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Az elsõ családi kerékpártúra
Cél: a kalandpark
Balatonszárszó Nagyközségi Sport
egyesület Szabadidõ szakosztálya
Mihályiné Molnár Zsuzsanna vezeté
sével április 28-án „A Föld Napja”
alkalmából kerékpártúrát szervezett
a Zamárdi Kalandparkba. Az indu
lás elõtt Dorogi Sándor polgármester
örömmel nyugtázta a részvevõk szép
számát, majd megadta a jelt az in
dulásra.
A kerekesek
igen változatos
korosztályt képviseltek, hiszen az
alsós gyerekektõl a nyugdíjas nagy
mamáig vágtak neki az kalandnak.
A 105 résztvevõ között a nyaralótu
lajdonosok is szép számmal voltak. A
kalandparki belépõt a sportegyesület
állta. Így számolt be a jól sikerült
programról Harmath Imre egyesületi
elnök.
A rajthoz állók között volt Makárné
Tavasi Krisztina, aki mindennapos
edzésben van, hiszen postai kézbe
sítõ. A két lányával indult. A 15 éves
Kiss Renátával és a hat éves Dorinával.
Igen büszke, hogy õ is teljesítette a tá
vot, csak egy kicsit lassabban halad
tak. A kalandpark a lányoknak igen

Dorogi Sándor polgármester adott jelt a kerekezõknek az indulásra. Mellette Mihályiné Molnár Zsuzsa a szabadidõ szakosztály
vezetõje, a túra szervezõje
nagy élmény volt, a nagyok még szí
vesen tovább maradtak volna. Zeleiék
családja három korosztályt képviselt. A

nagymama nagyon jó ötletnek tartotta
a kirándulást, és reméli, lesz folytatá
sa. A menye, Kuti Kis Melinda és két

fia Zelei László és Botond állt célhoz.
Sokáig fogják emlegetni a távot, és az
ügyességi játékokat is.

A majálison: fõztünk, játszottunk
Harminc fokban a bogrács mellett állni,
s vigyázni, hogy oda ne kozmáljon az
étel, igazán embert próbáló teljesít
mény. De egy tucatnyi társaság és civil
szervezet vállalta ezt a végén kellemes
megpróbáltatást. A fõzõverseny már
hagyomány lesz a szárszói majálison.
A közös nagy üstben vaddisznó pörkölt
fõtt, – aminek olyan sikere volt, hogy
aki elkésett, már csak a kondért töröl
hette. Persze, ugyanilyen sikere volt a
többi gasztronómiai csodának is: a Sz
abolcsi lányok csapata tájjellegû töltött
káposztával remekelt. Ennek az a tula
jdonsága, hogy olyan apró, mint egy
jól megtermett hüvelykujj, – de mind
a tíz ujjunkat meg lehet nyalni utána.
Mócsán Györgyné hozta otthonról a re
ceptet – aki 12 éve él Szárszón – és el
hívta a rokonságot és a baráti kört erre
a napra Debrecenbõl és Nagykállóról,
hogy lám, itt is bemutathatják gaszt
ronómiai tudásukat.
A Tenisz klub csapata ismét be
nevezett a versenybe, bár Vicha At
tila csapatkapitány elbizonytalanodott,
hogy mivel is készültek: körmös csü
lökkel, vagy fordítva. Annyi bizonyos,
hogy nagyon jót esznek belõle. Jelinek
Gábor, Pákozdi Benõ és Põcze József
segítettek a kóstolgatásban. De nagy
ban készülnek az összecsapásokra,
– mármint a teniszpályán, csak fiata
lodni, meg fiatalítani kellene, – mutat
Attila az õszülõ halántékokra.

A majális, olyan, mint egy elõreho
zott gyermeknap. Nekik énekelt és velük
játszott a Palinta Társulat, velük jött egy
óvó néni, aki arcfestéssel varázsolta el
õket. Láposiné Pozsega Piroska megint
mókolt velük, és virágokat hajtogattak
papírból. … Ki tudja, hányszor fordult
csodálatos lovaival Balogh Bálint foga
ta, hogy vigye egy körre a gyerekeket.
Õk simogatták Takácsék kis állatait,
lovagoltak Bartiék póniján, játszottak
az ugráló várban, ettek kürtõs kalácsot
és lángost.
Folytatása a 2. oldalon >

www.balatonszarszo.hu
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Elõvették a legjobb boraikat

Gamauf Béla, a nyitott pincék napjának szervezõje és felesége Sárika mindig kitûnõ
vendéglátók.
Folytatás az 1. oldalról >
A felnõtteknek pedig nyitva álltak a
pincék. S meglehetõsen nagy forgalmat
bonyolítottak le. A rekkenõ hõségben le
het, hogy kiittuk õket az összes borukból?
Szincsák István tõzsgyökeres szárszói,
aki összeházasította magát egy „egri
leánykával”. A felesége, Marika, 43
éve szárszói, és mutatja, milyen átalakí
tással járt, míg ebbõl a dimbes-dombos
részbõl kialakították a teraszos telket.
Az elsõ pincét aztán követte a többi.
Csodálatos közösségben hódolnak itt
a kedvtelésüknek, a borászkodásnak,
bármiben számíthatnak egymásra. A
beszélgetés közben elköszön egy népes
família, s mondják: Egész Budapest, sõt
Pest megye köszöni ezt a szép napot!
Aztán nevesítik magukat, és dicsérik a
gazda borát, a vendéglátást: Stadler
László és családja, Dunajszki István és
a Kalmár család, – akik közül valaki, itt
nyaralótulajdonos.
És Japánból jött három családtag:
Szincsákék fia, aki egy ottani cégnél
dolgozik, a menyük és a 3 éves Nor
bert unokájuk.
A Szincsák-pincébõl kifelé jövet
megörülünk egy különleges babakocsi
nak, de még inkább a benne ülõ csodás
kislánynak. Jámbor Heléna négy hóna
pos, ez az elsõ kiruccanása Vecsésrõl.
A szülei Jámbor Péter és Leé Kata. Az
apa 40 éves szárszóinak vallja magát,
41 évesen.
Tehát egy éves volt, amikor a szülei
a Berzsenyi utcában megépítették a
nyaralót. Egy nyarat sem mulasztott el
azóta, s nem csoda, hogy kislányuk
kal is ez lett az elsõ hosszú hétvége
Szárszón. Nagyon örül a fiatal csa

Várhegyi László picéjének teraszán is mindig volt kvaterkázók, iddogálók.

A gyerekek hosszú sorban várakoztak, míg a kért maszkot az arcukra festették.

Készülõdés a Fut a Szárszó versenyre
lád ennek a programnak, amirõl azt
tartják, hogy még inkább kinövi majd
magát. Így legyen!

A délután és az este a szórakozás
jegyében telt. A Szárszói Énekstúdió és
a II. Hangerõverseny gyõztesei közül

néhányan másfél órás nagysikerû mû
sort adtak. A Jakab duó pedig késõ es
tig mulatatta a közönséget.
A programok alatt pedig 13 kondér
ban fõttek a különlegességek. A fõzõ
verseny zsûrije a Lövész Klub csapatának
fõztjét tartotta az elsõ helyezésre mé
ltónak, majd a Cinege kocsma csapata
lett a második, a harmadik díjat pedig a
Polgárõrség csapata szerezte meg.
Nagyon sokan dolgoztak azért –
szervezõk, a programban aktív sze
repet vállalók, hogy egész napos
helytállásukkal emlékezetessé tegyék a
majálist. Köszönet a pince tulajdono
soknak: Gamauf, Várhegyi, Nagy,
Takács, Szincsák, Petkes, Puskás,
Cseh pince tulajdonosának. Köszönet
a Somogyi család minden tagjának,
akik több száz lángost sütöttek este 8
óráig. Szabó Péternek és családjának,
akik megfõzték a vadpörköltet. Akik
szintén azért dolgoztak, hogy minden
ki jól érezze magát ezen a szép na
pon: Reichert – tanya, Barti Zoltán,
Balogh Bálint, Csehi Józsefné, Fodor
Zsolt, Fekete János, Mikulcza Gábor,
Horváth István, Szárszóért Kft. dol
gozói, akik Dobos János irányításával
a finisben is ott voltak. A Polgárõrség,
a NABE Szárszói Csoportja, Böröcz
János, Némethné Szabó Magdolna,
Kusiak Grazyna, Dancsecs Klára,
Kilvinger Gábor, Kilvinger Jenõ, Sza
bó Dániel szintén talpon voltak egész
nap. Köszönet a két vadásztársaság
nak, akik felajánlották a vadhúst a
„nagykondérba”: Balatonszárszó –
Kõröshegy Földtulajdonosok Vadásza
ti Közössége, és a Földtulajdonosi
Vadászati Közösség Nagycsepely.
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Szárszó szépítõi,
gazdagítói

Erhardt Karl Peter balatonszárszói
lakos igen szép összeggel, – egy
millió forinttal – ajándékozta meg
óvodánkat. Az adományozó okirat úgy
szól, hogy ez legyen egy alaptõke,
aminek kamatát a gyerekek oktatását,
nevelését segítõ eszközök vásárlására,
fejlesztésre, kirándulások szervezésére
használhatják fel. Felvételünk az aján
dékozó okirat aláírásakor készült.

