány
megszületése volt a jó hír, s egy hónaposan már el is hozták õket bemutatni.
Dorogi Sándor polgármester köszöntötte

õket és átadta az egyenként 100 ezer
forintos önkormányzati támogatást.
Petrus Tímea ezt a szülõk nevében meg
is köszönte, mert úgy véli, hogy ebben
a nehéz gazdasági helyzetben ez egy
nagyon jólesõ ﬁgyelmesség.

A szeptember elsején kezdõdõ új
tanévben 18 elsõ osztályos tanuló
kezdi meg tanulmányait a Balatonszárszó József Attila Általános Iskolában. Nagy szeretettel várjuk az új
kis diákjainkat, akik már nem idegenként lépik át az iskolánk küszöbét,
hisz az elmúlt tanévben ellátogattak
hozzánk, együtt töltöttünk egy egész
délelõttöt.
Ismerkedtek az iskolával, a tanító
nénivel és leendõ diáktársaikkal.
Szüleiket is ismerõsként üdvözölhetjük, hisz velük is találkoztunk egy
családias esti beszélgetésen.
Az ünnepélyes tanévnyitón külön
köszöntjük õket, és a nekik is szóló
mûsor mellett kis ajándékkal kedveskednek a 4. osztályosok. Másnap
pedig elkezdjük a Tudás várának
meghódítását. Az elõkészítõ idõszakban sok-sok játékkal megszerezzük
a Tudás várának a kulcsát, majd
szeptember végétõl elkezdõdik a

Kapuváriné Mikei
Ilonával kezdik
meg
a Tudás várának
meghódítását

számok és betûk világának alapos
megismerése.
Már évek óta elsõ osztálytól folyik
iskolánkban az idegen nyelv és informatika oktatás, az idei tanévtõl
pedig bevezetjük az egészségtan
tantárgyat, amely sok segítséget
nyújt majd a jövõbeni kiegyensúlyozott élethez és a „csapatépítéshez”.
Iskolás éveik alatt szeretnénk nekik
megmutatni a szépet, a jót, s megmutatni azt a kincskeresést, amivel
egész életük során boldogulhatnak.
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Minek örül…
Nagy Miklós, Gábor Áron utcai lakos?
Olyan rokonsággal büszkélkedhetek, mint Balogh
József
klarinétmûvész és családja. A felesége
unokatestvérem,
akinek a szülei
itt éltek Balatonszárszón, tehát erõs a kötõdés. Örülök,
hogy a nyáron nálunk vendégeskedtek,
és nem csak nyaralással, pihenéssel
töltötték az idõt, hanem több alkalommal
koncerteztek is. Fellépett együttesével a
Csukás Színházban, forró, latin ritmusú
számokkal, majd játszottak klezmer zenét, a református templomban gitárkísérettel csodálatos örömzenét , amit ajándékba kapott a közönség.
Annak is örülök, hogy az ötletem
alapján megvalósult az egyik legszínesebb gyermekprogram: a Sárkány
Fesztivál, ami óriási sikert aratott. A
jövõrõl szólva úgy látom, hogy még
szélesebb összefogással, a környezõ
öt településsel összefogva Szárszó kulturális élete a reneszánszát élheti. Erre
megvan minden adottságunk.

Az üdülõegyesület új vezérkara
Július utolsó napját, a sikeres, emlékezetes napok között tartja számon a
polgármester. Fontosnak tartotta, hogy
a fõszezonban is újból találkozzon az
üdülõtulajdonosokkal, az egyesületük
vezetõivel. Mert az õ partnerségük,
szakértelmük nélkülözhetetlen, hogy
Szárszót vonzóvá tegyük a hazai és a
külföldi vendégek számára. A Csukás
Színházban rendezett találkozón mindenki érezte azt a kedvezõ váltást,
amire régóta vártak: érdemes közösen
tenni, akár ﬁzetség nélkül is Szárszóért,
mert kimozdult valami a holtpontról.
Számos üdülõtulajdonos, vállalkozó
ajánlotta fel segítségét, hogy ötletekkel,
javaslatokkal, de alkalmasint kétkezi
munkával is hozzájárul Szárszó szépítéséhez, a vendégek fogadásának
jobbításához, és kész együttmûködni
a település vezetõivel, a rend és a tisztaság vigyázása érdekében is.
És ettõl kezdve ismét felgyorsultak az
események. Augusztus 14-re összehívták
az egyesület tagságát, hogy új vezetõség et válasszanak. Megköszönték dr.
Gyimesi András hét éves munkáját. Az új
elnök: Wiesner Péter lett. Megﬁatalították
az elnökséget is, amelynek három új tagja lett. Az egyesület vezetõjét meghívta

