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Somogy labdarúgó bajnokcsapata
A két Norbert: a karmester és a gólkirály
Történelmet írtak a szárszói labdarúgó
csapat tagjai. Az egyesület fennállása
óta elõször fordult elõ, hogy a Somogy
Megye I. osztályának élén végezzenek
és ezzel megyei bajnoki címet szerez
zenek. Óriási teljesítmény ez, hisz
olyan városi csapatokat sikerült
megelõzni, ahol jobbak az anyagi le
hetõségek, nagyobb a játékos válasz
ték és sokkal több a gyerek. Ki kell
emelni DEME NORBERT játékos-edzõ
munkáját, akinek a keze alatt egység
gé, csapattá kovácsolódott össze a
több éve együtt futballozó mag. Õ
megtalálta a csapat gerincét és köréjük
sikerült beépíteni fiatal, tehetséges já
tékosokat.
Külön meg kell említeni a csapatkapi
tány PFEIFFER NORBERT teljesítményét,
aki megyei gólkirály lett 27 találattal.
Õ a megye egyik leggyorsabb csatára
és a fontos rangadókon szinte mindig
hozta a kötelezõ gólt, amivel aztán
nyert a gárda. Külön köszönet a több
éves hûségéért, hogy a csábítások el
lenére Szárszón maradt.
Hosszú névsor következne, hogy
köszönetet mondjunk valamennyi tá
mogatónak, akik anyagilag, erkölcsileg
is hozzájárultak a rendkívüli eredmény
hez. Õk is osztozhatnak e nagyszerû
siker örömében!
Az ifjúsági csapat a bajnokságot
a IV. helyen zárta. Az elõzõ évekhez
képest ez is nagy elõre lépés. Nekik

A felsõ sorban balról: Sarang Sándor (tiszteletbeli elnök), Varga Zsolt ( technikai vezetõ), Balogh Árpád, Máj Norbert, Horváth
Péter, Bíró Szabolcs, Mócsán Tamás, Popp Zoltán, Kovács Dániel, Császár Viktor, Balogh Péter, Kovács Norbert, Tar Bence. Az alsó
sorban: Pfeiffer Norbert, Deme Norbert (vezetõ edzõ), Venczli László, Sarang Ádám, Sziksz Tamás, Késmárki Tamás, ifj. Sarang
Sándor, Kun Gábor, Horváth Tamás, Harmath Imre (elnök).
és edzõjüknek is gratulálunk. Szép volt
Fiúk!
Harmath Imre egyesületi elnök
Deme Norbert vezetõ-edzõ így nyi
latkozott: Mára végérvényesen kijelent
hetõ, hogy 2012-13 legjobb csapata
Balatonszárszó. Az arany fiúk történel
met írtak községünk életében, kõbe vés
ték a nevüket ezzel a valaha is elért leg

Lengyel-magyar gyerekek
– barátságra szerzõdtek

jobb eredménnyel. Itt most egy „Oscar
díj” átadása következne. Köszönetet kell
mondanom az önkormányzatunknak,
elnökeinknek, Harmath Imrének és Sa
rang Sándornak (az örökös elnöknek),
a vezetõknek: ifj. Sarang Sándornak
és Varga Zsoltnak, a szertárosunknak
Évikének, és a legfanatikusabb, és a
meccsekre kijáró minden szurkolónak.
Viszont a legnagyobb dicséret a Szu

Nevén szólítani a vendéget
Vendéglátást, a turizmust csinálni kön
nyûnek látszik, de a legnehezebb szak
mák egyike. A partvonalon kívülrõl pe
dig mindenki úgy gondolja ért hozzá,
mint a focihoz – mondta Dorogi Sándor
azon a júniusi összejövetelen, amelyre
azokat a helyi vállalkozókat hívta meg,
akik megkezdték a szezonkezdetre a
visszaszámlálást. Az egyedül nem megy
– népszerû sláger erre is illik, hiszen az
önkormányzat erõfeszítései a vendégfor

Szárszó és Lapanów címerét egy táblán vitték a zarándoklatra.
Egymásba fonódó gyûrûk jelképezik
azt a baráti szerzõdést, amelyet a
tanév vége elõtt kötött meg Balaton
szárszó és a lengyelországi Lapanów
testvértelepülés két általános iskolája.
Elõször májusban a lengyelországi
gyerekek vendégeskedtek itt egy hosszú
hétvégén, majd a mieink viszonozták a

per Team minden egyes játékosát il
leti. Ezennel a jól sikerült elõadásaink”
lezárultak. A folytatásban osztályozó
mérkõzések következnek, és a hogyan
tovább, azaz a jövõkép kialakítása.
Kijelenthetem, hogy hatalmas élmény
volt ezekkel a srácokkal együtt dol
gozni, és mondhatom, valamennyien
a szívemhez nõttek. Köszönet Nektek
mindenért.