Lõrincz János kétkezi munkájával
és anyagiakkal is nagy segítséget
nyújtott áprilisban azzal, hogy a sza
badidõpark meglévõ épületeinek csa
padékvíz elvezetését megtervezte és
három társával – Schumann László,
Balogh Benjamin és Ábrahám Viktor
– kivitelezte. Településünk polgár
mestere Lõrincz Jánosnak (képünkön)
köszönte meg a felajánlásukat, és a
munkájukat.
Szekér Gábor az önkormányzat

képviselõtestületének tagja másfél évi
képviselõi honoráriumát ajánlotta fel
a szárszói öt buszmegálló felújítására.
Ezek is új szépségpontok lettek települé
sünk arculatán.

Várhegyi László ácsmester szak
mai segítségét ajánlotta fel a központi
strandon lévõ gomba büfé faépületének
bontásához. Az õ irányításával a köz
hasznú munkán dolgozók végezték el
a bontást.
Somogyvári Gáborné Bartók Béla utcai
lakos köszönetet mond a gyors intéz
kedésért, amihez a falugyûlésen kérte
az önkormányzat segítségét. Az orvosi
rendelõ mögötti területen ugyanis nem
volt közvilágítás. A Fõ utcáról pedig a
parkon át sokan sétálnak, vagy kerék
pároznak haza. Most már nem „fekete
lyuk” ez a kis völgy, aminek nagyon
örülnek a környéken lakók. Mindez
pedig Bartha Andrásnak köszön
hetõ, aki saját költségére szerelte fel a
mozgásérzékelõt.

Pénztartalékunk is van!

Jó hírek a falugyûlésen
Nyugodtan alhatnak településünk lakói,
képviselõi – mert nem kell „végtörlesz
teni”, nincs felhalmozott adósságunk.
Ezzel a jó hírrel kezdte az üdvözlõ sza
vak után Dorogi Sándor polgármester
az idei falugyûlés költségvetési beszá
molóját. Komoly összeg folyt be az
önkormányzat számlájára: 693 millió
forint. Az összeg nagy része köszön
hetõ annak, hogy sok szép üdülõ és
nyaraló épült, az itt dolgozó vállal
kozóknak, akik iparûzési adót fizetnek,
és természetesen a sokat emlegetett
idegenforgalmi adónak (kurtaxának).
Nem volt sokkal kevesebb a kiadás
sem, de 40 milliót sikerült tartalékolni.
Az idén is hasonló nagyságrendû bevé
telre számítanak.

A kötelezõ feladatokon túl részle
tesen szólt azokról a szociális, kulturá
lis sport feladatokról, amire az idén a
minõség szinten tartása, illetve javítása
érdekében egy kicsivel többet költenek.
A településünk ugyanis büszke lehet
arra: ha nem is jólétet, de biztonságos
ellátást, gondoskodást nyújt a magukra
maradt idõseknek. A közigazgatás
ban komoly átalakítások várhatók, de
reméli, ez nem érinti az évek óta ki
alakult jó együttmûködést a szomszéd
településekkel, hiszen az iskola fenntar
tásából õk is kiveszik részüket.
Örömmel és megnyugvással jegyezte
meg: egy évvel ezelõtt nem gondolta,
hogy a településnek ennyi támogatója
lesz. Ez az összefogás visszaköszönt a

múlt nyáron, kezdve a színházavatástól
a strand megújításán át a sok más kul
turális és sportrendezvényen. Nyitott a
hivatala ajtaja, és a legtöbben anyagi,
vagy szellemi segítséget felajánlva ko
pogtak be. Hétfõnként két „stáb-értekez
letet” tart – az egyiken a Szárszóért
Kft. vezetõivel, munkatársaival, akik
a település rendjéért és tisztaságáért
felelõsek, a másikon a kulturális, a sport,
és az idegenforgalom tisztségviselõivel
beszéli meg az aktuális teendõket. A
polgármester szólt arról a beadványról,
amelyet negyven szárszói írt alá, misze
rint ipari park létesítését látnák célsze
rûnek a foglalkoztatási gondok enyhíté
sére. Végezetül a résztvevõk különbözõ
észrevételeket, javaslatokat tettek.

Süsü, a vendéghívogató
A 35. Budapesti Nemzetközi Utazási kiállítást rendezték meg
március elsõ három napján. A BNV területén 22 ország 500
kiállítója mutatta be kínálatát, közel 22 ezer négyzetméteren.
Az esemény díszvendégeként Lengyelországot üdvözölhettük,
a hazai városok közül pedig Debrecené volt a megkülönböz
tetõ cím.
Balatonszárszó a Balatoni Régióhoz csatlakozva, önálló
pulttal jelent meg. A kiállítást nagyon komoly elõkészítõ munka
elõzte meg.
Egyeztetések sora követte egymást a Regionális Market
ing igazgatósággal, valamint Balatonfüreddel. A sajtóanyag
elkészítésére, a háttér-dekoráció kialakítására különös gondot
fordítottunk. A legfontosabb feladat pedig olyan szóróanyag
összeállítása volt, amely valóban megállítja a vendégeket, fel
hívja a figyelmet Balatonszárszóra. Sikerült egy egyedi kínála
tot összeállítani: mégpedig az ingyenes strandokkal, a Csukás
színház programjaival, a felújított József Attila Emlékmúzeum
mal és az egyedülálló krokodilfarmmal várjuk a kedves vendé
geket. Elkészült a nyári program-elõzetesünk is.
A helyszínen a Szárszó-TOTÓ kitöltésével is a fontos von
zerõinkre hívtuk fel a figyelmet. A kitöltõk között Süsü-pólót sor
soltunk ki, a fõdíjat pedig a Gémes Vendégház ajánlotta fel.
A legnagyobb attrakció maga a mesehõs, Süsü volt, akinek
leírhatatlan nagyon nagy sikere volt itt is az utazás kiállításon.
Köszönhetõ ez annak is, hogy kitûnõ megszemélyesítõjére
találtunk Góczán István személyében, aki humorával elvará
zsolta a közönséget. Remélhetõleg akivel szót váltott, mind ide
jön nyaralni.

Kocsis Norbert és Németh Klaudia is mint fiatal turisztikai
szakemberek ajánlották Szárszót a vendégeknek
Nagyon sokan érdeklõdtek a József Attila Emlékmúzeum
ról. Visszatérõ vendégek, nyaralótulajdonosok, Balatonszárszó
turizmusában érdekeltek, tevékenyen résztvevõk, és turizmust,
marketinget tanuló fiatalok keresték fel a szárszói standot,
mivel a múlt évben már sikerült beültetni a köztudatban, hogy
itt száznyolcvan fokos fordulatot vettünk, és nem tízmilliókból,
hanem szerényebb összegekbõl, de annál több lelkesedés
sel megújítottuk a vendégfogadást. Balatonszárszót hat éve
képviselem az utazási kiállításokon. Elmondhatom, hogy az
idei kiállítás volt a legsikeresebb bemutatkozásunk. A siker a
közös munka, komoly összefogás eredménye.
Némethné Szabó Magdolna

