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Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Balatonszárszó – ahol élni jó!
Fotógalériánk elsõ kiállítása
Valamikor igen drága hobbi
volt a fotózás, – mondta Fekete
Tamás, a Balatoni Regionális
TDM Szövetség alelnöke, a
zsûri egyik tagja. Ma már egy
jó mobil telefonnal is kitûnõ ké
pek készíthetõk. Most már csak
jó szem kell hozzá. Így minden
kinek gratulált, a település
vezetõinek is, akik a legjobb
témát választották, hogy a
Települést és a Balaton minden
arculatát tudjuk népszerûsíteni.
Reméli, hogy ennek folytatása
lesz, és Szárszó fotógalériája
évrõl évre gyarapodni fog.
Nincsenek véletlenek. Varga
Gábor fotómûvész éppen Korniss
Péter fotómûvésszel beszélgetett,
Szeretünk Sárszó! Ez a kép lett
az egyik elsõ helyezett.

V

elünk volt a szárszói
tavasz és a nyár a
február 23-ai hóesés
ben. Ezen a napon nyílt meg
ugyanis az a fotókiállítás,
amelynek pályázatát a múlt
év nyarán hirdette meg az
önkormányzat. Az ünnepi
eseményen Szabó Csilla
szárszói középiskolás tanuló
mondta el a képek hangu
latához illõ Weörös Sándor
verset: Ének a teremtésrõl.
Dorogi Sándor polgármes
ter meghatottsággal szólt a
pályázat sikerérõl. A cím Ezt a pillanatot ki kellett várni, míg a gémek harcra emelik szárnyukat.
választás:
Balatonszárszó
amikor a polgármesterünk felkérte a zsûrizésre. Ha
– ahol élni jó! – nem okozott gondot, mondta,
már a leghíresebb mester társaságában van, rögtön
de hogyan fogják ezt megjeleníteni a fiatalok?
instrukciókat kért tõle, milyen szempontok szerint
Nagy meglepetésre kitûnõ képek születtek. És
válogasson. E történetet õ mesélte el a megnyitón.
nem is kevés. A kétszáz beküldött alkotást, akár
Korniss azt javasolta, ami nem tetszik neki, tegye fél
mind kiállíthattuk volna, de ötvenet sikerült elhe
re. Próbált szót fogadni, de ebbe a „kupacba” alig
lyezni a polgármesteri hivatal aulájában. Kérte a
került valami. A válogatás közben úgy gondolta, át
résztvevõket, továbbra is szorgalmasan fotózzák
kell éreznie a fotós egyéni élményét, szempontjait
Szárszó lakóit, természeti szépségeit, az itteni
ahhoz, hogy az õ számára milyen értéket jelent. A
rendezvényeket, s a legjobb képeknek igyekszünk
lényege ugyanis egy ilyen pályázatnak a közösség
megjelenési lehetõséget biztosítani.
életének dokumentálása.
Ebbõl a gazdag anyag
ból kiderül, hányféle
arca van Szárszónak, –
mondta, és csak biztatni
tud valamennyi részt
vevõt, hogy folytassák a
fotózást. Mert tíz-, húsz-,
ötven év múlva teljesen
más értéke lesz ezeknek
a képeknek. Megmu
tathatják, kik és hogyan
éltek Balatonszárszón.
A díjazottaknak Doro
gi Sándor polgármester
adta át az elismerést.

Díjazott lett az Életkép a Sarang családnál.

(A helyezettek
névsorát az 5.
oldalon olvashatják.)

www.balatonszarszo.hu
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Vendégcsábító
Budapesten

Süsü nem fázott a fõvárosi Mûjégpályán.
Január, február, itt a nyár. Nekünk, a turizmussal, a ven
dégvárással foglalkozóknak, még hamarabb elkezdõdik.
A kiadványok, vendégcsalogató prospektusok elõkészüle
teit, a mûsoros rendezvények az idõpont egyeztetéseit, a
nyomdai megrendeléseket szinte már az új év másnapján
beindítjuk. A napokban pedig a nagyközönség szinte
készen tálalva kapja a kínálatot az egész országból. Mi is
nagy erõbedobásra készülünk, hiszen a tavalyi, rendkívül
sikeres szezonban szinte az egész ország felfigyelt arra,
hogy mi mindent újítottunk, mennyi újdonságot kínáltunk
Balatonszárszón, természetesen a csodás Balatonon túl.
Február 7. és 10. között a Budapesten a Városligeti
Mûjégpályán nagy meglepetést szereztünk a „Jégre Min
denki!” címû rendezvényen. A Csukás Színház megnyi
tása óta, Süsü – ha lehet – még népszerûbb lett. Nos, õ
is korcsolyát húzott, s a nagy mókázás közben mindenkit
csalogatott, hogy nyáron nálunk élvezze a vízi és a többi
sport örömeit. A gyerekek nagy örömére fényképezked
hettek is a híres egyfejûvel. Akik a képeket a Fecebookra
feltöltötték, esélyesek lehetnek, hogy nyernek a balaton
szárszói, hétvégi vendégséget.
A nagy attrakció pedig éppen a napokban kezdõdik:
február 28. és március 3. között rendezik meg a Hung
expo területén a Budapesti Utazás Kiállítást. Itt minden
vendégfogadásra kész város, régió a legszebb arcát ig
yekszik megmutatni és valami újjal elõrukkolni. Balaton
szárszó a Balaton régi standjához, az egységes-közös
megjelenéshez csatlakozott. Süsü persze megint velünk
lesz, mint vendégcsalogató, hiszen ránézve mindenki elmo
solyodik, õ mindenkit megállít. Új kiadvánnyal jelentkezik
a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület: A Balatonszárszói
szálláskatalógus megkönnyíti a szálláshely választást. A
négy nyelven készült vendégváró ismertetõnkbõl pedig azt
tudják meg, hogy aki már itt járt, miért szereti Szárszót.
És ott lesz ez az újság is, amelyben kéthavonta mutatjuk
be az itt lakók életét, és azt a sok nyári mûvelõdési, szóra
kozási, sportolási lehetõséget, amelyben a helybelieknek
és a vendégeinknek is sok örömük telik.
A standunkhoz érkezõ vendégek, érdeklõdõk foga
dásában és tájékoztatásában segítségemre lesznek az
egyesület elnökségének tagjai is. Március másodikán,
szombaton, a kiállítás nagyszínpadán a Fabula együttes
vendégszerepel. Természetesen Süsü is társul hozzájuk. A
népszerû zenészek az itteni mûsorukkal szintén a Csukás
Színházat népszerûsítik, hiszen a nyitás óta minden
nyáron koncerteztek.
Mindenkit sok szeretettel várunk a Budapesti Utazási
Kiállításon, az A pavilonban, a Balaton régió 211C stand
jánál.
Némethné Szabó Magdolna
turisztikai referens
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Zenével, tánccal, mókával kezdtük az új évet
Fanfárok adták hírül, hogy Szárszó
apraja, nagyja egy nagyszabású
gálamûsorral köszönti a 2013-as esz
tendõt. A kezdetet jelzõ bevonuló hang
jait Budai Attila és Dalmadi Szabolcs
szólaltatták meg.
Csukás István, településünk díszpol
gára is szinte „megzenésítette Szárszót”.
A Szerelmes földrajz címû filmbõl hang
zottak el ugyanis azok a szavak, melyek
valóban zenét jelentenek egy szárszói
fülének. Ezzel a vallomással, filmbeli
bejátszással köszöntötte a nézõket a
Kossuth- Prima Primissima díjas költõ,
író. Majd Dorogi Sándor polgármester
köszöntõje következett, amelyben el
mondta: nagyszerû tudni, hogy ez már
hagyományos programja lett a települé
sünknek, ahol megmutathatjuk, tehet
séges fiataljaink vannak, hogy ápoljuk
hagyományainkat, önerõbõl is igényes
mûsorral tudunk kedveskedni egymás
nak, hogy a nyugdíjasok, a civil szer
vezetek nagyszerû közösséget alkotnak,
vidámak, tánc- és zenekedvelõk.
Szereplõk és közönség együtt
énekelte az örökzöld számot, a Min
dig kell egy barát címû dalt Pörneki
Anikó énekmûvész vezetésével, Ja
kab László pedig tangóharmonikán
mûködött közre. Elsõként a Nyugdíjas
Klub asszonyai táncolták és énekelték a
Karikázó címû összeállításukat, majd a
férfiak következtek a nagy meglepetés
számmal. Egyszerûen mûvészei lettek
a rongy-baba rázásnak. De különösen
a keringõben remekeltek. (E két remek
programról az elõzõ lapszámunkban
közöltünk képes tudósítást a Nyugdíjas
est alkalmából).
A zeneiskolánk tanulóinak mûsora
következett. Esze Istvánné zongora
tanárnõ Zerge Dominikával és Puskás
Emmával játszott négykezes darabokat.
Szivák Péter trombita szólóját követõen
Simon Dorottyát köszöntötték nagy sze
retettel a mûsorvezetõk. A Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem növendéke
három bravúros zongoramûvel kápráz
tatta el a közönséget.
A Soli Deo Gloria Kórus mûsora
következett Pörneki Anikó szólóéneké
vel és vezényletével. Zongorán kísért
Rill Tamás.