a polgármester
azokra a hétfõi munkamegbeszélésekre,
amelyen az aktuális teendõket,
a feladatokat
veszik sorra és
értékelik a történteket.
A nyár elején egy Huba
utca környéki
már
Az üdülõegyesület új csapat
„learatta”
a
elnöke: Wiesner Péter
hínárt a Balatonból, most egy másik partszakasz
üdülõtulajdonosainak adták a technikát, – kaszával, gereblyével húzzák a
partra a nem kívánatos növényeket.
És egy telefon, és a Szárszóért Kht.
dolgozói elszállítják a kitermelt hulladékot.
Elhatározták, hogy készek segíteni
a polgárõrségnek is, és vigyázzák
a szomszédok házait értékeit. Összetartó, bensõséges kapcsolatban élõ
csapatot akarnak alkotni, olyannyira,
hogy a lecsófesztiválon ezt már bizonyítani is akarják

Bizton állíthatjuk, hogy a Balaton part
legjobb hangulatú strandja. Az, hogy
ingyenes, csak a bonusz. Remekül
éreztük magunkat.

Szabó Magdolna ajánlott nekik szállást
a Fõ utcában.
Azóta itt vagyunk itthon. Nagyon
kedvesek és ﬁgyelmesek a szárszóiak,
õszintén örülnek, ha megérkezünk.
A nagy ABC-ben, mint törzsvevõt fogadnak, jól esik, hogy a nevünkön
szólítanak. A piac is csodálatos. No,
meg a tisztaság, a parkok, ami itt
körbevesz! Sok parti település megirigyelheti A Dula kertészetbõl visszük
a különleges növényeket, emlékbe, –
mondták el rangidõs nyaralóink, akik
a debreceni Magyar Gördülõcsapágy
Mûvek nyugdíjasai.

(Rezsonya Róbert, Nagyatád)

A nevünkön szólítanak
A narancssárga, és annak csodálatos
árnyalataiban pompázik a strandkendõ,
amit Csöpi néni a fürdõruhája fölött
visel. A frizurája ezüstösen csillogó,
sminkje mutatós. Csak élete párjának
korát áruljuk el: Hornyák Béla az idén a
nyolcadik X-t is áthúzhatta. A szárszói
központi strandon sokak jó ismerõsei,
mert számukra gyógyvíz a Balaton.
De már ﬁatalon beleszerettek, s ez
lett az õ Riviérájuk. Nem múlhatott el
nyár egy itteni kempingezés, üdülés
nélkül. Évtizedekkel ezelõtt egy szomszédos településen vendégeskedtek, de
tíz éve fedezték fel Szárszót. Némethné

Hornyák Béla és neje számára gyógyvíz
a Balaton vize

Vendégünk volt: a klarinét professzora
Balogh József

Klarinétmûvész, tanár, zeneszerzõ,
átiratok készítõje, több zenei együttesnek alapítója és vezetõje. Zeneiskolai
tanulmányait
Pécsett kezdte el, apja és
nagyapja is klarinétozott
valamint szaxofonozott. A
középiskola elvégzése után
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán folytatta tanulmányait, s már diákként
munkalehetõséget kapott
az Operaház Zenekarában, ahol 10 évet töltött
el. Késõbb a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarának
szólóklarinétosa volt szintén 10 évig,
s több évig a Budapesti Liszt Ferenc
Zeneakadémia tanára.
Versenygyõzelmei,
kitüntetései:
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt, Concertino Praha, Magyar
Rádió Fafúvós Versenye, Grázi Kamarazenei Verseny, Bartók Béla-Pásztory
Ditta díj, Nívódíj.

1989-ben Soros ösztöndíjasként járt
Amerikában, Chicago-ban, ahol Larry
Combs (Chicago Symphony Orchestra) tanítványa volt a DePaul University
School of Music-on.
Repertoárja széles, a
klarinéton kívül tárogatón
és szaxofonon is játszik.
A klasszikus zene mellett
más zenei mûfajok – jazz,
cigányzene,
népzene,
klezmer – kitûnõ ismerõje
és elõadója. Rendszeresen fellép szólistaként
a hazai és a külföldi
koncerttermekben, fesztiválokon.
(Oklahoma
Symposium,
EuroCass
Fesztivál, Israel Clarinet Festival,
ICA
Clarinetfests).
Kiemelkedõ
elõadómûvészi tevékenysége mellett mesterkurzusokat, vezet itthon és
külföldön. A University of Oklahoma
(USA Norman) vendég professzora
volt több alkalommal, a 2010/2011es tanévben az egyetem klarinét tanszakának volt a vezetõje.