Fákkal és virágokkal köszöntöttük a Földet
Ökoiskola lévén kiemelt jelentõségû programunk minden
tanévben a Föld napjának megünneplése. Az idei rendezvény
megálmodója és szervezõje Fritz Éva volt.
A gyereksereget és az érdeklõdõket Dorogi Sándor polgárm
ester úr köszöntötte, aki felhívta a figyelmet szûkebb környezetük
szépségének, rendjének megóvására is.
Nemrégiben ünnepeltük iskolánk 50. születésnapját, ezért
gondoltuk, hogy a legszebb ajándék két fa elültetése lenne. Kül
ön öröm volt látni a falu legkisebbjeit kislapátokkal és öntözõ
kannákkal munkálkodni a parkban. Kiegészítettük a díszpol
gárok ligetének fasorát és virágba borult az iskola bejárata is.
Ezután a programok forgószínpadszerûen zajlottak. Vendé
günk volt az AVE Zöldfok egy munkatársa, aki a hulladékke
zelés fontosságáról, problémáiról tartott elõadást, és azokról a
megoldásokról, amelyeket minden család otthonában alkalmaz
ni kellene bolygónk védelmének érdekében. A kisebbek megné
zhették a hulladékszállító autó mûködését. Ezt az autót késõbb
meg is töltöttük a tanév során gyûjtött mûanyagpalackokkal, ku
pakokkal. A Siófoki Tûzoltóság munkatársai egy igazi tûzoltóau
tóval érkeztek, bemutatták minden tartozékát, és megismertettek
bennünket a tûzoltók munkájával. Eközben a többi helyszínen
környezetvédelmi totót oldottunk meg, játszottunk a Balaton-tár
sasjátékkal, és a kicsik terményképeket alkottak Láposiné Pozse
ga Piroska segítségével.

Az alsó tagozatosok virágot ültettek az iskolai kertbe.
Úgy gondolom, méltóképpen ünnepeltük bolygónkat, a Föl
det, amely lehetõvé tette és biztosítja számunkra az életet….
persze csak, ha mi, emberek hagyjuk. Ezért nagyon fontos isko
lánk számára a környezettudatos életre nevelés, mely által sem
a gyerekek, sem felnõttek nem felejtkeznek el a Földrõl az év
többi napján sem.
Vígh Magdolna
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Jubileumi költészetnapi randevú
1964 óta ünneplik Magyarországon József Attila szül
etésnapján Somlyó György javaslatára a Költészet
Napját. Balatonszárszóról 1967 és 1974 között öt íz
ben a televízió is közvetítette a rangos eseményt. Miután
Budapest magának követelte a megemlékezésnek ezt a
formáját, hosszú csend következett.
Nemes Márta tanárnõ volt az, aki 1988-ban megálm
odta és a mai formájában megszervezte az iskola ren
dezte Költészetnapi Rendezvényt. Olyan társakat sikerült
megnyernie az ügynek, mint Fodor András, Takács Gyu
la költõk, Tüskés Tibor író, valamint Hegedüs D. Géza
színmûvész. Késõbb is olyan országosan ismert szépírók
tették rangossá és egyre elismertebbé a szárszói megem
lékezést mint Tornai József, Csoóri Sándor, Czigány
György, Gyurkovics Tibor, Somlyó György, Pomogács
Béla. Somogy megyét képviselte Simon Ottó, Nyári
László, Szirmay Endre, Matyikó Sebestyén József, Gyar
mati László ezeken az ünnepnapokon. Nívós mûvészek
tettek színessé és egyedivé minden alkalmakat: Bánffy
György, Molnár Piroska, Lugosi György, Galkó Balázs,
Dévai-Nagy Kamilla, Maczkó Mária, Sebõ Ferenc, Szél
kiáltó együttes, Kaláka együttes.
Az országos József Attila versmondó verseny is haza
talált: a megyei döntõt rendezheti Szárszó iskolája.
Az idei Költészetnapi rendezvény különleges volt,
hiszen huszonötödik alkalommal jöttek Balatonszárszóra
a megye és az ország minden szegletébõl gyerekek és
felnõttek, hogy április 11-én tisztelegjenek József Attila
és a költészet elõtt.
Reggel az iskola elõtti József Attila szobor elõtt
gyertyagyújtással és Lázár Balázs színmûvész vers
mondásával kezdõdött a megemlékezés. A szárszóiak
nevében Hekeli Klára igazgató és Dorogi Sándor pol
gármester köszöntötte vendégeinket: a megye vezetõit,
írókat, költõket, mûvészeket, s a szavalóverseny részt
vevõit. A Magyar Írószövetség nevében Turczi István, a
költõi szakosztály elnöke örömét fejezte ki, hogy ilyen
sok érdeklõdõt vonz Szárszóra József Attila, mely így a
költészet egyik zarándokhelyévé nõtte ki magát az elmúlt
huszonöt év alatt. Czigány György költõ, rádiós szemé

Zsúfolásig megtelt az új emlékház az érdeklõdõ közönséggel
< Hirtling István színmûvész saját válogatású versfûzérét
mondta el a költészet ünnepén
lyiség egy családi legendával hozta közelebb hozzánk
József Attilát, az embert.
Nyári László kaposvári költõ, aki 17 éve rendszeres
résztvevõje rendezvényünknek, most levélben üdvözölte
az ünneplõket. Mint írta: szívesen kanyarodott mindig
a Balaton partjára, mert ilyenkor lélekben mindig ta
lálkozik azokkal a régi barátaival, akik számára a köl
tészetet jelentik. Mindig örül, ha itt lehet, mert a csillogó
gyermekszemek azt jelentik, hogy lesz kinek átadni a
stafétabotot.
A megemlékezés végén a résztvevõk elhelyezték ko
szorúikat és a tisztelet virágait József Attila szobránál és
a haláláig bennünket segítõ Fodor András fájánál.
Az iskola aulájában Vén Zoltán grafikusmûvész Ex
libris kiállításának megnyitójára került sor. Az alkalom
hoz illõ hangulatot a zeneiskola tanárainak és növen
dékeinek játéka alapozta meg. Az alkotót és mûveit
Horváth János Milán mûvészettörténész ajánlotta figyel
münkbe.
A délelõtt hátralévõ részében Somogy megye 19 isko

A szabadságharc emlékezete
Nemzeti színû lobogókat fújt a tavaszi
szél, és ünneplõ közönség ruháján is
ott díszelgett a kokárda, amit 164 éve
viselnek az emberek ezen a soha nem
felejthetõ ünnepünkön. Hogy a hatalom,
– ez idõ alatt nem mindig nézte jó szem
mel ezt a szabadságra emlékeztetõ je
let, a történelmi események felidézését,
errõl is szólt ünnepi beszédében Mihá
lyiné Molnár Zsuzsa Balatonszárszó
Önkormányzatának képviselõje. Mon
dandóját a mának szóló üzenettel zár
ta: az apró jó cselekedeteknek a felso

rolásával, ahogyan most szerethetjük
a hazánkat. Ha szeretjük és rendben
tartjuk településünket, ha ápoljuk, gon
dozzuk közösségi értékeinket, ha egymá
sért, lakótársainkért, közös kultúránk,
természeti kincseink ápolásáért hozunk
egy kis áldozatot.
Az ünnepi mûsorban iskolánk felsõ
tagozatos tanulói Vígh Magdolna
tanárnõ szerkesztésében és rendezésé
ben versekkel, korabeli dokumentumok
kal, indulókkal idézték fel az 1848-as
forradalom sorsfordító eseményeit.

lájának 45 legjobb versmondója mérte össze tudását.
A délutáni programoknak csodálatos helyszínt bizto
sított a most átadott József Attila Emlékmúzeum. A Petõfi
Irodalmi Múzeum munkatársai meglepetéssel szolgál
tak a közel száz vendégnek: míg a kiállítás kurátora,
H. Bagó Ilona a múzeum felújításáról és a kiállítás XXI.
századhoz illõ anyagáról beszélt a felnõtteknek, két
múzeumpedagógus a gyerekeknek tartott játékos múzeu
mi foglalkozást.
Ezt követte a gálamûsor. Elõbb Hirtling István szín
mûvész versösszeállítását hallgathattuk meg, majd Var
ga Jenõ megzenésített József Attila verseket adott elõ.
Ezután a zsûri értékelésébõl megtudhattuk, kik értek el
helyezést és kik képviselhetik megyénket a Dél-Dunántúli
Regionális Versmondó Versenyen.
A sikeres nap végén a szervezõk a 25 év óta szállói
gévé vált mondattal köszöntek el vendégeinktõl:
„Jövõre, Veletek, ugyanitt!”
Mikulcza Gábor
Szervezõ

A Víz világnapján

Hányas az okö-lábnyomunk?