„Minden okos bolondozzon, a sok bolond okosodjon,
Hidegtõl több ne féljünk, aki nem ad attól ne kérjünk!
Aki nem kér, annak is adjunk!
Jöjjön a tavasz és vigadjunk!”
Ezzel a mondókával kívántak boldog új évet az elsõsök.

Nagy Zoltán

Barti Dominik

Szekér Gábor

A Katica óvodai csoport vastapsot
kapott a zenés-táncos produkcióért. Az
iskolások verses, mesés összeállítás
sal készültek: Barti Dominik A szelek
szigete és Nagy Zoltán A földesúr és
a szakács címû mesét mondta el (mind

ketten 2. osztályosok). Szekér Bálint
(7. o.) tanuló a Szamarak címû verset
adta elõ. Az elsõ osztályok vidám, csú
folódós újévköszöntõ összeállítással
nevettették meg a közönséget. Moór
György saját versével szintén az új esz
tendõhöz kívánt minden jót.
A tréfacsináló Szárszói Kabarészín
pad méltán aratott nagy sikert egy pa
tikában játszódó sztoriban, ahol a disz
krét férfiú – Tefner Tibor alakításában
– éppen óvszert kér az eladótól. A
jelenetben közremûködtek: Dancsecs
Klára, Hajdú Judit, Horváth István, Hor
váth-Kusiak Kinga, Kusiak Grazyna,

Márton Ilona, Németh Adrienn és Tef
nerné Elek Mária.
Fodor Anna új dalos összeállítással
jelentkezett. Mûsorát Csizmadia An
drás gitárral kísérte. A Szárszó Nép
táncegyüttes a szatmári és szilágysági
táncokkal emelte az est hangulatát. A
Pálcika csoport új fényes produkcióval
lepte meg a közönséget.
A gálaestre díszvendégünk tette
fel a koronát: Antal Tímea, az XFaktor 2012-es versenyének legjobb
énekesnõje a szárszói közönséget is
elkápráztatta, aki bevette produkciójá
ba a gyerekeket is.

A kulisszák mögött

Fodor Anna és kísérõje Csizmadia András

Ha összeadnánk, biztosan több száz
órát kitenne az a felkészülési idõ,
amivel ez a színházi elõadásnak is
beillõ hosszúságú gálamûsor létrejött.
Ezt a lelkes munkát köszönte meg
Dorogi Sándor polgármester a szerep
lõknek, a felkészítõknek, az együttesek
vezetõinek. A mûsorvezetõket külön elis
meréssel illette: Csehi Andrea, Hajdú
Judit, Tódorné Sinka Mária és Hor
váth István felváltva konferálták a gála
mûsorszámait. De a kulisszák elõtt és
mögött is sokan teljesítettek szolgálatot:

a technikusi stáb, a mûvelõdési ház és
a Szárszó Kft. dolgozói, az elõkészü
letekben, a felszolgálásban résztvevõ
NABE csoport tagjai. Nagy elismerést
aratott a teraszos vendéglátás. A Bar
tha család szám szerint 1234 farsangi
fánkot sütött, ami az utolsó szemig elfo
gyott. De sikere volt a zsíros kenyérnek
is, mert arra is csúszott a forralt bor és
a tea. Akik pedig a finom nedût felaján
lották: Kovács Gyula, Molnár Ferenc és
id. Gutman László. Valamennyien külön
tapsot kaptak.
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Számvetés 2012-rõl
Miben vagyunk jók és erõsek?
Egy év összegzése arra jó, hogy számadást készítsünk, mik az eredményeink, és
mit lehet még jobban, vagy másként csinálni. A köszöntõ szavak után így kezdte
Dorogi Sándor polgármester a múlt évrõl szóló beszámolóját február 22-én a polgármesteri hivatalban rendezett közmeghallgatáson, amit ennek elõtte falugyûlésnek is neveztek.
Nagy beruházásokról, új létesítmé
nyekrõl nem tud beszámolni, de a
mai pénzszûke világban sokkal fontos
abbnak tartja, a település emberi erõfor
rásainak – a humánpolitika – jó irányú
felhasználását, azt, hogy a településen
mindenki vallhassa, hogy Szárszón jó
élni. Végig vette a születéstõl kezdve a
korosztályokat. A legifjabb polgárain
kat megajándékozzuk a születésük
alkalmából 100 ezer forinttal, aminek
a szülõk nagyon örülnek. Az óvodánk
a múlt évben indíthatott egy harmadik
csoportot, így nagyon jó körülmények
között, megerõsített létszámmal felü
gyelnek a gyerekekre. Szólt az iskola
életében beállt változásról, január
elsejétõl a miénk is állami iskola lett.
Majd a korábbi iskolaigazgatóval le
folyt munkáltatói peres esetrõl tett em
lítést, ami az önkormányzat számára
kedvezõen azóta lezárult. A változás
érezteti hatását a színvonalas oktatói
nevelõi munkában.
A 16-35 éves korosztályból sokan
elszármaztak Szárszóról, hiszen közép
iskolai, vagy felsõfokú tanulmányaikat
végzik, más városban, vagy éppen kül
földön helyezkednek el. Nagyon büsz
kék lehetünk a fiataljainkra, mert bárhol
éljenek, a jó hírünket viszik a világban,
és õket is csak jó és megbízható em
berekként emlegetik. Most már három
éve, hogy velük is szoros kapcsolatban
vagyunk. Az év végi két ünnep között
találkozókat szervezünk számukra, és
levelezõ viszonyban vagyunk velük, mert
az e-mail címükre rendszeresen küldjük
az újságot, és a Szárszóról szóló híreket.
Ilyen kapcsolattartással más telepü
lésen még nem találkoztam. És hiszem,
hogy külföldrõl egyszer visszajönnek és
munkakultúrát, tudást hoznak haza.
A 35-60 éves korosztály van jelen
leg a legnehezebb helyzetben, akiknek
a családlapítás, a gyermeknevelés, a
taníttatás, a családról való biztonságos
gondoskodás feltételeit kell megterem
teni. Olyan idõket élünk, amikor a vál
lalkozók sem tudnak csodát mûvelni,
nagyon nehéz olyan új dolgot kitalálni,
ami új munkalehetõséget teremtene.
A múlt évben annak is örülni kellett,
hogy sok munkanélkülit közmunkásként
tudtunk foglalkoztatni, többet, mint a
környéken bárhol.
A polgármester a legnagyobb ered
ménynek tartja a 65 év felettiekrõl való
gondoskodásban beállt változást. A
fiatal nyugdíjasoknak van egy nagyon
jól mûködõ klubja. Az egyedül élõ,
betegek ellátása a házi gondozói szol
gálat kiteljesítése és megerõsítése óta
igen magas színvonalú. Elismeréssel
szólt a „született” gondozókról, akiket
szinte családtagként szeretnek meg az
idõsek, õk pedig még több odaadással
figyelnek a 70-90 évesekre.
Csodákat mûvelnek a civil szerveze
tek Szárszón, foglalta össze tömören
azt a sok-sok felajánlást, amivel az
önkéntesek és a vállalkozók támogatják
az önkormányzati munkát, amivel

hozzájárulnak a közösségi rendezvé
nyekhez. Mindezért nem gyõz elégszer
köszönetet mondani.
A szárszóiak zöme a turizmusból,
a vendéglátásából szeretne megélni –
mondta a polgármester, majd felsorolta
azt a négy fontos vonzerõt, amellyel
már tavaly sikerült az utóbbi évek leg
nagyobb vendégforgalmát elérni. A
Csukás Színház a legnagyobb siker:
felbecsülhetetlen érték, hogy az elis
mert író, költõ a nevét adta hozzá, ami
már valóságos hungarikumot jelent a
kulturális, mûvészeti életben. Nekünk
lett a legszebb, legmodernebb múzeu
munk, József Attila utolsó lakhelyét
igyekszünk a költõ zarándokhelyévé
nemesíteni. A Krokodil Zoo is sok gye
rekes családot vonz, és természetesen
a strandunk, kiváltképpen a hétvégi
partijaival. Szólt arról, hogyan készü
lünk az idei szezonra. (Errõl bõveb
ben olvashatnak az Utazás kiállításról
szóló cikkünkben az 1. oldalon).
Büszkék lehetünk a gazdálkodá
sunkra is, mert nincs egy forint
adósságunk, ám van 67 millió tar