A vendégek írták

(Bánkúti család, Budapest)

Családommal júliusban nyaraltunk itt,
és a strand személyzetének példás
vendégszeretetéért, segítõkészségéért köszönetemet fejezem ki. A kedvezõtlen idõjárás ellenére nagyon jól
éreztük magunkat. Jövõre is jövünk.
Barátaink, ismerõseink körében jó
hírét visszük a balatonszárszói strandnak.
(Trinyi László, Budapest)

A strand nagyon jó. Jó volt a szervezés, de a nyár olyan Magdi anyus
nélkül (Némethné Szabó Magdolna,
turisztikai menedzser, a szerk.) mint
a ﬁlm fõszereplõ nélkül. Három ﬁam
van, és minden évben beneveztünk a
homokvár-építõ- és a darts versenybe,
amit az idén hiányoltunk. Remélem,
jövõre újra megrendezik. Tizenöt éve
itt nyaralunk, és eddig nagyon jó
volt.

Gyengén látó és vak barátainkkal
ide járunk Szóládra táborozni. Rendszeresen jövünk a szárszói strandra
és nagyon szeretjük. Kitûnõ az ellátás, ami a jó vendéglátáshoz kell.
Környezetvédõként nagyon örülök a
szelektív hulladékgyûjtésnek. Bízom
benne, hogy még sokszor visszajövünk.
(Király Krisztina, Szolnok)

„ Magyarul” fõznek
– Egy mérnök barátunk lelkes ajánlására látogattunk elõször l969-ben
Magyarországra. A három kicsi gyerekünknek azonnal megtetszett a Balaton selymes, sekély vize. Ez számukra
a biztonságot jelentette, nekünk pedig
a nyugalmat. Rögtön beleszerettünk
Balatonszárszóba. Azóta is rendszeresen visszajár a család apraja, nagyja.
Minden évben kíváncsian várjuk, hogy
mi változott, mi az újdonság, – mesél
a kezdetekrõl Heinz Köhne
Nem titkoljuk, többször jártunk
Görögországban, de ott nem kötöttünk olyan mély barátságokat, mint itt.
Máté Lacival sokat horgásztunk. Bartos
Józsi édesanyja nagyon ﬁnom keszeget tudott sütni. Évrõl évre alakultak ki
az itteni szokásaink, kedvteléseink: a
fagyizóban nagyon kellemesen elüldögéltünk egy kávé és egy kupica barackpálinka mellett. Milhoffer Miklós
nagyon jól beszél németül, nála rendszeresen vásároltunk. Somogyi Tündinél nagyon ﬁnom lángost lehet kapni.
És rendszeresen meghívást kapunk Mikulcza Gábor töltött káposztájára.

Heinz Köhne és családja. Mint leghûségesebb nyaralók õk kapták a köszöntõ
oklevelet

– Egyszóval: a magyarok vendégszeretetének nincs párja. Nagyon szeretjük a magyar konyhát, olyannyira,
hogy mi is megtanultunk” magyarul”
fõzni, – összegzi a véleményét Brigitte, a feleség. – Azt viszont szomorúan látjuk, hogy néhány régi
vendéglõ bezárt. A szárszóiaknak
jó egészséget és nagyon sok német
vendéget kívánunk. A színházhoz és
a gyönyörû parkokhoz pedig gratulálunk.
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Labdarúgás
A RECOP Megyei I. osztályú Bajnokságban is megkezdõdtek augusztus 21-én
a bajnoki küzdelmek. Szárszó az elsõ
fordulóban nem lépett pályára, mert
a Keresztúr elleni idegenbeli meccset
közös kérésre szeptemberre halasztották.
A második fordulóban hazai pályán
augusztus 28-án 17 órakor a Mezõcsokonya csapata vendégszerepel
Szárszón. A mérkõzés elõtt adja át
Dorogi Sándor polgármester az elmúlt
bajnokságban a harmadik helyért járó
érmeket és a serleget.
õszre a felnõtt és az utánpótlás csapat is új garnitúra felszerelést kapott.