Vendégségben Gyergyóalfalun

Télbúcsúztatóra hívták meg a szárszóikat, akiknek minden szépben és jóban volt
részük egy márciusi hétvégén. Útravalóra saját sütésû kenyeret is kaptak. Mi, nyáron
várjuk vissza a vendéglátó testvértelepülés képviselõit.

A víz világnapjának megünneplését 1992ben Rio de Janeiro –ban egy környezetvé
delmi konferencián kezdeményezték. Ezt
követõen az ENSZ március 22-ét nyilvání
totta e nap megünneplésére. Célja, hogy
óvjuk, védjük környezetünket, ezen belül
a Föld vízkészletét.
Nekünk, akik itt élünk a Balaton
partján, különösen nagy felelõsségünk
van e hatalmas kincs megóvásában. En
nek érdekében tevékenykedik a Nõk a
Balatonért Egyesület 20 csoportja a tó
körül.
A víz világnapját minden évben
ugyanazon a napon ünnepeli mind a 20
csoport, általában március 22-ét követõ
vasárnap, mivel szeretnénk, ha családi
program lenne ez a délután.
Ebben az évben itt Balatonszárszón
a központi strand területére hívtuk a

gyerekeket, szülõket, nagyszülõket. Az
ünnepi programunkat a Balaton meg
koszorúzásával kezdtük, amit vidám, jó
hangulatú játékok követtek. A „Vigyázz
rám” nevû társasjátékkal a gyerekek ész
revétlenül szereztek új ismereteket a Bala
tonról, annak növény- és állatvilágáról.
A kötélhúzás az unokáktól a nagy
mamákig mindenkinek nagy élményt
jelentett. Az aszfaltrajzok legkedveltebb
témája is a Balaton, illetve a halak voltak.
A célbadobás, a labdajátékok is lázba
hozták a gyerekeket. Kérdõívek kitöltése
után az érdeklõdõk megtudhatták mek
kora az öko lábnyomuk, vagyis menyire
élnek környezettudatosan. Úgy érzem, ez
a délután nemcsak játékos, jó hangulatú
volt, hanem nagyon tanulságos is.
Kilvingerné Molnár Margit
NABE tag
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Szeretet sugara – Szentlélek ünnepe
Pünkösd a húsvétot követõ ötvenedik
nap, neve a görög pentekosztész ‘öt
venedik’ szóból ered.
A keresztény egyház annak emlékére
tartja az ünnepet, hogy Jézus menny
bemenetele után a Szentlélek leszállt az
apostolokra. A bibliai történet szerint
az apostolok épp aznap összegyüle
keztek, majd hatalmas zúgás, szélvi
har támadt, s a Szentlélek lángnyelvek
alakjában leszállt a tanítványokra.
“És amikor eljött a pünkösd napja,
és mindnyájan együtt voltak ugyan
azon a helyen, hirtelen hatalmas szél
rohamhoz hasonló zúgás támadt az
égbõl, amely betöltötte az egész házat,
ahol ültek. Majd valami lángnyelvek

jelentek meg elõttük, amelyek szét
oszlottak és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel és
különféle nyelveken kezdtek beszélni:
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy
szóljanak”. (ApCsel 2,1-4)
Ezután Péter prédikálni kezdett,
beszédére sokan figyeltek, követték,
megalakultak az elsõ keresztény gyüle
kezetek. Pünkösd tehát az egyház szü
letésnapja.
Piros pünkösd öltözik sugárba, Mo
solyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat, Fény
özön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy elõször tûnt fel a világnak,
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.

Megoldotta apostolok nyelvét, Hír
deté a gyõzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed,
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyeg kétségbe’, homály
ba’: Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívbõl szívbe száll
jon, Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Minek örül?

Kati néni

Gyõri Veronika
evangélikus lelkész

Nyuszi fület szabtak, kalácsot fontak
A húsvéti kalács sütés igazi türelem já
ték. A tésztának ugyanis jó melegben
meg kell kelni, mert akkor lesz finom
foszlós. Ezt meggyorsítandó az édes
anyák már így hozták el otthonról az
alapanyagot, hogy a március végén a
Családosok Szárszóért Civil Szervezet
rendezésében megörvendeztessék a
gyerekeket egy húsvétváró program
mal.
A kis segítõk aztán csodálatosan
ügyeskedtek, és fonták a kalácsot. S

mennyivel finomabb is tud lenni, amit
saját magunk készítünk. Persze, amíg
kisült a kalács, addig sem tétlenkedtek.
Láposiné Pozsega Piroska irányításával
most is olyan húsvéti figurákat szabtak,
ragasztottak, hogy valóságos mûvészi
alkotások kerültek ki a kicsi kezek közül.
A szervezõk köszönik a közremûködést,
hiszen minden ünnep emlékezetesebb
egy ilyen kézmûves foglalkozással, egy
közös programmal indul. Ugyancsak
köszönjük Kusiak Grazsyna segítségét,

aki a Nõk a Balatonért Egyesület helyi
tagjait mozgósította a rendezvény sike
réért.
Persze, a szabadban is volt prog
ram. Mert ide kicsit korábban jött a
nyuszi, és a tojásokat a fûben rejtette
el. S mire mind elõkerült, addig a ka
lácsok is kisültek, s megnyílt a kakaóbár, ami addig tartott nyitva, míg egy
szem morzsa sem maradt a fonott ka
lácsokból.
Apáti Emõke

ton – ami azt mondják még a mai napig
tart. A házasságukból két lány született:
Márta Lili és Gabriella, akik mindketten
édesanyák. (Mártának két gyermeke
van: Paréj István András és Paréj Gabri
ella) Gabriella kisfia pedig a legfiatalabb
családtag, a két éves … Balázs. Fejes
István felesége Imre Ildikó, a fiuk pedig a
16 éves Fejes Péter István, aki a siófoki
Baross Gábor Szakközép- és Szakiskola
tanulója.
Fejes János felesége Szalai Judit, – aki
nek a szülei és a nagyszülei is szárszóiak.
õk két unokával ajándékozták meg Fejes
nagyiékat. Fejes Renáta a fõvárosban
fodrász, testvére Balázs pedig a Siófok

NB. I. utánpótlás csapat kiváló reménysé
ge. És folytathatjuk a sort a dédunokával,
vagy az ükunokával? Kis Balázzsal?
Nekem már nehéz a beazonosí
tás. Fejes Istvánnak viszont van egy
nagykönyve, amelyben minden uno
kának van egy oldala. Ebben vezeti az
ajándékozási listát. Lehet tõle kölcsönkér
ni, de lehet elnézést is kérni, ha éppen
nem tudják idõre megadni.
– Ez az én falum! Ez a mi falunk! –
mondja Bartháné Gizus. Nagyon örülök,
hogy ezt a csodálatos helyet találták meg
a nagyszüleink.
A nagyszülõk, a szülõk pedig meg
tanították a gazdálkodás, a traktorozás,
a földmûvelés és sütés fõzés minden
csínját-bínját. Képzeljék, a fiatal lányok,
asszonyok is tudnak kuglófot sütni, ré
test nyújtani! És hol sütik? Hát kemen
cében! És nincs rendezvény Bartháék
kürtõs kalácsa nélkül! Ez a család rend
szerint ott van, mint támogató és segítõ,
vagy kórustag – minden rendezvényen.
Máskülönben meg csak úgy együtt van
nak, és a legfiatalabb Balázs mellett sen
kinek sem lehet unatkozni.