A nyugdíjasokra, az egyedül élõkre, az ápolásra szorulókra sok gondot fordít az
önkormányzat.
talékunk. Megköszönte az üdülõtu
lajdonosoknak, hogy adóforintjaik
kal hozzájárulnak a jó pénzügyi
helyzethez, és az idegenforgalmi
adó bevétel is kedvezõen alakult. A
fizetési morál javulásához talán az is
hozzájárult, hogy látják a tulajdono
sok, hogy a település vezetõi nagy

E látványterv alapján már az idén megkezdõdik a Zenepavilon melletti vendéglátóhelyek építése.

erõfeszítéseket tesznek a vendégek
idecsalogatásáért, megtartásáért.
Elmondta, hogy van mire költeni a
pénzt: most éppen a kistérségi orvosi
ügyelet és a labor megtartása okoz fej
törést a 13 település polgármesterének.
A lomtalanítás is sokba került, de ép
pen ezért az idén másképp szervezik.
A Kft. szervezésében, egy kijelölt helyre
viheti mindenki a kiselejtezett holmiját,
amibõl a használhatót kigyûjtik. Ezzel
a módszerrel a tervek szerint 20 milliót
spórolnak. Ennek pedig az útépítésben
lesz a helye, az idén mindenképpen
megkezdik a Berzsenyi utca felújítását.
A meghirdetett vendéglátó helyek
bérbeadásának témáját is ismertette. A
változástól a színvonal javulását is vár
ják. (Errõl is külön cikkben részletesen
olvashatnak).
A lebontott üzletsor helyére tervezett
épület együttesrõl elmondta, hogy ere
detileg három vendéglátó helyet tervez
tek oda, de a szennyvízátemelõtõl meg
kell tartani a 20 méteres távolságot, így
csak a kettõ épülhet meg. A pályázat
nyertes vállalkozója állja majd az építés
költségeit, melynek fejében meghatáro
zott idõre bérbe kapja. Utána pedig az
önkormányzat tulajdonába kerül.
Bejezésként a képviselõ testület tag
jaival való kapcsolatáról ezt mondta: –
Soha nem került szóba köztünk, ki milyen
pártállású. Az együttmunkálkodásunk
csak arról szól, hogy lehetne Szárszón
még szebben, még jobban élni. Ha nem
így lenne, már megszöktem volna.
A hozzászólók közül többen a
hibás útszakaszokra, a csapadékvíz
elvezetésének gondjaira hívták fel a
figyelmet. Volt, aki a villanyrendõrünk
reggeli és délutáni mûködését állíttatná
vissza. Szóvá tette egy felszólaló az
állomás mögötti útszakasz tavaly nyári
lezárását. Mások energiatakarékos
megoldásokra hívták fel a figyelmet,
mások pedig, hogy hónapok óra vár
nak a közvilágítás megjavítására. A
védõnõ az orvosi rendelõ udvarának
parkolási, hó eltakarítás nehézségeirõl
szólt, valamint az udvaron lévõ ház
sorsáról érdeklõdött.
Az említett észrevételeket igyekez
nek minél elõbb megoldani.
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Iskolai bálkirály és királynõ
Idén is, mint ahogy eddig minden évben,
a 8. osztály szervezte a farsangot. Már
hetekkel elõtte megkezdõdtek a készü
letek, majd elõzõ nap csütörtökön felrak
tuk a díszeket is. Szerintem nagyon szép
díszítést találtak ki az osztálytáraim.
Majd másnap 13:30-kor meg
kezdõdött a farsang. Hagyománya az
iskolának, hogy ilyenkor minden osztály
felvonul egy-egy kis produkcióval, a nyol
cadik pedig egy külön mûsorral készül.
Nagyon ötletesek voltak a jelmezek és a
mûsorszámok is. Nekem leginkább az
ötödikesek Ördögök és angyalok mûso
ra tetszett és a hetedik Egy szoknya egy
nadrág címû produkciója. A felvonulás
után a zsûri elvonult értekezni, ez alatt

pedig a tornateremben zene szólt és
mûködött a büfé, amit szintén hagyo
mány szerint a nyolcadik osztály csinál,
hogy ebbõl pénzt tudjon beszerezni a
ballagásra. 3 órakor újra összejött min
denki a tornateremben és a zsûri kiosz
totta a díjakat, valamint megválasztottuk
a bálkirályt és a királynõt. Ezután pedig
egy tombolahúzás következett, amit a
jövõ héten folytatunk.
A tombola után véget ért a farsang és
mi pedig elkezdtük leszedni a díszítést.
Amit 3 órán át készítettünk, azt 15 perc
alatt lebontottuk.
Én nagyon élveztem a farsangot és re
mélem még sokan mások is.
Kálosi Norbert (8.o.)

Tervezik
a csónak kikötõt

Búcsúzott a téltõl
az óvoda apraja, nagyja

Az Ördögök és angyalok címû produkció nagy sikert aratott a farsangolók körében.

Öreg maci, nem vén maci

Ennek a kajaknak is lesz majd helye az
új kikötõben (A kép a fotópályázatra
érkezett)
Egy kormányrendelet értelmében a bala
toni csónakos horgászat újabb mérföld
kõhöz érkezett: megtiltanák ugyanis a
nádasokban való kikötést. Ez indított
útjára egy összefogást a horgászok és a
kis vitorlásokkal rendelkezõ tulajdonosok
között. Több mint ötven aláírással kérelem
érkezett az önkormányzathoz, hogy a
képviselõ testület találjon megoldást a
csónak kikötõ megvalósításához.
Dorogi Sándor polgármester biztató tár
gyalásokat folytatott a BAHART és a DélDunáltúli Vízügyi Igazgatóság képviselõiv
el, és eszerint a Vízpart utcai szabad strand
melletti területet találták erre alkalmasnak.
Majd megkezdõdött a tervezõi munka. De
minden olyan beruházásnak, ami a Bala
ton mellett, sõt a vízben készül, az építés
ügyi szabályok tucatjának kell megfelelnie.
Ez viszont azt jelenti, hogy nem valósulhat
meg egyik napról a másikra. A jelenlegi
állás szerint egy mobil szerkezetû csónak
kikötõre van több esély. Viszont a tervezõk
azon lesznek, hogy egy fix talapzaton álló
kikötõ épülhessen Balatonszárszón. Erre a
hatóságok az elvi hozzájárulást már meg
adták. Ezzel hosszú távon megoldódna a
horgász csónakok kulturált elhelyezése,
amire már régen várnak. Ezen kívül még
létesülne két sója, ami a csónakok és a
kisvitorlások vízre eresztéséhez alkalmas
rámpa. Egy a Berzsenyi utcából nyíló köz
ben, a másik pedig a Jókai utcából nyíló
közben épül majd meg.
Természetesen készültek gazdasági
számítások, hogy várhatóan mikorra té
rülne meg e beruházás. Eszerint öt éven
belül rentábilissá válhat, hiszen a csóna
kok tulajdonosai éves bérleti díjért vehet
nék igénybe a szolgáltatást.
A sok jó hír mellett a kevésbé jó, hogy a
kikötõ csak a nyár végére készül el. Addig
is kérjük az igénylõk türelmét. Kívánunk
a horgászoknak sok jó fogást, a vitorlá
soknak jó szelet.
Szekér Gábor
alpolgármester