Fekete János vállalkozó az elsõ csapatnak 80 ezer forintot, Tefner Tibor
és Harmath Imréné vállalkozók pedig
45-45 ezer forintot ajánlottak fel az új
felszerelésre. Terfner Tibor és munkatársai új labdafogó hálót szereltek a kapu
mögé, amelyet Bodó Iván, a Halászati
Nonproﬁt Zrt. munkatársa bocsátott az
egyesület rendelkezésére. Két régi garnitúra mez feliratozása is megtörtént
Vicha Attila jóvoltából, így bármelyik
mezben bárhol lépnek fel a focistáink,
a Balatonszárszó felirat a települést reklámozza. Köszönet a támogatóknak.
Harmath Imre
sportegyesületi elnök

Hol, mikor mérkõznek?
Augusztus 28.

2. forduló 17 óra

Balatonszárszó – Mezõcsokonya

Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember

3.
4.
5.
6.

Babócsa- Balatonszárszó
Balatonszárszó – Buzsák
Tab- Balatonszárszó
Balatonszárszó – Csurgó

Október
Október
Október
Október
Október

1.
8.
16.
23.
30.

4.
11.
18.
25.

forduló
forduló
forduló
forduló

16,30ó
16,30ó
16 ó
16 ó.

7. foruló, 15. ó.
8. forduló 15 ó.
9. forduló 15 ó.
10. forduló 14,30 ó
11. forduló 14 ó.

Kaposmérõ . Balatonszárszó
Somogyvár – Balatonszárszó
Balatonszárszó – Marcali
Nagyberki – Balatonszárszó
Balatonszárszó - Lengyeltóti

Karate edzõtábor – fekete öves vizsgával
Harmadik alkalommal adott
otthont karatés edzõtábornak
Balatonszárszó, júliusban. Tíz
napon keresztül zajlottak az
edzések, túlnyomó részt a tornateremben, de idén is volt vízi
edzés. Az idõjárás is a kegyeibe fogadta a karatésokat,
hiszen végig ragyogó idõ volt,
így a napi négy edzés után
mindenki strandolhatott. Ezt
különösen azok értékelték, akik
messzebbrõl – Pestrõl, Debrecenbõl vagy Kézdivásárhelyrõl látogattak el hozzánk. Az elsõ
héten az alacsonyabb övfokozatúak
tábora volt, amit vizsgával zártak,
majd kezdõdött a haladó tábor, ami
szerdáig tartott, és számukra is a

vizsgák következetek. Természetesen
idén is volt több alkalommal tábortûz,
szalonnasütés, focitorna, lézerharc.
Fonódné Marikának köszönhetõen
még kürtöskalácsot is süthettünk. A

számtalan sikeres vizsgázó közül szeretném
kiemelni Jenei Ádám és
Simándi Gergely nevét,
akik ezúttal fekete övre
vizsgáztak, és sikeresen meg is szerezték az
elsõ dant, hosszú évek
munkája áll mögöttük.
A nyári pihenést
befejezve viszonozzuk
az erdélyi karatésok látogatását, és meghívásukra augusztus 25-étõl
részt veszünk a kézdivásárhelyi edzõtáborban, utána pedig megkezdõdnek az edzések a szokott idõkben,
hiszen számos verseny vár még ránk
ebben az évben.

Nevezési díj nincs,
érem van

Diáksport eredmények

Nem érdekes, ha porzik a pálya, ha
sárban dagonyáznak, akkor is kerek a
labda. Visszatérõ csapataink vannak,
akiket semmi sem riaszt, ha focizni,
vagy röplabdázni kell. A hét évvel
ezelõtt kezdõdött Mozdulj Balaton!
nevû akciónak nálunk lett folytatása,
önerõbõl, mert erre már nem futja az állami büdzsébõl. A program lelkes hívei
és gyakorlói azt mondták: ezt szóvá
is teszik az illetékes honlapon, hiszen
kár lenne veszni hagyni e tömegsport
már bevált formáját. A 34 balatoni
strandból már csak hét folytatja ezt a
jó kezdeményezést, amibe egyébként
nem kis pénzt fektettek.
Hûvösvölgyi Péter, a program
gazdája visszatérõ hazai és külföldi
csapatokat ismer, akik rendre ﬁgyelik
a honlapunk kiírásait. Augusztus 13án például 8 foci- és 5 röplabdacsapat küzdött meg egymással. Visszajárnak a fõvárosból a Gazdagrétiek,
ismerõsek a diósdi röplabdások, de
alakulnak itt teljesen új csapatok is.
Egy német családi csapatban egy
15 éves lány, az ottani utánpótlás
válogatott tagja hívta fel magára itt is
a ﬁgyelmet.
A nevezési lapok alapján több
mint ezren versengtek szombatonként
mindössze azért, hogy egy nemzeti
színû szalagos érmet haza vigyenek,
vagy csupán a mozgás öröméért. De
a pályák ott vannak a hét minden
napján, és az alkalmi csapatok is
jókat küzdöttek.