Fejesék
családfája
Komoly matematikai feladvánnyal álltam
szembe, amikor össze akartam számolni,
– rajzoltam a Fejesek családfáját, – hány
édesanya van köztük. A családfa ötletet
már kitalálta helyettem az egyik unoka,
Gabi, aki egy ünnepi alkalomra készítette
el képekkel együtt a nagyszülõknek, ami
persze, már tovább ágazott és azóta
újabb „hajtásokkal” gyarapodott.
A jónál nincs jobb alkalom, Fejes Ist
vánné, Gizi – így szereti, ha szólítják –
április 11-én töltötte be 73. születésnapját.
Ekkor biztosan együtt van a szûkebb
család, – húsz-huszonöt közötti létszám
ban. Õk Szárszón több generációs csa
lád, amely oly ritka manapság. A nagy
„fészekalját” együtt tartják a nagyszülõk,
a szülõk. A családfõ Fejes István: az idén
80. születésnapját ünnepelheti a család.
A Zrínyi utcai és az Új Élet utcai nagy
telekre épültek a házak. Akkora asztalok
vannak a teraszokon, mintha lagziba
készülnének. Ide mindig betérhet valaki,
és terített asztalt talál.
A Fejes házaspár elsõ gyermeke,
még a cselédházban, a Szóládi utcában
született. Gizus, azaz – Bartha Andrásné
– úgy mondja magáról, hogy gólyafészekben. Mert a ház kéményén évekig
fészkeltek a szárszói gólyák. István öccse
két évvel késõbb született, de János test
vérük Siófokon, a szülõotthonban jött a
világra.
Fejesék 1965-ben kezdték meg az
építkezést, természetesen az összes test
vérrel és unokatestvérrel, kalákában.
Ahogy felnõttek a gyerekek, a nagy telek
tovább osztódott. Bartha Andrásról –
mondják, hogy szittya magyar, fiatalon
vette feleségül Gizust, és ’77-ben kezdték
meg az építkezést az Új Élet utcai fron

Kati néni 26 évet dolgozott, mint szakács
és gondok a NikeX üdülõben. A vendégek kedvence volt a Petõfi rostélyosa
krumpli fánkkal, és a buktáit is nagyon
szerették.
Az élet nagy ajándéka, ha valaki
két év híján kilencven évesen is hu
morizál. Ha mosolyog a korán, vagy
a gyengeségein. A minap engem
Ábrahám Istvánné, Kati néni nevttetett
meg. Kérdezem: ki tud-e jönni a
teraszra? Csodálatosan süt a nap, ott
beszélgessünk. – Persze – válaszolja,
s már áll is fel a fotelból. Nyújtom
neki a botot, mire azt mondja: – Most
nem kell, mert sietek.
Jó kedvvel, és bölcsességgel
megáldott asszony. Két gyermekes
édesanya (Veronika és Katalin lánya
Szegeden, illetve Angliában élnek)
három unokás nagymama és május
ban megszületik a harmadik déd
unokája. És mit csinál a dédi, ilyen
kor dologidõben, amikor már nincs
erõ megmûvelni a kertet? Hát kötöget.
Finom kis bébi kabát kerül ki a keze
alól.
1953-tól lakik a Gábor Áron utcai
takaros kis házban, most már több
mint 14 éve az áldott jó férje nélkül.
De úgy érzi, és örül is annak, hogy
nincs egyedül. Látogatja a család, az
unokák. Nagyon rendes szomszéd
jai vannak. Nem múlik el olyan nap,
hogy át ne néznének hozzá. És tele
fonon is sûrûn hívják.
– És nagyon szeretem Ágit (az
önkormányzat szociális gondozója).
A hét három napján jön egy-egy
órára, de nem tudok olyat kérni, amit
ne teljesítene. Nem tudom, meddig
fogják még bírni ezt a sok idõs em
bert, hogy a hivatalnak meddig lesz
erre pénze?

Sok-sok

édesanya

szere-

pel a fenti két cikkben. Ezzel
szeretnénk
mennyi

köszönteni

szárszói

vala

édesanyát,

nagymamát és dédnagymamát.
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Az iskola is egy csapat, mint egy család
Az alma nem esett messze a fájától.
Hekeli Klára (iskolánk megbízott igaz
gatója) édesapja egyetlen iskolában,
Balatonendréden töltötte tanáréveit.
Lánya, a kaposvári Tanítóképzõ
Fõiskola elvégzése után mindössze egy
tanévet töltött még a városban, mert
az akkori szárszói igazgató Smelka
Ferenc megtalálta a lelki indíttatást
is, hogy közelebb lehet a szüleihez.
Rögtön harmincas létszámú elsõ osz
tályt kapott, s a Mûszaki bolt helyén
lévõ iskolában kezdett, és albérletben
lakott. Szívesen emlékszik az akkori
családlátogatásokra, ezeken az alkal
makon jobban megnyíltak a szülõk.
A gyerek tanulásával, viselkedésével
kapcsolatos örömökrõl, vagy bajokról
õszintén beszélhettünk. Esetleg a csa
ládi gondok is terítékre kerültek.
Aztán még egyszer lett elsõs tanító
néni, de már nem õ bocsátotta felsõ
tagozatba a negyedikeseket. Megkap
ta ugyanis az igazgatóhelyettesi meg
bízatást. Nagyon szerette ezt a tiszt
séget, mert ez azzal a feladattal járt,
hogy az igazgató keze alá dolgozzon,
illetve a kollégák mindennapi munkáját

segítse. Az itteni következetességre, fe
gyelemre, a rendkívül magas oktatási
és nevelési színvonalra emlékszik leg
szívesebben ebbõl az idõbõl. Nagyon
jó volt a kollektíva, nagyon jó híre volt,
és szakmai körökben is nagy elismert
iskolaként jegyezték a József Attila Ál
talános Iskolát.
Pályakezdõ korában még mûködött
a szakfelügyelõi rendszer, és negyedik
tanéve után ilyen javaslatra kapta meg
a Miniszteri Dicséretet. A több mint
harminc szárszói éve alatt öt igaz
gatónak volt helyettes, most pedig
már második alkalommal megbízott
igazgató.
Ma nem ennyire felhõtlen az iskolai
élet. Sokkal nagyobb erõket kell bevet
ni, nagyobb szakmai összefogásra van
szükség, ha észreveszik, nincs minden
rendben a gyermek magatartása, tanu
lása, vagy a családja körül. A tanulás
ban lemaradók felzárkóztatására még
több idõt kell fordítani. De szükség van
a tehetséges gyerekekkel való külön
foglalkozásra is, hiszen sokszor már
az általános iskolában elkezdõdik egy
életpályára való felkészülés. Ez pedig

„Üzenet egykori iskolámba”

Számítógépes kisiskolásból
keresett fejlesztõ
A nemzetközi számítógépes cégek, bankok,
ugyancsak megválogatják munkatársaikat. Csak a
kiválasztottak juthatnak be a sokak számára rej
télyes világba. De hogyan történhet meg, hogy a
balatonszárszói általános iskolából 1995-ben el
ballag az akkori tanév kitüntetett diákja, Molnár
Tamás, és a húszas éveitõl kezdve kézrõl kézre
adják õt a nagynevû cégek.
– Mindig izgalmas volt a különféle versenyekre
felkészülnöm, és mindig sok segítséget kaptam
a tanáraimtól. A szakkörökben is nagyon sokat
foglalkoztak velem, amiért most is nagyon hálás
vagyok. Maga volt a csoda számomra, amikor
megkapta az iskola az elsõ PC-ket, mivel akkor
otthon még nem volt számítógépünk. A fonyódi
Mátyás Király Gimnáziumban matematika tago
zatra jártam, és ott is folytattam a versenyzést, de
a nagy hobbival önszorgalomból foglalkoztam,
mert a gimnáziumban sem volt még akkor számító
gépes programozás oktatás. A Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományai Egyetem Villamosmérnö
ki és Informatikai kara már az én igazi világomat
nyitotta meg, a mûszaki informatikai szakon.
Az egyetemi évek alatt végig dolgozta a nyári
szüneteket, természetesen a szakmában. Siófokon
web-alkalmazások fejlesztésével és adatbázisok
tervezésével foglalkozott. A Nokia 2003-ban
meghirdette a „Legjobb alkalmazás Symbian-on”
címû versenyét, amelyen az egyetemi mobiltele
fonos programozási versenyen elsõ helyezett lett.
Már csak hab a tortán, hogy kitûnõen diplomá
zott. Ugye nem csoda, hogy rögtön „lecsapott”
rá a Nokia. – majd a késõbbi Nokia Siemens
Networks – ahol telekommunikációs hálózati in
frastruktúra tervezésével, fejlesztésével és tesz
telésével foglalkozott. Két év múlva egy amerikai
befektetési bank budapesti és londoni irodájában
a tõzsdei szoftvereket tökéletesíti. Újabb állomás
egy év múlva: banki informatikai rendszereket
fejlesztõ magyar cégtõl kapja a megbízást: Hor
vátországban és Szerbiában dolgozik, a külföldi
bankok hitelezései szoftvereinek fejlesztésén. A
múlt év januárja már megint a fõvárosban találja,
csak éppen egy svájci szoftverfejlesztõ cég alkal
mazásában.