Játékmackó kiállítással indult az az egyhetes farsangi prog
ramsorozat, amely már hagyomány a szárszói óvodában.
Több mint 300 mackót sikerült kiállítanunk, köztük olyan
30-40 éves kedvenceket is, amelyekkel még az anyukák,
nagymamák is játszottak. Mivel az ovisok szívesen énekel
nek megzenésített verseket, meghívtuk Rosta Gézát, aki inter
aktív, farsangi gitáros mûsorával szórakoztatott bennünket.
Másnap vidám jelmezekben roptuk a táncot. Itt köszönjük
meg az anyukáknak, hogy egész héten sütötték a tortát,
fánkot, süteményeket.
A rosszkedvet, betegséget jelképezõ kiszebábot a Piac
téren semmisítettük meg, vagyis bedobtuk a patakba. Ezt a
néphagyományt már jól ismerik a gyerekek. Mindhárom cso

Az óvodások is sokat táncoltak a farsangi mulatságukon.
port tavaszváró dalokkal, versekkel ûzte a telet. Ránk igazán
nem lehet panasz, mindent megtettünk a várva várt kikelet
érkezése érdekében.
Takácsné Átol Valéria

Disznótoros farsangolás
Gyergyóalfaluban
A gyergyóalfaluiaknak talán jól sem esne
a disznótoros falat, ha a nagy farsangi
összejövetelen nem lennének ott a testvér
települések meghívottjai. Így történt ez
most is, és Szárszóról február 8-án egy
nyolc tagú csapat indult el a III. FarsangiDisznótor elnevezésû programra. A Bucsin
hegyen lévõ 1280 méteren lévõ szálláson
már ott voltak a Fadd, Tengelice és Türje
testvértelepülés vendégei is, mire estére
megérkeztünk. A disznóvágás a helyi
szokások szerint korán kezdõdött, de a
vendégeket nem fogták be a munkába. Így
ezen a délelõttön körülnéztünk a polgár
mesteri hivatalban, és megtekintettük a 800
éves római katolikus templomot. Elõtte egy
rövid idézetet is találtunk, s a kõbe vésett

szöveg az ottani magyarság büszkeségére
jellemzõ: „Ember, vésd szívedbe, hogy
ez a föld mindig székely volt, és marad.”
Délután a téli sportokat ízlelgettük, ki-ki a
maga képességei szerint, hiszen méteres
hó volt, és kemény mínuszok. Ez jó erõ
gyûjtés volt a farsangi bálra, ahol nagyon
jól szórakoztunk a négyszáz fõs vendég
seregben. Vasárnap jött a pihenés és a
kényeztetés ideje, Szovátán, a Medve tó
sós vizében kipihenhettük a fáradalmakat,
majd Korondon a kézmûvesek, népmûvé
szek utcáján gyönyörködtünk a míves tár
gyakban, alkotásokban.
Köszönjük a vendéglátóknak ezeket a
feledhetetlen napokat, a szíveslátást.
Gombos Katalin

A szárszói csapat a gyergyóalfalui polgármesteri hivatal bejáratánál.

Mókamesterek
a polgárõr bálon

NABE-s bábuskák nagy sikert arattak a
répa mesével
Nagyon népszerûek a szárszói pol
gárõrök. Biztosan, azért, mert
jól
vigyáznak ránk. A gyors statisztika
szerint kétszer annyian vettek részt a
farsangi báljukon február 23-án, mint
egy évvel korábban. Sõt, két önkéntes
csoport is gondoskodott a bálozók
szórakoztatásáról. Az egyik a tavaly
már nagysikerrel fellépõ Pálcikáék,
akik most szinkronúszó csapatban mu
tatták meg fergeteges képességeiket,
mindezt víz nélkül elbeszélve. A Nõk a
Balatonért Egyesület helyi csoportja is
készült. õk 18 éven felülieknek játszot
ták el a répáról szóló mesét.
Mindez megalapozta a jó hangu
latot, így a Kékbalaton zenekarnak
hajnali 4 óráig kellett húzni a talpa
lávalót.
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„Csak a szépre emlékezem” A képviselõ testület februári
határozataiból

A játékban résztvevõ nyugdíjas pedagógusok csapata.
Már ezzel a címmel levették a lábukról
a játékosokat a szervezõk. Milyen rit
kán halljuk ma már az akkori örökzöld
dallamot! A Nõk a Balatonért Egyesü
let a télutón már hagyományosan
szervez Játsszunk együtt! címmel
komolyan-mókás vetélkedõt. Ez alka
lommal a Nyugdíjas Klub, az Új Élet
klub tagjait, iskolánk nyugdíjas peda
gógusait hívták meg erre az össze
jövetelre. A „Páratlan páros” szerepét
Weiszthaupt Zsuzsa és Fritz Éva töltöt
ték be, akik ötletmesterei, szervezõi,
rendezõi, mûsorvezetõi, egyszóval há
ziasszonyai voltak az estnek. A hátté
rmunkálatokban persze nagy szerepe
volt Vígh Magdolnának, a Nyugdíjas
Klub vezetõjének, akinek most is egy
szavába került, hogy itt is áldozzunk
a gasztronómia – azaz az édes élet –
örömeinek.
Egy évig alig mozdultam ki ott
honról. A lelkem még nem volt kész,
hogy a gyász fájdalmán túltegyem
magam. A lányom ment el fiatalon a
minden élõk útján. Aztán a kézmû
tétem miatt jártam orvostól orvosig.
Most viszont, hogy erre meghívtak,
nagyon boldog voltam – mondja
Reichert Vilmosné Erzsébet. – Miután
az Új Élet Klub tagja vagyok, úgy
éreztem, itt és most valóban új életet
kezdtem. Ez az összejövetel vissza
hozta a fiatalságunkat a vetélkedõ
kérdéseivel, a zenéivel. Valósággal

feltöltõdtem boldogság hormonnal. S
milyen szellemesen jellemezték a csa
patunkat az oklevéllel. A Belevalók
csapata lettünk. Nagyon büszkék
lettünk erre a címre.
Ez az összejövetel azt jelentette, hogy
a civil szervezeteink megint magasabb
sebességre kapcsoltak. A szervezés
szuperül sikerült, ez a visszhangjából
kiderült. És valamennyi résztvevõ azt
szorgalmazta, hogy ha van rá erõ és
energia, akkor ezeket jó lenne megis
mételni. Az ügyességi és a fejtörõ já
tékok megmozgattak mindenkit, és
tényleg jó volt a szépre emlékezni. Re
méljük, folytatása következik – mondta
el a rendezvényrõl Gamauf Béla.
Én azt díjaztam ebben az estben,
hogy a falu emberei megint együtt vol
tak. Az együttlét nagyon fontos a mai
világban, a játék, a jókedv egyébként
is hiánycikk. Nagy örömömre szolgált,
hogy itt viszont nem tétre ment a játék,
hanem sokkal inkább egymás szóra
koztatására, örömére. Így tölthettünk
együtt egy emlékezetés estét.
Ne maradjanak magukban a
hölgyek! S mily szerencse, így került
a gyõztes csapatba Skerletz Géza.
Az ügyességi játék volt számára a
legemlékezetesebb, amikor a labdával
és a partnerével kellett a gravitáció el
len megküzdeni. De a hölgyek kitettek
magukért, nekem már csak a babért
kellett learatnom.