A kézilabdás és focista diákok Mikulcza Gábor testnevelõ hívó szavára
nyáron is szívesen vettek részt szeretett
sportáguk rendezvényein.

Várunk továbbra is mindenkit, kortól és nemtõl függetlenül, aki szeretne
megismerkedni ezzel a sporttal, akár
egészség-megõrzõ célzattal, akár pedig azért, mert érdekli a versenyzés,
megmérettetés világa. Az edzések
kedden és pénteken, 16.30-tól zajlanak a József Attila Általános Iskola
tornatermében.
Szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak és a József Attila Általános Iskolának a segítséget, a
szülõknek a támogatást, amit a tábor
alatt nyújtottak, ennek köszönhetõen
a több mint százötven sportoló kellemes élményekkel gondol majd az itt
töltött idõre.
Somogyi Péter
edzõ

A felsõ tagozatos ﬁúk Békéscsabán
labdarúgásban képviselték Somogy
megyét a Kisiskolák Országos Döntõjén.
A négynapos tornán mérkõzéseik
felét megnyerve a 15. helyen zártak.
A meccsek között és az esti szabadidõben mód nyílt a vendégszeretõ
város megismerésére, így igazán sok
élménnyel és új baráti kapcsolatokkal
gazdagodva térhettek haza ﬁaink.
Köszönet az Önkormányzatnak és a
Nagyközségi Sportegyesületnek az
anyagi támogatásért!
A kézilabdás lányok két barátságos
mérkõzésre is vállalkoztak júniusban,
elõbb a Kállósemjén, majd a Hajdúszoboszló csapatát gyõzték le fölényesen.
Balatonszárszó adott otthont júliusban a III. Grand Gold Kézilabda Gálának,. Reggeltõl estig folytak az izgalmas mérkõzések. Strandkézilabdásaink
remekül helytálltak: a lányok a 6., míg
a ﬁúk a 2. helyet szerezték meg.
A két csapatunk elfogadta a Fonyódi
Kézilabda Klub meghívását is. A tartalékosan felálló ﬁú csapat kitûnõen
kezdett, de a körbeverések után a 4.
helyen végzett. A lányok parádés játékkal, három ellenfelét is legyõzve ezüstérmet nyertek.

Az ezüstérmes boldog csapat

Iskolánk hagyományosan részt vesz
az augusztus 20. környékén megrendezett Grand Gold Balaton Kupán. A
tíznapos felkészülés után az 5-6. osztályos lányok a Fonyódligeti Ifjúsági
tábor pályáin küzdöttek a megye
és az ország különbözõ pontjáról

érkezett csapatokkal. Kitûnõ meccseken, egyre javuló játékkal bronzérmet
szereztek.
Gratulálunk sportolóinknak az eredményekhez, és további sok sikert kívánunk nekik az új tanévben is!
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Az új plébános köszöntõje

Programajánló
Megint belecsapunk a lecsóba
Harmadszor is Szárszói Lecsófesztivál
lesz augusztus 27-én, szombaton. Minden eddiginél több nevezés érkezett.
A szomszédos települések csapatai
is elindulnak a megmérettetésen. A
strand parkolójában délután 14 órakor
kezdõdik a fõzõverseny , majd 16,30
órától a siófoki Mazsorettek lépnek fel.
Tüske-papa bohóc 17 órától nevetteti
meg a gyerekeket.
Vendégünk lesz Liszter Sándor és a
Vadrózsák Táncegyüttes.
Amíg fõ a lecsó, a kirakodóvásáron nézelõdhetünk és vásárolhatunk is néhány
különlegességet, ajándékot.
Akkor szüret!
Reméljük, az idén jó édes lesz a szõlõ,
és örülhetünk a szüretnek. A szárszói
mulatság ideje: szeptember 17-én,
szombaton lesz, amikor is este 6 órakor a Fõ utcán kedvcsinálónak felvonul a szüreti menet. Ezzel kezdetét
veszi az egész estét betöltõ zenés, táncos, mûsoros est, amelynek helyszíne
ez alkalommal a Csukás Színház lesz.
A vacsorára és a mûsorra szóló jegyet
2000 forintért lehet megvenni. Bõvebb
információért és az asztalfoglalás biztosításáért hívják a 30-5924-246-os
telefont.