Ahogy van csapatépítés a jól menõ
cégeknél, az iskolában is jó ezt erõ
síteni: a szárszói iskola is egy jó csa
pat, egy nagy család. Ugyanígy a
még nagyobb család a település éle
tébe is egyre inkább bekapcsolódik az
iskola. A közös munkába egyre több
szülõ vesz részt, hiszen a család és az
iskola közös célja, hogy a nagybetûs
életre készítse fel a gyermekeket. Arra,
hogy találják meg örömüket a mûvé
szetekben, a kulturális életben, a sport
világában. Együtt figyelünk a lakóhely,
a környezet szépítésére, az itt élõ em
berek megismerésére, a barátságok
ápolására.

Hekeli Klára, a költészet napján üdvözölte az ünneplõ közönséget.
itt a tanulmányi és sportversenyekre
való felkészülést jelenti.

Ezzel a portréval köszöntjük a közelgõ pedagógus nap alkalmából
iskolánk és óvodánk valamennyi
tanítóját, tanárát, az óvónõket, a
dadusokat, és valamennyi iskolai,
óvodai alkalmazottat, akik a gyermekek oktatásában és nevelésében
példásan igyekeznek helytállni.

Aranyérmes versmondók
A hagyományos alsó tagozatos versmondó versenyt
március 24-én rendezték meg az iskolában.
A gyerekek különösen fogékonyak a költészet iránt,
hiszen eszmélésük pillanatától kíséri õket valamilyen
formában a vers élménye. Ezért is örültünk, hogy fel
hívásunkra több mint 20 diák jelentkezett. A mûsorveze
tést Telek Krisztián és Hegyi Ákos vállalták. Az izgalom
perceken belül elszállt, a nézõk sok szép szavalatot hall
hattak a természetrõl és a gyerekek mindennapi életé

rõl. Az elsõ osztályosok Móra Ferenc Zengõ ABC címû
versével mutatkoztak be. A zsûri arany, ezüst és bronz
oklevéllel értékelt. A szoros mezõnyben a következõ ta
nulók kaptak arany minõsítést: 2. o.: Puskás Emma, 3.
o.: Szalay Miklós, 4. o.: Telek Krisztián és Kálosi Ro
land. A balatonboglári vers- és mesemondó versenyen
iskolánkat Szalay Miklós és Kálosi Roland képviselték.
Mikulcza Gáborné

Utolsó farsangunk a suliban

Mi, a szervezõ nyolcadik osztály heteken keresztül szor
galmasan készültünk a március 2-i farsangra. Árultuk a
tombolát, csomagoltuk a zsákbamacskát. A nagy napra
színes szalagokkal és lufikkal hangulatosan feldíszítettük
a tornatermet. Szüleink szemet gyönyörködtetõ sütemé
nyeket és tortákat sütöttek, szendvicset, üdítõt árultak,
hogy a bevételbõl tudjuk finanszírozni a ballagás és az
osztálykirándulás költségeit.
Mi, nyolcadikosok már nem öltöztünk jelmezbe, de
örömmel néztük az elsõ osztályosok hópehely-táncát, a
másodikosok nyuszi-bugiját. Nagyon látványos volt a
harmadikosok óriási sárkánya, a negyedikes kalóz-ka
land. Igen vidámra sikeredett az ötödikesek retro bulija,
a hatodikosok matróz tánca. Szinte színházi elõadást
varázsoltak elénk a hetedikesek, mint a Karib tenger

kalózai. A nap fénypontja a bálkirály és bálkirálynõ
választás ceremóniája volt.
Osztályunkkal elhatároztuk, hogy mi meglepetésmû
sorral készülünk, így búcsúzunk a közös farsangoktól.
A modern táncos produkcióban mindenki részt vett.
Lelkesen gyakoroltunk, szerintem ez jól bizonyítja
összetartásunkat. A koreográfiát osztálytársunk, Kiss
Renáta találta ki és tanította be nekünk. Jól tettük, hogy
hallgattunk rá, mert nagy sikerünk volt!
Bizonyára minden osztálytársam egyetért azzal,
hogy iskolai élményeink közül a farsangok voltak a
legvidámabbak.
Takács Kornélia
8. osztályos tanuló
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A legfiatalabb szárszóiakat köszöntötték

PROGRAMAJÁNLÓ
május
Gyermeknapi családi délután
2012. május 26. (szombat) 13 órától
a József Attila Mûvelõdési Házban
a Családosok Szárszóért Civil Szer
vezet, a NABE Szárszói Csoportja és a
Mûvelõdési Ház szervezésében.
Programok:
• aszfaltrajzverseny, hullahopp karika
verseny, zsákban futás, célba dobás,
alma halászat, lángos evõ verseny,
kötélhúzás
• kézmûves játszóház
• csillám tetoválás
• smink és termékbemutató az Avontól
• zenés vidám gyerekmûsor
• ugrálóvár kicsiknek-nagyoknak
• Játékvásár – Vattacukor – Popkorn,
18 órakor tombola.

Minden gyermeket, szülõt büfével várunk.
Kellemes délutánt és jó szórakozást kívá
nunk a család minden tagjának!
Június
Meggyes Csaba olasz dalestje június
23. (szombat) 20 órakor az Óratéren.
Szezonnyitó Tüzes Esték június 29 – július 01.
• Haditechnikai bemutató és tûzijáték
• június 29. (péntek) 21:00 Fáklyás
felvonulás, 22:00 Apáti Dixiland
Band koncert
• június 30. (szombat) helyszín: Csukás
Színház
• 10:30 Csukás István: Süsü, a sárkány
zenés mesejáték a Komáromi Jókai
Színház elõadásában
• 18:00 Nemzetközi Kórustalálkozó

Balatonszárszó
– Ahol élni jó
Fotópályázat
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata fotópályázatot
hirdet az alábbi korcsoportokban:
0-14 éves korig
14 év felett
A fotók Balatonszárszóról szóljanak,
illetve Balatonszárszón készüljenek.
A fotópályázat témakörei
az alábbiak:
1.Táj - Természet - Balaton
2.Portré, életkép (saját környezet)
3.Parkok és rendezvények
A pályázaton témakörönként egy-egy
fotóval lehet nevezni.
Beküldési határidõ:
2012. szeptember 30.
Formátum: digitális
A fotókat kérjük az alábbi e-mail
címre küldeni:
fotopalyazat.balatonszarszo@gmail.
com
Az elsõ három helyezett értékes
tárgyjutalomban részesül.
Valamennyi pályamunka részt vesz
a december hónapban megnyíló
közös kiállításon.

BORVERSENY!
A Balatonszárszói Önkormányzat
meghirdeti XI. borversenyét,
melyre a szárszói mikro-térség
( Szárszó, Szólád, Teleki, Kötcse,
Nagycsepely )
bortermelõi nevezhetnek.
Egy gazda több fajta borral is
indulhat a versenyen.

ajándékot. A kis ünnepségen együtt volt
az egész család, a kicsi nõvére Dóra és
a bátyja Szabolcs is.

Kozák Noel Benjámin, aki február 17-én született – még
meg is szorította a polgármester „kezét”, miután gratulált
édesanyjának, és átadta a minden szárszói újszülöttnek
járó ajándékot a száz ezer forintot. Az édesapa Kozák
Róbert, az édesanya László Kataln.
A másik kisfiú Nagy Dávid János, szintén ehhez az ajándék
hoz juttatta a családot. Õ már
cius 7-én született, és két éves
Ramóna nõvére is elkísérte az
ünnepségre. Édesapjuk Nagy János, édesanyjuk Kelemen
Krisztina.
2012. április 6-án született Stágl Simon (Stágl András és
Fodor Judit kisfia)
2012. január 25.-én született Viczián Ábel (Viczián Tamás és Fukk Beáta kisfia)

A borbírálat idõpontja:
2012. június 8., péntek

2012. március 7.-én született Nagy Dávid János (Nagy János és Kelemen Krisztina
gyermeke)

A mûsorral és vacsorával egybekötött
eredményhirdetést

A Turisztikai Egyesület április 21-én tartotta meg éves beszámoló közgyûlé
sét. Mivel a tagság nem fogadta el az elnök beszámolóját, ezért az a dön
tés született, hogy május 13. vasárnap 17 órára rendkívüli közgyûlést hívnak
össze.

2012. június 9-én 18 órakor tartjuk.
Fellép a Szárszó Néptánc Együttes,
a Balatonszárszói Kabaré Színpad,
és a Balaton-Party Rézfúvós Együttes.
Nevezni június 3-ig telefonon lehet:
Mikulcza Gábornál
06-30-820-39-79
A mûsor megtekintése ingyenes,
vacsorajegy 1000 Ft-ért rendelhetõ
a megadott telefonszámon.