A fotópályázat helyezettjei
(Folytatás az 1. oldalról)
Cseh Patrícia – Egy naplemente más szemszögbõl 1. hely
Kálosi Norbert – József Attila soraiból 2. hely
Dubiel Mercédesz Anna – Aranyhíd hattyúja 3. hely
Péteri-Takáts Kamilla – Szeretünk Szárszó 1. hely
Németi Vivien – Víz(be)esés 2. hely
Kurucz Diána – Séta a parkban 3. hely
Szabó Gyöngyi – Cím nélkül 1. hely
Balogh András – Díszpolgárunk a Balaton-parton 2. hely
Birkás Sándor – Horgászok 3. hely
Balázs Zoltán – Gémek harca 1. hely
Farkas Jolán – Apa és fiai 2. hely
Kasza Gergely – Cím nélkül 3. hely
Különdíjasok:
Újbuda 60+ Fotókör
Winkler Gábor

1) Az írásos elõterjesztés alapján a
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfe
jlesztési, Turisztikai Bizottság megtár
gyalta az Önkormányzat költségvetési
rendelet tervezetét, amelyet a Képviselõtestületnek elfogadásra javasolt. A
Képviselõ- testület a napirendi pont meg
tárgyalása után elfogadta az Önkor
mányzat 2013. évi költségvetését,
megalkotta a költségvetési rendeletét.

tására hat pályázat érkezett, azonban a
licittárgyalás eredménytelenül zárult.
Az ajándéküzlet és a teniszpályasportlétesítmény esetében a Képviselõ
testület újabb licittárgyalási felhívást
tesz közzé. Az üzletek kiadásával
kapcsolatos határozatok – az összes
licittárgyalási eljárás lebonyolítása utánmegtekinthetõk lesznek az Önkormányz
at honlapján.

2) A Képviselõ- testület a januári ülé
sén – a bérleti szerzõdések lejárta miatt
– a Mikszáth K. u. 2. sz. alatti strandon
lévõ üzlethelyiségek illetve a teniszpá
lya- sportlétesítmény hasznosítására,
mûködtetésére licittárgyalási felhívá
sokat írt ki.
Az 1. jelû üzlethelyiségre két pá
lyázat érkezett, a nyertes pályázó a
balatonszárszói székhelyû Milkus Bt lett.
A 2. jelû üzlethelyiségre egy pályázat
érkezett, így a Képviselõ- testület a volt
bérlõvel, Kétszeri Csilla egyéni válla
lkozóval köt szerzõdést az üzlet bérlé
sére. A 4. jelû üzlethelyiség bérlésére két
pályázat érkezett, a licittárgyalás során
nyertes pályázó a budapesti székhelyû
WIWTEAM Kft volt. A 6. jelû ajándék
üzlet bérlésére nem érkezett pályázat,
így az eljárást a Képviselõ- testület ered
ménytelennek nyilvánította. A 7. jelû
teniszpálya- sportlétesítmény hasznosí

3) A Képviselõ- testület az ülésen
elfogadta a „Szárszóért” Település
gazdálkodási Nonprofit Kft 2013. évi
üzleti tervét.
4) A képviselõk döntöttek egy Bala
tonszárszón létesítendõ csónakkikötõ és
két sója megtervezésérõl, amely alapján
a Képviselõ- testület szerzõdést kötött a
SPECIAL BAUTERV Építõmérnöki Kft-vel a
Vízpart utcai csónakkikötõ illetve a Kaza
és Huba utcai sóják engedélyezési terv
dokumentációjának elkészítésére.
5) A Képviselõ- testület határozott ar
ról, hogy az eddigi gyakorlatnak meg
felelõen a továbbiakban is ingyenesen
biztosítja az iskola 7. osztályába járó
kislányok részére a méhnyakrák elleni
védõoltást. Ez alapján az Önkormányzat
újabb két évre szerzõdést köt a vakcinák
szállítására a GlaxoSmithKline Kft-vel.

Az idei költségvetésrõl – dióhéjban
Az önkormányzat legutóbbi képviselõ
testületi ülésén jóváhagyta a települé
sünk idei, 2013. évi költségvetését. Dr.
Tomka Ákos a testület ügyrendi, pénzü
gyi, településfejlesztési és turisztikai bi
zottságának elnöke így foglalta össze a
számszerû adatok lényegét.
Balatonszárszó Nagyközség Önko
rmányzata
összevont
költségvetési
fõösszege a 2013. évben 576 millió
968 ezer forint, melybõl mûködési célú
552 millió 411 ezer forint, felhalmozási
célú 24 millió 557 ezer forint. Az állami
támogatási rendszer a normatív támoga
tási rendszerrõl feladat finanszírozásúra
változott, ami azt jelenti, hogy az önko
rmányzat a kötelezõ feladatai ellátásához

Közérdekû felhívás
A ZÖLDHULLADÉK begyûjtésének idõpontja az idén:

április 13 – 21. között lesz.

jogcímenként kap állami támogatást. Az
állami támogatás azonban nem fedezi a
kötelezõ feladatellátás kiadásait, így az
önkormányzatnak jelentõs mértékben kell
saját forrásaira támaszkodnia. Az önko
rmányzat elõzõ évi pénzmaradványa
74 millió 613 ezer forint, melybõl 2013.
évre 61 millió 846 ezer forint tartalékot
tervez képezni. A 2013. évi költségvetés
takarékos, fegyelmezett gazdálkodást
követel meg az önkormányzat részérõl. A
szükséges források rendelkezésre állnak,
megfelelõ pénzügyi alapot biztosítanak
településünk mûködéséhez. Ehhez nagy
segítséget adott, hogy az önkormányzat
hiteleit az állam átvállalta. Összességé
ben biztonságos és takarékos költségve
tést fogadott el a Képviselõ-testület.

A Turisztikai
Egyesület
közgyûlést tart

Kérjük, hogy a nyesedéket kb. 1m hosszú kötegekben
helyezzék ki

A Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület

A LOMTALANÍTÁS idõpontja az idén:

március 14.-én, csütörtökön
17 órakor

május 1 – 12 között lesz.
Ebben az idõszakban minden nap reggel
7 órától – du. 17 óráig a SZÁRSZÓÉRT Kft. Gyulai Pál
utcai telephelyén lévõ konténerekben lehet
a lomokat szelektíven elhelyezni.
Aki a szállítást nem tudja önerõbõl megoldani,
a Kft. jármûvével lehet elszállítatni fuvaronként
3.000.-Ft összegért. ( A szomszédok a takarékosság
érdekében összefoghatnak)
Telefon: 06-30-9937-163 vagy 06-30-9937-165

kezdõdõ közgyûlésére szeretettel
várja a tagokat és minden
vendéglátásban érdekelt Szárszóit.
Az összejövetelt a Polgármesteri
Hivatal dísztermében tartjuk.
Turisztikai Egyesület elnöksége
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„Visz a vonat…”

Az ikrek:
Anna és Ádám

Eljátszották az „Altató”-t
József Attila költészetében, de egész éle
tében, sõt halálában is szerepet játszik
a vonat.
Kulin Ildikó színmûvész „Visz a
vonat…” címmel olyan verses zenés
összeállítást készített, amelyet Balaton
szárszón a Magyar Kultúra Napján,
január 22-én mutattak be. Társa ebben
a produkcióban Hegedûs Valér zon
goramûvész volt. Az elõadás után mind
ketten kedvesen vallottak szárszói kötõ
désükrõl, és természetesen a rajongásig
szeretett költõhöz fûzõdõ mûvészi
elkötelezettségrõl.
Az ókori görög iskolákban tudták,
hogy a mûvészeteknek mekkora szerepe
van az életben. A tanításban hangsúlyos
szerepet kapott. A mai magyar oktatás
egyre zsugorította a mûvészetek megis
merésére, megélésére szánt idõt. Ebben
az országos tendenciában hatalmas
erõfeszítéssel eveznek az árral szemben
a drámapedagógusok.
Két képviselõjük: Mezei Erzsébet és

Aludj el szépen, kis Balázs! Az Altató címû verset játszották el a gyerekek a József
Attila Múzeumban.
Lengyel Zsófi emlékezetes órát tartottak
iskolánk 3-4. osztályosainak a József
Attila Múzeumban, ugyancsak a Ma
gyar Kultúra Napján. Elvük volt, hogy a
gyerekek aktívan vegyenek részt az is
meretek elsajátításában, a vers felidézé
sében, legyenek szinte a költõ alkotó
társai! Ily módon ismerkedtek meg a

múzeum igen emlékezetes anyagából
a József család tagjaival és Attila gyer
mekkorával. Majd megjelenítették az
Altató címû verset furulyaszó mellett.
Õk maguk voltak az ég, a rét, a ház,
és a tûzoltó és a katona is. Hangulatos
és maradandó órák voltak ezek. Így lett
mindannyiuké kis Balázs!