✟ Gyászközlemény
Búcsúzunk a 2011. június 27én elhunyt Varga Jenõtõl, aki a
Nyugdíjas Dalkörben pótolhatatlan ûrt hagyott maga után.
Búcsúzunk a 2011. augusztus
19-én eltávozott Fonyó Józseftõl. A
Szárszó Néptáncegyüttes alapító
tagjaként több évtizeden keresztül
szolgálta Balatonszárszó közösségét.
2011.július 10.-én elhunyt Pusztai Zoltánné
2011. július 14.-én elhunyt
Schmidt Fülöp
2011. július 12.-én elhunyt
Ábrahám Sándor
2011. július 28-án elhunyt Kiss
Ferenc
2011. július 31-én elhunyt Elek
László
2011. augusztus 4-én elhunyt
id. Szincsák István
2011. augusztus 20-án elhunyt
Novák Lajos
Részvétünket fejezzük
gyászoló családoknak

ki

a

Jó tudni!
Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm
Balatonszárszó polgárait!
Remélem magam is hamarosan itteni
polgárrá válok, ugyanis augusztus 1-tõl
Balás Béla kaposvári megyéspüspök
úr engem bízott meg a balatonszemesi plébánia vezetésével és a hozzá
tartozó terület, szárszói plébánia lelkipásztori ellátásával is.
Örömmel jöttem ide, hiszen Balaton partjáról, Siófokról származom,
szüleim most is ott élnek.
Nem nagy a távolság a
két település között, mégis hosszú utat tettem
meg, míg megérkeztem
ide.
Középiskolámat
Esztergomban a ferences gimnáziumban végeztem, majd két évet
a Budapesti Mûszaki
Egyetemen
tanultam.
Ezután „pályamódosítás”
következett
életemben,
ekkor jelentkeztem a Kaposvári Egyházmegyébe kispapnak.
Újabb két évet töltöttem Budapesten,
de most már a Duna másik partján a
Központi Papnevelõ Intézetben. Majd
tanulmányaimat Rómában végeztem a
Német-Magyar Kollégium diákjaként,
bõ öt éves ottlétemet a gyakorlati év
idejére szakítottam meg, amit DélAmerikában, Peruban töltöttem egy
kis plébánián az Andok magaslataiban. Papszentelésemre 2007 nyarán
került sor. Gyakorló lelkipásztorként,
káplánként Nagykanizsán, Siófokon
és Kaposváron voltam szolgálatban. A
Kaposvári Székesegyházból kerültem
most augusztusban vissza a Balaton
partjára.
Váratlanul ért ez a helyezés, kíváncsiság, izgalom és bizakodás érzése
keveredett bennem, hiszen a csekély
távolság ellenére, sok felfedeznivalót
rejt számomra ez a vidék. Korábban
mindössze a szemesi katolikus ifjúsági

találkozókon vettem itt részt több alkalommal, ahol a többi résztvevõvel
együtt megtapasztalhattam a helyiek
vendégszeretetét és a vidék szépségét.
Megérkezésemmel egy idõben
megkezdtem a „terület” pontosabb feltérképezését, ami tudom, még hosszú
folyamat lesz. Csodálkozva kezdtem
ﬁgyelni a plébániához tartozó hét
település templomainak egyre sokasodó számát, pontosan 10 templomról
van tudomásom, és ittlétem óta ezek
mindegyikében celebráltam már szentmisét. Különösen is nagy elismeréssel, tisztelettel és hálával
tartozom elõdömnek Dobos Gyula plébános úrnak, aki hosszú idõn át,
több mint három évtizeden
keresztül végezte itt nagy
alázattal és szeretettel
szolgálatát. Rajta kívül
az egyházi személyek
közül Milhoffer Miklós
atyának tartozom kiemelt
köszönettel, hiszen az iskolaszünetekben már 16 éve Balatonszárszón és a
hozzá tartozó községekben végez lelkipásztori szolgálatot. õt személyesen
már korábbról ismerem, hisz nála voltam elsõáldozó Siófokon.
Hálás köszönettel tartozom a katolikus képviselõtestület tagjainak,
híveinek és minden segítõkész embernek, akik sokat tettek azért, hogy
a plébániára be tudjak költözni és minél elõbb itthon érezhessem magam.
A bemutatkozó szentmisén örömmel
tapasztaltam a hívek nagy számát.
Bizakodással tekintek feladataim elé,
melyek sokaságuk és összetettségük
miatt nagy kihívást jelent, de bízok
benne, hogy számíthatok segítõ kezekre és támogató lelkekre.
Tomanek Péter
balatonszemesi-balatonszárszói
plébániai kormányzó