Figyelmükbe ajánljuk!
Helyi szakembereink:
Név
Balassa Kft.
Bán József
Baranyai Zoltán
Fejes József
Fenyvesi Róbert
Geiger Tamás
Horváth István
Huber János
Hüse Építész Kft.
Johann Endre
Kazsoki Sándor
Kezola Kft.
Kovács Géza
Kovács József
Rédecsi Tibor
Somogyi János
Székely Béla ifj.
Szierer Imre
Takács János
Tefner Tibor
Várhegyi László
Vonabisz Kft.
Zotter András

A Pádár család legfiatalabb tagja is meg
született, harmadik gyermekként. Így szó
szerint kinõtték a zamárdi kis sorházat.
A sors úgy hozta, hogy Balatonszárszón,
a Rónay utcában találták meg azt az
ideális családi házat, amely a pénz
tárcájuknak, illetve bankszámlájuknak
és az elképzelésüknek is megfelelt. Így a
legfiatalabb szárszóit, Pádár Tímeát már
cius utolsó hetében fogadta településünk
polgárává Dorogi Sándor polgármester,
aki a köszöntõ szavak után átadta a
szülõknek Pádár Zoltánnak és Pádárné
Lantos Bernadettnek a 100 ezer forintos

Szakma
teljeskörû építõipari kivitelezés
kõmûves
vízvezeték szerelõ
kõmûves
tervezõ
ács
asztalos
hidegburkoló
tervezõ
burkoló
villanyszerelõ
teljeskörû építõipari kivitelezés
üveges
szobafestõ-mázoló
szobafestõ-mázoló
lakatos
hideg-melegburkoló, villanyszerelõ
asztalos
bádogos
lakatos
ács
gáztervezõ
ács

Elérhetõség
20/451-41-95
20/945-08-74
20/531-98-16
30/455-72-59
20/235-29-80
30/911-13-62
20/347-68-25
y20/423-20-64
30/285-47-47
20/824-36-00
30/245-72-32
30/969-99-85
70/227-58-59
30/984-83-30
30/907-49-17
30/227-23-76
70/366-30-38
30/989-05-17
30/361-72-45
30/560-36-90
30/620-42-98
30/520-69-39
30/235-61-40

Hírcsokor
A Soli Deo Glória Kórus és a Szárszó
Néptánc Együttes meghívást kapott
a
lengyelországi
testvérvárosba,
Lapanówba. Május 18-án utaznak a
három napos vendégszereplésre, ahol
több bemutató szerepel a programjuk
ban, és megtekintik Krakkó és a Zako
páne nevezetességeit is.
A X. Etyeki Pincefesztiválra meghívást
kapott településünk is. A május 19-20- i
eseményen Balatonszárszó is bemutat
kozik turisztikai ajánlatával.
A MAGYAR TURIZMUS Zrt. Május 18ra Balatonszárszóra hívta meg azokat
az újságírókat, akik Balaton nyári
programajánlatát népszerûsíthetik a
médiákban. Ez településünk számára
elismerést jelent: az önkormányzat, a

mûvelõdési ház vezetõje, és a turisztikai
menedzser az elmúlt évben figyelemre
méltót teljesített. Az idén igyekeznek
még vonzóbbá tenni a nyári kulturális,
szabadidõs és sport programokat az
idelátogatók számára.
ELÕSZÖR RENDEZTEK PÁLINKA-VER
SENYT Szárszón, melynek eredményhir
detését április 29-én tartották. A nemes
nedûk vetélkedõjére tizenöten neveztek,
19 fajta pálinkával. A zsûrinek nem
volt könnyû dolga, mert meglepõen jó
minõségû italokat kellett értékelniük.
Két kategóriában hirdettek eredményt:
a pálinkák és a borpárlatok mérkõztek.
Kiemelkedõ eredményt ért el Gorthardt
Wolf Somogy…. a szárszóiak közül
pedig Gamauf Béla, Debreceni József
és Bertók István.
Óvodai aprók

Szabó Krisztina, született Hadambas
Cristine április 13-án tett magyar ál
lampolgársági esküt Dorogi Sándor
településünk polgármestere és dr. Al
macht Ottóné anyakönyvvezetõ elõtt.
Képünkön férjével az ünnepélyes pil
lanatot követõen.

• Az édesanyákat, nagymamákat
köszöntik verssel és dallal május
4-én.
• A madarak és a fák napjáról em
lékeznek meg május 10-én.
• Május 14-15.-én várják azokat a
szülõket, akik a 2009. június 1.
és 2010. május 31 között született
gyermeküket szeretnék beíratni az
óvodába.
• Gyermeknapi mulatság lesz május
29-én a szabadidõparkban.
• Elballagnak június 1-én, akik kinõtték
az óvodát, s ezen a napon lesz az
évzáró ünnepség is.
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Beszámoló az spo-ej2011-es pályázatról
2011-ben a nemzeti erõforrás minisztérium pályázatot írt ki Az egészségjavítást célzó szabadidõs sporttevékenységek támogatására.
A Balatonszárszó Nagyközségi Sport
egyesület pályázatot nyújtott be a
szabadidõs sporttevékenységek támo
gatására, mely keretében Tatami (tor
naszõnyeg), asztalitenisz háló, ütõk és
labdák valamint focikapu háló vásárlá
sát terveztük. Az egyesület a benyúj
tott és nyertes pályázatban felsorolt
sporteszközöket a szabadidõ hasznos
eltöltésének feltételeit javító szándékkal
szeretné felhasználni.
A tornaszõnyeget a JÓGA TORNA,
a GERINCTORNA és a KARATE foglal
kozásokat látogatók számára bizto
sítjuk. Az asztalitenisz felszereléseket
az AMATõR versenyek és edzések
látogatóinak, résztvevõinek szánjuk.
A foci hálót a legkisebbektõl az öreg
fiúk tagjaiig mindenki használhatja az
egyesület sportpályáján.
Az elnyert támogatás összege
370 000.- Ft, az Egyesületnek a beszer
zés megvalósításához 20% önrészt kel
lett biztosítani.
A beszerzett sporteszközöket a sport
kedvelõk részére ünnepélyes rendezvény
keretében adjuk birtokba kicsik-nagyok,
mozdulni vágyok részére.

Beszámoló
a tao pályázatról
A SPORT törvény, valamint a TÁRSASÁ
GI ADÓ és az OSZTALÉKADÓ (TAO)
törvényi változás 2011 év júliusától le
hetõvé teszi, hogy az adó hatálya alá
tartozó adóalanyok az adójuk 70%val támogassanak 5 kiemelt látvány
sportágat, köztük a labdarúgást is. A
NAGYKÖZSÉGI SPOREGYESÜLET is
pályázott és a kiírásnak megfelelõen
TERVEZETET nyújtott be UTÁNPÓTLÁSNEVELÉSI FELADATOK címszó alatt.
A sportfejlesztési programunkat az
MLSZ jóváhagyta. A kitûzött célok
megvalósítására 1 663 200 Ft támoga
tást ítélt meg, amelyhez 10% önrészt
(184 000 Ft-ot) kell az EGYESÜLETNEK
biztosítania. Ezt az összeget az után
pótlás korúak utaztatására és eszközök
vásárlására kívánjuk fordítani.
Egy budapesti vállalkozás szárszói
nyaralóval rendelkezõ lokálpatrióta
vezérigazgatója a cég adójából 1,5 mil
lió Ft támogatást utalt át számlánkra. Ez
a ciklus 2012. június 30-án zárul. Eddig
az idõpontig a támogatóktól 163 200
Ft támogatást tudunk fogadni.
A 2012/2013-as idényre is nyújtot
tunk be pályázatot (2 millió Ft), amelyre
július 1-e után tudjuk fogadni a felaján
lott támogatásokat, amelyek az adó ter
hére teljesíthetõek.
Köszönjük az eddigi és a jövõbeni
támogatást !!!
Harmath Imre
(NKSE elnök)