látogatást pünkösdkor. Felvételünk ak
kor készült, amikor a szárszói gyere
kekkel együtt több százan vettek részt
azon a zarándoklaton, amelyet nagyon
gyakran megtett II. János Pál pápa is,
amikor ezen a vidéken misézett.
(A gyerekek két nagyszerû program
járól szól tudósításunk a 4. oldalon)

www.balatonszarszo.hu

galom növelésére akkor érnek valamit,
ha ehhez jó színvonalú szálláshelyek,
üzletek, jó éttermek, specialitások, ven
dégcsábító és marasztaló fogások kel
lenek. A polgármester összefoglalta, mi
az az öt vonzerõ, amivel a településünk
különlegeset kínál: a József Attila Múze
um, a Csukás Színház, a család barát
strandjaink, a krokodil és teknõs farm, és
a közelmúltban nyitott nyelviskola.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Felkészültünk?

A kurtaxa többlet milliói
Igaz, hogy az idõjárás eddig nem ké
nyeztetett el bennünket nyári meleggel,
de mi született optimisták bízunk abban,
hogy rövidesen kitör a nyár.
A sikeres idény azon is múlik, hogy
a tõlünk elvárható módon megteszünk-e
mindent ennek érdekében. Ma már
kevés, hogy itt van a Balaton, hiszen
ugyanaz a víz hullámzik Zamárdiban,
Révfülöpön, vagy Keszthelyen. A vendég
akkor választ minket, ha rendezett telepü
lést, színvonalas ellátást, különleges prog
ramokat, tiszta szállást, vagyis minõségi
fogadási feltételeket ígérünk és teljesítünk.
Ez egyszerû? Koránt sem. Mindez rend
kívül aprólékos, és pontos, precíz munkát
követel valamennyiünk részérõl.
Napjainkban a marketing tevékenység
felértékelõdött. Gondolta volna, hogy az
„új” vendégek 52 százaléka nívós kiad
ványok, és az interneten látottak alapján
választ bennünket? Ezért készült a szál
láskatalógus, az innovatív kiadványok,

a programfüzetek, és ezért volt aktuális
az egyesület honlapjának megújítása,
ahol hirdetési felületet biztosítunk azok
számára, akik többet akarnak tenni szol
gáltatásaik megismertetéséért.
Legyen arra idõnk, hogy még egy
szer átgondoljuk mi az, ami elõbbre visz
minket. Ebbe tartozik a kurtaxa, azaz az
idegenforgalmi adó is, mivel az általunk
fizetett –sokak által nem szeretett – adó
fajtához ma még hozzáteszi az állam
annak másfélszeresét. Ez több millió fo
rintot jelent településünknek. Ez határoz
hatja meg a következõ év idegenfor
galmi fejlesztéseit. Gondolom, nem kell
hangsúlyozni ennek fontosságát, mivel a
mai pénztelen világban ez az egyetlen
kitörési pont, ami biztosítja a turizmus
jövõjét, ezáltal településünk lakóinak
megélhetését.
Kívánok valamennyiüknek sikeres
nyarat!
Cseri Péter

Bemutatkoztunk a Balatoni Vágtán
Az idei szezonra való felkészülés, Bala
tonszárszó bemutatkozásának utolsó
állomása Rádpuszta volt, ahol május
18-19 között rendezték meg a Nem
zeti Vágta Balatoni Futamát. A rendez
vény egyben kulturális seregszemle, és
turisztikai látványosság is volt, amely
kiváló lehetõséget biztosított az önko
rmányzatoknak munkájuk helyi szintû,
regionális és akár országos prezen
tálására, népszerûsítésére. Balaton
szárszó is nevezett az idén a futamra
egy nagyvázsonyi lovas, Schvarzenbart
József személyében. Lova Tudor, kisbéri
félvér, sajnálatos módon közvetlen a fu

tam elõtt lesántult, nem vehetett részt a
versenyen. Vigaszul a szervezõk fela
jánlották, hogy a 2013. szeptember
20-22. között megtartandó Budapesti
Nemzeti Vágtán Balatonszárszó díjta
lanul bemutatkozhat Rádpuszta köz
remûködésével. A Balatoni Futamon
ugyanis Balatonszárszó kivette részét
a rendezvény színvonalának emelé
sében: bemutatkozott a Szárszó Nép
táncegyüttes, és Süsü is népszerû volt a
vendégek körében.
Mindenkinek meleg nyarat, sok ven
déget, sikeres szezont kívánok!
Némethné Szabó Magdolna