Tanfolyami felhívás!
5 X2 órás tanfolyam indul, az INTERNET használatáról, a számítógéppel most
ismerkedõ 50 év feletti szárszói lakosok részére.
Amennyiben részt akar venni a képzésen, az alábbi jelentkezési lapot kérjük,
töltse ki, és juttassa el az Önkormányzat titkárságára 2011.szeptember elsejéig.
A tanfolyam, az elsõ tíz jelentkezõ részére, csak 1000 Ft regisztrációs díjba
kerül.
Egy közösségfejlesztõ program szlogenje:
„Ha vannak szomszédjaink, akikhez szólhatunk, akkor lesznek közös örömök
és problémák, amelyekrõl beszélhetünk, és közös ügyek, amelyekért együtt
küzdhetünk. Ha vannak helyek és alkalmak, ahol találkozhatunk, akkor lesznek
közösségek is, ahol barátokra lelhetünk. Akkor úgy érezzük, tartozunk valahová, az idõsödés nem egyenlõ a betegségekkel.”

JELENTKEZÉSI LAP
5 X 2 órás képzésre az INTERNET használatáról, a számítógéppel most
ismerkedõ 50 év feletti szárszói lakosok részére.
Jelentkezõ neve, címe,telefonszáma:

Hazament „holtából”
Nagy riadalmat keltett július 17-én,
vasárnap egy asszony segélykérése a
központi strandon. A férje este 7 órakor
bement úszni, és több mint egy órája nem
tért vissza. Elindult a riadólánc, mindenki
önkéntes segítõnek ajánlkozott, csónakba szálltak a vízi mentõk, a vöröskeresztesek, jött a rendõrség. A kutatás viszont
eredménytelennek bizonyult.
Majd két hét múlva az eltûnt férﬁvel együtt
az örömhír is megérkezett: a történet szerint valahová beütötte a fejét, úgy, hogy
elvesztette az emlékezõ képességét. Arról nem szólt a fáma, hogyan került a
Balatonból a fõvárosba, de annyit tudni,
hogy hajléktalanok társaságában töltött
jó néhány napot. Majd egyszer csak
visszatért az emlékezete, és hazament…
A tisztaságfelelõsök a strandon
A tisztaságnak illata van. Ezt a kellemes
jó érzést a strand vendégei is észrevették, ha bementek a zuhanyozóba, az
öltözõbe, a toalettre. Lehr Katalint, Andor
Mihálynét és Tatai Istvánnét illeti az elismerés. Azt mondták: ha tisztaság van a
vendégek is jobban vigyáznak a rendre.

A Szárszó Tévé
új mûsorrendje
Értesítjük településünk és a kistérség lakóit
a Szárszó Tévé mûsorának új adásidejérõl:
az élõadást és a magazinmûsort minden
hónap második és negyedik hétfõjén 1921 óra között közvetítik.
Az ismétlést az adást követõ szombaton
14-16 óra között, vasárnap pedig 10-12
óra között, valamint az adást követõ hétfõn 19-21 óra között tekinthetik meg.

Házasságkötések,
születések
Házasságot kötöttek:
Vajer András-Bogdán Réka Éva
Tóth István- Biró Judit
akiknek gratulálunk és nagyon sok
boldogságot kívánunk !
Köszöntjük a
2011. július 7-én született Székely
Lívia Boglárkát
2011 július 8-án született Tatai
Leventét
2011. augusztus 3-án született
Zergi Hetényt
2011. augusztus 20-án született
Pécsi Miklóst, mint legifjabb balatonszárszói lakosainkat.
Gratulálunk az újszülöttek családjának.

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

Hírek röviden
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