Kötcsei családok egy kötetben
A Kötcse sarjai, polgárai õk is címmel a
múlt év végén megjelent kötetre kíváncsi
érdeklõdõk töltötték meg könyvtárunkat
február 20-án délután. Könyvtárunk
vezetõje, Fritz Éva köszöntötte és mutatta
be a kötet egyik szerzõjét, szerkesztõjét,
kiadóját Francz Vilmost, a Debrecenben
élõ, nyugdíjban is aktív népmûvelõt, és
a megjelenteket, köztük Dorogi Sándor
polgármestert.
Érdemes egy részletet idézni a könyv
Köszöntõjébõl, amit a Somogy Megyei
Önkormányzat elnöke így ajánl: Fejet
kell hajtanunk az egykori kötcseiek em
léke elõtt is, akik gondolattal, szóval és
cselekedettel sokat tettek szülõföldjükért,
és meg kell emelnünk kalapunkat a most
ott élõk <<teremtõ>> indulata elõtt.”
Majd a szerkesztõ a kötet Bevezetõjé
bõl idézett: „az átlagember is produkált
élete során olyan dolgokat, amelyek
kapcsán megérdemli a közfigyelmet…
mert az õ pozitív, korabeli aktivitása
nélkül - az 1996-ban megjelent Kötcse
monográfiában - bemutatott   nagyságok
sem produkálhatták volna kiemelkedõ
alkotásaikat. E kötet róluk szól. Az õ
Kötcse-szolgálatukról.” A falut és lakóit
a 20. század húszas éveitõl 2008 vé
géig napi munkájukkal több százan
szolgálták.
A kötet Kollektív emlékezet címû fe
jezete közülük sorolja fel szakma sze

rint azokat, akiket közülük megõrzött
az általában gyorsan felejtõ közemberi
agy. Õket, illetve utódaikat kereste fel a
szerkesztõ egy-egy interjúra. Nem kis
munka volt a 65 beszélgetést, történést

Francz Vilmos
rögzíteni, amely ablakokat nyit több
száz kötcsei életére.
Aztán elindult a dokumentumfotók
vetítése, a könyvrészletek felolvasása,
amelyben Mihály Gyula és ifjú Op
perheim József, mint szerzõtárs köz
remûködött. E folyamatot jól gazdagí
totta a könyvben érintettek családtagjai,
rokonsága, baráti és ismeretségi köré
bõl jelenlevõk véleményformáló, adat
gazdagító közlése, kiegészítése.
E kollektív lapozásban vettük együtt
számba, hogy e – ma 500 lelket szám

láló – zsákfalu színes múltú, gyönyörû
természeti környezetben fekszik: ma
gára, természeti és épített környeze
tére mindenkor sokat adó, még többre
vágyó emberek lakják. De sajnos sok
jeles fiának vált a 20. század végéig
szûk élettérré. És õk többségükben csak
szép emlékként õrzik szülõfalujukat.
Legfeljebb csak hazajárnak alkalmi lá
togatóként, vagy visszaszerzett birtokuk
mûvelõjeként. Pedig e falukönyvben ta
lálható gazdag dokumentum fotóanyag
tematikus szerkesztésben DVD lemezen
sorjázva, a könyv családot ábrázoló
lapjain családfatáblákon, beszerkesz
tett fotóikon, elbeszélõ, anekdotázó,
ismeretterjesztõ szövegrészekben mu
tatják odatartozásuk.
A nagy kérdés mégis nyitott a
könyvbemutató végén is. Van-e, lesz-e
idõben visszaút, s távolmaradás esetén
meddig õrizhetõ e vonzó gazdagság,
mégha a szív odahúz is?
Abban szerzõk és a résztvevõk is
egyetértettek, hogy e kötetet, mint a bib
liát, mint a községmonográfiákat is csak
aktuális okkal, és érzelmi vonzódás
sal lehet, újra és újra kézbe venni. De
nélkülözhetetlen azokban a családok
ban, amelyek innen indultak bárhová,
vagy ide „szegõdtek” már felnõttként,
hogy új otthonra, nyaralóházra leljenek
maguknak, majd utódjaiknak.

A hivatásos võfély, mint ifjú férj

Az ifjú pár esküvõjén, a díszteremben.

Szárszón kevesen vannak, akik ne is
mernék Horváth Istvánt. A szakmáját
tekintve is elismert, de mint közéleti ember
is ott van mindenütt, ahol történik valami.
A Soli Deo Gloria Kórus oszlopos tagja,
a Kabaré társulatról nem is beszélve. A
Szárszó Tévé mûsorvezetõje, és a szüreti
mulatságokon is õ a felvonulás szószóló
ja. Ismertté lett nem csak a környéken,
mint võfély. A múlt év november 10-én
viszont teljesen más szereposztást kapott.
Igaziból õ lett az ifjú férj.

Tizenévesen kezdõdött. Kinga néhány
hónapot itt Szárszón járt iskolába. A gyer
mekszerelem mély nyomatokat hagyott a
lelkekben. Az újbóli találkozás már felért
a nagy elhatározással. A leánykérés
annyi szál virág kíséretében történt, ahány
évet várt választottjára. Ilyen megható,
romantikus történet az övék. Amióta a két
gyertya lángja egymásba kapott, ilyen
szép hosszú neve lett az ifjú feleségnek:
Horváth-Kusiak Kinga Anna. Kívánunk
az ifjú párnak sok boldogságot!

Egy újszülöttel is bõven van teendõje az
édesanyának, az édesapának, hát még
kettõvel! De persze, dupla az öröm is.
Ez adatott meg Reichert Tamásnak és
Reichert Anikónak 2012. október 24-én.
A múlt év decemberében vendégségbe
ment hozzájuk Dorogi Sándor polgár
mester, hogy otthonukban köszöntse a
legifjabb szárszóikat, és természetesen
magával vitte a település ajándékát is a
kétszer 100 ezer forintos borítékot.
Egy védõnõi tanácsadás – és az aktuá
lis védõoltás – alkalmával csodálhattuk
meg az ikreket, akik nagyon egyformák,
mint a képrõl is kiderül. Az édesanya
szerint az Ádám beszédesebb, Anna
pedig mosolygósabb. A nagymama, az
apa édesanyja nagy segítséget jelent,
mert a fõtt ételrõl õ gondoskodik. A nagy
apa pedig nagyon szereti a babakocsis
nagy sétákat, hiszen a dupla jármûvet
és benne a két szépséges babát sokan
megcsodálják.
Azóta az ajándék pénzbõl már meg
kapták az ikrek az elsõ játékaikat, a
járókát és a pihenõ székeket.

Somogyi Péter és Drab Edina kisfiát,
Somogyi Bálintot köszöntötték elsõként
ebben az évben, mint Balatonszárszó
legfiatalabb lakóját. Nagyon tetszett
neki a körülötte zajló fogadás, a pol
gármesteri köszöntõ, mintha már tudta
volna, hogy itt õ a fõszereplõ. Az édes
anyának is nagyon békés és boldog
idõszak ez. Mert a Fonyódi Rendõrkapi
tányság vizsgálójaként, most nem kell
a renitensekkel foglalkoznia. Bálint
ugyanis annyira jó baba, hogy áldás
a szüleinek. Vagy már a karate edzõ
édesapa – gondolatátvitel útján – már
most fegyelemre tanítja. A mosolygós
Bálint minden körülötte lévõt arra kész
tet, hogy visszamosolyogjon.
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Hívogató a könyvtárba
Az élet és a civilizáció tényei és le
hetõségei az Univerzumban címmel
Bölcsföldi József
elõadására várjuk az érdeklõdõket
március 6-án, szerdán, 17 órai kezdet
tel. Az elõadás taglalja a civilizáció
múltját, jelenét és jövõjét, s mindezt
csillagászati képek vetítése kíséri.

A Költészet Napján a „Szépség koldusára”,
a névadóra emlékezünk most már 26. éve Balatonszárszón,
a József Attila Általános Iskolában.
Ünnepi programunkra szeretettel várunk minden érdeklõdõt

Március 09. (szombat) 18 óra
Rendõrbál a Mûvelõdési Házban

Meghívó

március 15-én, pénteken
10 órakor
a mûvelõdési házba.
Szabadnak születtél címmel
ünnepi mûsort adnak
az általános iskola tanulói,
és fellépnek a Szárszó
Néptáncegyüttes férfitáncosai.
Ünnepi beszédet mond
Dancsecs Klára, a József Attila
Mûvelõdési Ház vezetõje.