Karate

Mindenki érmes lett

Az elmúlt három hónapban négy verse
nyen vettek részt a szárszói karatésok.
Március 3-án kezdõdött a verseny
idõszak, ezúttal Várpalotán. A meghívá
sos versenyen rajtunk kívül még hét
csapat hatvan versenyzõje vett részt.
Szezonkezdésnek nem is kívánhatunk
jobbat, hiszen mindenkinek sikerült az
éremszerzés, sõt, volt, aki duplázott is.
Eredmények: Susóczki Richárd 11
éves fiú kata bronz érem, Varga Barna
13 éves fiú kata bronz érem, kumite
bronz érem, Susóczki Dávid 14 éves
fiú kata arany érem, Fonód Ákos felnõtt
kata arany érem, Kálosi Roland 9 éves
fiú kata arany érem, kumite arany érem,
Szekér Bálint 12 éves fiú kata arany
érem, kumite arany érem. Mogyoródon

rendezték meg március 24-én és 25-én
a Magyar Bajnokságot, ahol az ország
legjobbjai mérhették össze tudásukat.
Ezúttal nem sikerült dobogós helyezést
elérnünk, ennek ellenére nagyon hasz
nos volt, hogy ott voltunk, számos remek
küzdelmet és formagyakorlatot láthat
tunk, és természetesen nem adjuk fel,
jövõre reméljük érmekkel térünk haza.
Harmadik éve veszünk részt Rác
keresztúron, a Fincsi Kupán, melyet
március utolsó napján rendeztek meg.
Az indulók létszáma közel azonos volt
az elõzõ évekhez képest, 10 csapat kö
zel száz versenyzõje vett részt a meg
mérettetésen.
Eredmények: Krukk Chintia 7 éves
lány kumite arany érem, Végh Viktória 8

MEGYEI I. o. tavaszi eredmények:
16. forduló: BALATONSZÁRSZÓ – BALATONKERESZTÚR
17. forduló: MEZÕCSOKONYA – BALATONSZÁRSZÓ
18. forduló: BALATONSZÁRSZÓ – BABÓCSA
19. forduló: BUZSÁK – BALATONSZÁRSZÓ
20. forduló: BALATONSZÁRSZÓ – TAB
21. forduló: CSURGÓ – BALATONSZÁRSZÓ

1
1
3
1
2
1

–
–
–
–
–
–

3
1
1
4
1
2

(ifi:
(ifi:
(ifi:
(ifi:
(ifi:
(ifi:

0
2
0
2
1
2

–
–
–
–
–
–

2)
0)
4)
3)
5)
5)

B-SZÁRSZÓ – KAPOSMÉRÕ
B-SZÁRSZÓ – SOMOGYVÁR
MARCALI – B-SZÁRSZÓ
B-SZÁRSZÓ – NAGYBERKI
LENGYELTÓTI – B-SZÁRSZÓ
B-SZÁRSZÓ – B-SZABADI
KISKORPÁD – B-SZÁRSZÓ
B-SZÁRSZÓ – KARÁD
LÁBOD – B-SZÁRSZÓ

Asztalitenisz
Balatonszárszó Amatõr és Nyílt Asz
talitenisz Bajnokságát március 17-én
rendeztük meg az általános iskola tor
natermében, amit Harmath Imre sporte
gyesületi elnök nyitott meg. A versenyen
hét nõi és tizennégy férfi versengett az
érmekért és a vándorserlegekért.
A versenyszámok gyõztesei: amatõr
nõi egyéniben: Király Andrea, amatõr
férfi egyéniben: Király Lajos. Nyílt nõi
egyéni: Huszár Edina, nyílt férfi egyéni:
Illés Gergõ.
Nyílt nõi páros: Huszár Edina-Lipót
Krisztina, nyílt férfi páros: Békés And

rás-Surányi Tamás, nyílt vegyes páros:
Illés Gergõ-Király Andrea
Hûvösvölgyi Péter
szervezõ
Megkezdõdtek a csapatbajnoki küzdelmek
is a megyei csapatbajnokságban az alábbi
eredményekkel:
• Balatonszárszói NKSE I.- Lengyeltóti VSE
II. 7:3
• Balatonszárszói NKSE I.- Zselic COOP
SE 7:3
• Balatonszárszói NKSE I.- Darányi KSE
5:5

Tavaszi siker-széria
Dél-Balaton környéki körverseny, március
31-én, Balatonszárszón:
• 11 év alatti leány egyéni: I. Tóth Ka
milla
• 14-15 éves leány egyéni: II.Szekér Vik
tória
• 14-15 éves fiú egyéni: I. Tóth Bálint,
II. Galambos Endre
Megyei Felnõtt körverseny: április 14-én,
Kaposváron.
• Nõi egyéni: II. Herczegné Harcsa Erzsé
bet, III. Lipóth Krisztina

• Férfi egyéni: III. Illés Gergõ
• Férfi páros: III. Hûvösvölgyi Péter-Illés
Gergõ
• Vegyes páros: II. Hûvösvölgyi Péter-Her
czegné Harcsa Erzsébet, III. Illés GergõLipót Krisztina
Megyei csapatbajnoki eredmények:
• Balatonszárszó – Nagybajom
8:2
• Balatonszárszó – Berzence
10 : 0
• Balatonszárszó – Taszár		
2:8
A csapat a harmadik helyen áll és nagy
eséllyel pályázik a bronzéremre.

A szakosztály május-júniusi versenyprogramja:

✟ Gyászközlemény
2012. március 7-én Horváth Ist
vánné ( Ilonka néni)
2012. március 12-én Tamás János
István
2012. április 14-én Pusztai Zoltán

Utánpótlás korúak:
• Dél-Balaton környéki körverseny III. ford.
május 6. Lengyeltóti
• Veszprémi
utánpótlás
bajnokság
május 12.Veszprém
• Dél-Dunántúli Régiós Ifjúsági bajnokság
május 20. Szekszárd
• Kanizsa Kupa utánpótlás bajnokság:
június 9. Nagykanizsa

Somogyi Péter edzõ

Pünkösd Kupa

Labdarúgás

TOVÁBBI tavaszi mérkõzések:
22. forduló április 22. vasárnap 16. ó.
23. forduló április 29. vasárnap 16, 30 ó.
24. forduló május 5. szombat 17 ó.
25. forduló május 13. vasárnap 17. ó
26. forduló május 20. vasárnap 17. ó.
27. forduló május 27. vasárnap 17. ó.
28. forduló június 3. vasárnap 17. ó.
29. forduló június 10. vasárnap 17. ó
30. forduló június 17. vasárnap 17. ó.

éves lány kata bronz érem, kumite ezüst
érem, Farkas Csaba 6 éves fiú kumite
bronz érem, Fekete Attila 8 éves fiú
kumite ezüst érem, Simon Boldizsár 11
éves fiú kata ezüst érem, kumite bronz
érem, Susóczki Richárd 11 éves fiú kata
ezüst érem, kumite bronz érem.
Csapat értékelésben a Balaton Budo
lett a legeredményesebb.
Fonód Ákosnak köszönjük az edzõi
munkában nyújtott segítségét.
Legközelebb április 28-án lépünk
tatamira Adonyban, a Vetus Salina
elnevezésû karate versenyen, majd
Százhalombattán versenyzünk a Kõrös
Kupán, május 12-én.

Felnõtt versenyek:
• Megyei Körverseny III. forduló: május
5. Kaposvár
• Sziget Kupa Nemzetközi Veterán Baj
nokság: május 13. Szigetcsép
• Tibhar Kupa Nemzetközi Veterán Baj
nokság június 14-15. Balatonfüred
• Megyei csapatbajnoki mérkõzések: sor
solás szerint.

Az idén már nyolcadik alkalommal ren
dezik meg Balatonszárszón a Pünkösd
Kupa labdarúgó tornát. Ez alkalommal a
szabadidõ szakosztály szervezi a május
12-i, szombati programot, amelyre Mol
nár István várja a csapatok jelentkezését.

Másodszorra is KID Kupa
A Famillia és Perlaki Pihenõpark má
sodik alkalommal rendezi meg május
19-én, a 2001. január elseje után
született diáksportolók részére kiírt lab
darúgó tornáját. Hasonlóan az elõzõ
évihez az idén is nyolc csapat nevezé
sét fogadták el. Balatonszárszó Önkor
mányzata, a helyi sportegyesület, a
Magyar Diáksport Szövetség és helyi
vállalkozók segítik ez alkalommal is a
torna jó színvonalú lebonyolítását.

Házasságot kötött
2012. március 2-án Marton István és
Bogdán Erika
2012. március 10-én Reichert Tamás
és Dobos Anikó
2012. április 7-én Bigai Viktor és
Magos Petra Éva
Gratulálunk és sok boldogságot kívá
nunk!

Jó tudni!
Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

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