Az iskola elõtti parkban, a költõ szobránál tartjuk a Költészet Napja megnyitóját,
és elhelyezzük a megemlékezés virágait.
Ebbõl az alkalomból nyitjuk meg Erdélyi Ernõ fonyódi festõmûvész kiállítását az
iskolában.
A délelõtt folyamán a hagyományos versmondó verseny zajlik az iskolában, amit
délután a mûvelõdési házban értékelnek majd a zsûri tagjai, amit a díjátadás követ.
Vendégmûvészünk lesz a délutáni programban Berecz András, a „székely góbé”,
nagy mesemondó, akinek elmesélésein bizton mondhatjuk, hogy alig bírjuk majd ab
bahagyni a mosolygást. Csak úgy, mint a pék kutyája a meleg kiflire.
Szeretnénk találkozni, és meghívtuk az Írószövetség képviselõit, a megye és a
megyei pedagógiai intézet munkatársait, hogy együtt ünnepeljünk.
Várjuk Kedves mindannyiukat április 11-én 9 órakor az iskolánk elõtti József Attila
szobornál.
A szervezõk és rendezõk nevében: Nemes Márta és Mikulcza Gáborné

Járd ki lábam, járd ki most!

Táncház farsangi bolondozással

Március 13. (szerda)
Al-Meri Szilvia foltvarrással ké
szült különleges munkáiból nyílik
bemutatóval egybekötött kiállítás
a könyvtárban.
Március 15. (péntek) 10:00
Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc ünnepi megem
lékezése a Mûvelõdési Házban
Március 23. (szombat) 15 óra
Húsvétváró játszóház a Családo
sok Szárszóért Civil Szervezettel
a Mûvelõdési Házban. Felelevení
tik a húsvéti népszokásokat, lesz
tojásfestés és tojáskeresés, nem
marad el a kalácssütés sem.
Március 24. (vasárnap) 15 óra
Víz napi Balcsi-party a NABE
szárszói csoportjával a Tóparti
parkban

Lovak és lókötõk
Méneseknek nyargaló futása
Zúg a szélben, körmeik dobognak,
S a csikósok kurjantása hallik
S pattogása hangos ostoroknak.
Petõfi Sándor:
Az alföld versének
szép sorai jutottak
eszembe, mikor a
Könyvtárba igye
keztem
Jónás
Sándor: Lovak és
lókötõk
könyvé
nek bemutatójára.
Sokak érdeklõdését
keltette fel a vidám
cím, csaknem minden széket elfoglal
tak az érdeklõdõk. Reméltük, bepil
lanthatunk a 21. századi lovak, lova
sok életébe. Jónás Sándor családjával
Nagycsepelyen él, lovakat tenyészt.
Elismert szakember. Szenvedélyes sze
retet fûzi a lovakhoz. A budapesti kö
zépiskola elvégzése után a kaposvári
Agráregyetemen szerzett
diplomát,
és igen fiatalon nevezték ki a közeli
Marócpuszta ménesvezetõjévé. A jó
hangulatú beszélgetésbõl megismertük a
gidrán lovak regényes történetét, a mé
nesek génbankjának visszaállítására tett
erõfeszítéseket, a kedves Sáfrány törté
netét, a díjlovaglás érdekességét, szép
ségét. Vidám történetein jókat derültünk.
További sikereket kívánunk mun
kájához!
Könyve a Könytárban megtalálható.
Olvasásra ajánlom!
Somogyvári Gáborné

2013. MÁRCIUS
Március 06. (szerda) 17 óra
dr. Bölcsföldi József csillagászati
elõadása a Községi Könyvtárban
a NABE szervezésében

„Kik érted haltak,
szent világszabadság”
(Petõfi Sándor)

A Balatonszárszói Önkormányzat
és a József Attila Általános Iskola
tisztelettel hívja és várja
a település lakóit
és a környékbelieket
az 1948-49-es forradalom
és szabadságharc évfordulójának
tiszteletére rendezett ünnepségre,

PROGRAMAJÁNLÓ

ÁPRILIS
Április 11. (szerda)
26. Költészet Napja ünnepség és
megyei szavalóverseny
Nemes Szilvia néptáncmûvész elvarázsolta a gyerekeket is.
Különleges programra hívtuk a kicsi
ket-nagyokat február 9-én a mûvelõ
dési ház szervezésében. Táncházba,
amelynek jelentõségét és egyediségét
az is mutatja, hogy a magyar táncház
mozgalom 2012 novemberében az
UNESCO által nyilvántartott világörök
ség része lett.
A rendezvény szakmai irányítását
a több díjjal is elismert Nemes Szilvia,
a Magyar Állami Népi Együttes szóló
táncosa vállalta párja, Csaba Zsolt,
szintén szólótáncos, segítségével, akik
majd egy évtized után tértek vissza
Szárszóra. Szilvia nevéhez fûzõdik a
néptáncmozgalom újbóli elindítása és
fellendítése, valamint két néptáncegyüt
tes megalapítása településünkön a 90es évek második felében.
A délután a gyerekeké és a csalá
doké volt. Láposiné Piroskával farsangi
álarcokat készíthettek, majd Szilviával
és a felnõtt Szárszó Néptáncegyüttes két

férfi maszkosa segítségével elkezdõdött
a farsangi mókázás, tréfás farsangi
szokások felelevenítése. A programban
szerepelt tánctanulás, fánkevõ verseny,
csujogató verseny. A gyerekek nagyon
élvezték, amikor likas lábasokkal, rossz
fedõkkel, fõzõkanalakkal doboltak,
kerepelõvel telet ûztek. A jókedv és
vidámság a tetõfokára hágott, amidõn
rönkhúzás és bolondesketés következett
bolond menyasszonnyal és bolond võle
génnyel (az ifjú párt szintén a Szárszó
Néptáncegyüttes adta), a ceremóniát a
„Szárszói Semleges Egyház” püspöke
celebrálta.
Az este a fiataloké és a felnõtteké
volt. Tanulhattak széki, mezõségi és
szilágysági táncokat, a talpalávalót a
keszthelyi Re-Folk zenekar húzta. Való
di farsangi mulatság, bohém szóra
kozás részesei lehettek mindazok, akik
eljöttek a jól sikerült rendezvényre.
Dancsecs Klára

MÁJUS
Május 01. (szerda)
Szárszói Majális fõzõversennyel
és szórakoztató programokkal a
Szabadidõ Parkban

Május 1-ei
vígaszság
Várjuk szeretettel a szárszóiakat és
a nyaraló tulajdonosokat a bala
tonszárszói önkormányzat vidám,
szórakoztató Majális rendezvényére
május 1-én (szerdán) az öreghegyi
szabadidõ parkba. Lesznek csa
ládi és gyermek programok, játékos
sportversenyek, zenés programok,
arcfestés, kézmûves játszóház, csa
patok fõzõversenye.
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Mérlegen a sportéletünk
Több szárszóit akarnak megmozgatni
Igazán volt ünnepelni valójuk a
szárszói sportolóknak, akik február
22-i közgyûlésükön tették mérlegre
múlt évi eredményeiket. Harmath Imre,
az egyesület elnöke köszöntötte a ven
dégeket, Domján Tamást, a megyei
asztalitenisz szövetség elnökét, Dorogi
Sándor polgármestert, és a mûvelõdési
ház nagytermét megtöltõ sportolókat.
Az örömteli hírek között említette
beszámolójában, hogy a két siker-szak
osztály, – a karate és az asztalitenisz
– mellé felküzdötték magukat a lab
darúgóink, és a Borsodi Liga megyei I.
osztályú verseny tabella vezetõi lettek.
Szó volt továbbá a labdarúgó utánpót
lás csapatok helyzetérõl, amirõl részle
tesebben az edzõk számoltak be.
Beszámolt az elnök a különbözõ
pályázatokon nyert teljesítményekrõl, il
letve az elismerés hangján szólt azokról
a fõvárosi, helyi vállalkozókról, akik
jelentõs támogatást nyújtanak, hogy a
szárszói sportélet még magasabb szín
vonalú legyen.
Az idei tervek ismertetése után a
polgármester is megköszönte, hogy
a sportolók is jó hírét viszik az egész

✟ Gyászközlemény
2013. január 3-án, életének 63.
évében elhunyt Marsovszki János.
2013. január 7-én, életének 89.
évében elhunyt Rácz Lajos György
né
2013. január 11-én, életének 87.
évében elhunyt Novák József
2013. február 1-én, életének 89.
évében elhunyt Gáti Kálmán
Részvétünket fejezzük ki az elhuny
tak családtagjainak.

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

A fotókat készítették:
Kusiak Grazsyna
Horváth-Kusiak Kinga

Dr. Lövey László
Szõke György

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

országban Szárszónak. Következett a
gazdasági-, majd a szakosztályvezetõk
évértékelõ beszámolója. Valamennyi
edzõ elismeréssel szólt az önkormány
zati, a vállalkozói, és a szülõk áldozat
vállalásáról, mert szerintük ezeket az
eredményeket enélkül nem érték volna
el. A Bozsik program vezetõje, Agócs
Attila kiemelte, hogy a gyerekeknek
nagyon sokat számít, hogy jó minõ
ségû felszerelésük, saját labdájuk van,
mert õk még ezáltal szerethetnek bele
a fociba.
A szabadidõ szakosztály a múlt év
ben a leglátványosabb túráját kerékpár
ral tette meg a Zamárdi Kalandparkba,
majd a Miénk a strand címmel rendkívül
jól sikerült szezonzárót rendeztek. Az
idén azonban még több szárszóit, vagy
éppen itt pihenõ embert – azaz nem
igazolt játékost – akarnak megmozgat
ni. Mihályiné Molnár Zsuzsa szakosz
tályvezetõ tervei szerint áprilistól a
nyár elejéig minden hónapban lenne
egy nagy közös program, majd nyár
végén, és ha lehet a téli Balatonra is
hirdetnének egy-egyet, amelyen többen
részt vehetnének egy kis mozgásra.

A sportolók a közgyûlés után együtt vacsoráztak.
A Szabaidõszakosztály programja:
Március 9.én ( szombaton) 9 órától
amatõr és nyílt asztalitenisz versenyt
hirdetünk, amire az általános iskola tor
natermébe várjuk az érdeklõdõket.
Április 13-án, szombaton du. 14. órakor
egy gyalogtúrára várjuk a szárszóikat
és az itt pihenõket. Felfedezzük és
meghódítjuk településünket! (Aki elfárad,
hamarabb abbahagyhatja). Találkoz
zunk a Polgármesteri hivatal elõtt.
Május 11-én, szombaton du. 16 órára a
Zenepavilon parkjába várjuk mindazo

A Fincsi Kupa érmesei
szárszóiak maroknyi, de lelkes csapa
ta. A csapatvezetõ ezúttal Fonód Ákos
volt. A közel száz fõt felvonultató verse
nyen az alábbi eredmények születtek:
Krukk Cintia 8 éves lány kumite ezüst
érem, Simon Dorottya 9 éves lány kata
bronz érem, Szekér Bálint 13 éves fiú
kata arany érem.
Somogyi Péter edzõ

Labdarúgás

Elsõ helyrõl startolnak
Labdarúgóink a megérdemelt téli
pihenés után január végén kezdték meg
a felkészülést a tavaszi feladatokra.
Eleinte heti három edzéssel, majd ezt
megtoldva egy-egy hétvégi edzõmeccsel
gyûjtötték az erõt a fiúk. A vége felé elõ
fordult a hétvégi két edzõ meccs is. A
munka a szabadban és teremben egya
ránt folyt. Eközben részt vettek egy terem
tornán is. Örvendetes, hogy nem igazolt
el senki, viszont 4 fõvel nõtt a játékos
keret : MÓCSÁN TAMÁS és BALOGH
PÉTER visszatért hozzánk, KISS BALÁZS
újra kezdte a focit néhány éves já

Június 1-én, szombaton kerékpártúrát
terveznek Szántódra, majd komppal
átutazva, Tihanytól Füredig ismét két
keréken. Ez egy piknikezéssel egy
bekötött egész napos program.

Asztalitenisz
eredmények:

Karate

A karatésok az évet ezúttal is erõsítés
sel, valamint a már hagyományos év
eleji vizsgára való felkészüléssel töltöt
ték. Ennek eredménye, hogy a vizsgát
mindenki sikeresen teljesítette, négyen
magasabb övfokozatot szereztek, de
a többiek is megszerezték a nekik járó
tanuló fokozatokat.
Idén elõször Ráckeresztúron, február
9-én, a Fincsi Kupán lépett tatamira a

kat, akik vállalják, hogy egy órát
eltöltenek egy kis mozgással. A min
denkinek hasznos, egészségmegõrzõ
gyakorlatokat Hajdú Judittal és Oláh
Erzsébettel végezhetik együtt.
Május 11-én Pünkösd-kupa, egész
napos kispályás focitorna lesz a sport
pályán.
Május 25-én (szombaton) FAMILIA
KID Kupa egész napos focitorna.”

tékvezetõi kitérõ után, valamint Siófokról
érkezett POP ZOLTÁN.
Az U-19-es csapat új edzõ, BARA
NYAI DÁVID irányításával kezdte az
idei felkészülést, õk általában szabad
téri erõnléti edzésekkel készültek. Két
teremtornán vettek részt. Lengyeltótiban
elsõk lettek 6 csapat közül, Siófokon
pedig negyedik helyen végeztek. Gratu
lálunk srácok!
A felnõttek az elsõ helyrõl, az ifik pe
dig az ötödikrõl folytatják a küzdelme
ket.
(H. I.)

Márciusi-áprilisi sorsolás:
03.02.
03.10.
03.16.
03.23.
03.30.

szombat  	
vasárnap 	
szombat  	
szombat  	
szombat   	

BALATONSZÁRSZÓ – BALATONKERESZTÚR
LENGYELTÓTI – BALATONSZÁRSZÓ
BALATONSZÁRSZÓ – MARCALI
BALATONI VASAS – BALATONSZÁRSZÓ
BALATONSZÁRSZÓ – TAB

04.07.
04.13.
04.20.
04.28.

vasárnap
szombat 	
szombat 	
vasárnap

SOMOGYVÁR – BALATONSZÁRSZÓ
BALATONSZÁRSZÓ – KAPOSMÉRÕ
BALATONSZÁRSZÓ – CSURGÓ
LÁBOD – BALATONSZÁRSZÓ

Megyei felnõtt ranglista verseny: nõi
egyéni: 3.Herczegné Harcsa Erzsébet,
férfi egyéni: 3.Fehér András.
Megyei
felnõtt
körverseny
(Taszár): férfi páros: 3. Fehér AndrásIllés Gergõ, nõi egyéni: 1. Herczegné
Harcsa Erzsébet, 3. Lipót Krisztina,
Tóth Annamária, nõi páros: 1. Her
czegné Harcsa Erzsébet-Somogyjádi
párral, 2. Lipót Krisztina-Tóth An
namária. Vegyes páros : 1. Békés
András-Herczegné Harcsa Erzsébet,
3. Surányi Tamás-Tóth Anna, Tóth
László-Lipót Krisztina.
Az általános iskolások közötti megyei
Diákolimpia döntõjén Tóth Kamilla a 3.
helyezett lett.

A szakosztály márciusi
és áprilisi versenyei:
Dél-Balaton
Környéki
Utánpótlás
Körverseny elsõ helyszínén Balaton
szárszón, már lezajlott a verseny február
23-án. Márciusban Siófokon, majd
áprilisban Lengyeltótiban folytatódik.
Mi leszünk a házigazdái március
9-én az amatõr és nyílt bajnokság
nak.
Kaposváron, március 2-án a megyei
felnõtt körverseny második fordulóján
veszünk részt, majd ugyancsak Kapos
vár ad otthont a harmadik fordulónak
április 3-án.
Az Országos Veterán Ranglista
Verseny március 23-24-én lesz Sziget
csépen.
Márciusba elkezdõdnek a csapatbaj
noki mérkõzések, amelyben Szárszó 4
csapattal vesz részt.