A profi informátor

Nevén szólítják a vendéget
(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármester elmondta, hogy a ven
déglátás nagy mestereinek az oszt
rákokat tekinti, itthon pedig a hajdúszo
boszlóiakat. Nem ritka, hogy egy-egy
étteremben második alkalommal már
nevén szólítják a vendéget. Reméli,
hogy az a nyolcvan szárszói fiatal, akik
külföldön dolgoznak, egyszer haza
hozzák majd az ottani munkakultúrát.
Az önkormányzat a Turisztikai
Egyesülettel és alapítvánnyal karöltve
szálláskatalógust adott ki, nyári prog
ram-elõzetest készített és számos

utazás kiállításon és sok más lehetséges
fórumon Szárszóra invitálta a közön
séget. Megújították a honlapot, pros
pektus tartót ajándékoznak a vállal
kozóknak, hogy az aktuális szórólapot
egész nyáron kulturáltan ajánlhassák.
Megújulnak az útbaigazító táblák. A
szezonra készült fotóalbumunk címlap
ja óriás plakáton köszön majd vissza. A
polgármester örömmel jelentette, hogy
a nagycsepelyi és a kötcsei borászok
is szívesen közremûködnek majd a
vendéglátásban, s gyertyafényes, han
gulatos estékre, borozgatásra várják a
hozzánk látogatókat.

A posta, a mindent tudó

A postás kisasszonyoknak sok mindent
tudni kell Szárszóról, és a programokról,
mert õket is mindenrõl kérdezgetik.

Postánk belseje is felújítva, kifestve,
vadonatúj világítással ” kifényesítve”
várja a vendégeket. A vállalkozók össze
jövetelére eljött Bender Rita posta-vezetõ
is, aki elmondta, hogyan készülnek a
nagyobb forgalom lebonyolítására, és
arra is, hogy sok mindenrõl tájékoztatást
tudjanak adni az ügyfeleknek. A posta
ugyanis nyáron úgy mûködik, mint egy
információs központ. A levél feladás,
vagy más postai szolgáltatás igénybevé
telekor ugyanis nagyon sok olyan kér
dést tesznek fel a vendégek, amire, jó
ha tudnak válaszolni. Tehát felkészültnek
kell lenniük a kulturális programokról is,
útbaigazítást adnak, hogy hol kaphatnak
még több tájékoztatást, jegyet. A posta
vezetõje bejelentette az is, hogy szeretne
Balatonszárszóról képeslapot és bélyeget
is csináltatni.

A Zöldpont Kemping – egy kiserdõ
Irányi Ferenc nagylelkû felajánlást tett
az összejövetelen: két fiatal egy hé
tig lakhat a kempingben, aki vállalja,
hogy a strandon összeszedi a csikket
a dohányosok után. (Ezt a kedvezõ le
hetõséget nem akarom senkitõl elvenni,
de sokkal jobb lenne, ha a dohányo
sok nem a fûbe nyomnák el a csikket,
hanem találnának egy alkalmas esz

közt a táskájukban, vagy elsétálnának
a szemétgyûjtõig, és õk maguk dobnák
bele – A szerk.)
Annyi bizonyos, hogy a Fõ utca 40
szám alatti kempingben olyan pedáns
rend van, hogy még a fûszál is vigyázzba nõ. Nem csoda, hogy – Ausztrália
kivételével – minden földrész lakói meg
fordultak már itt.

Apa és fia együtt vezetik az irodát. Képünkön id. Benei Dávid.
Az Adler Tours viszont kizárólag arra
szakosodott, hogy mindent tudjon Bala
tonszárszóról, az érdeklõdõk minden
kérdésére válaszolni tudjon. De elsõsor
ban az a fõ hivatása, hogy ide csábítsa
a vendégeket, és ehhez ki kell bontania
és meg kell mutatni a „csomag” min
den részletét. Mert a fizetõ vendég az
apróságokra is kíváncsi. Benei Dávid el

mondta, hogy 1998 óta mûködik az iro
da, amely már önmagában is siker. Évrõl
évre nehezebb feladat a versenytársak
kal, az egyre gazdagodó utazási kínálat
tal versenyezni. Specifikus az, hogy kit,
mivel lehet megnyerni, hogy Balaton
szárszót válassza, vagy vissza is térjen
ide. Tehát, úgy tûnik: jó ha kicsit belelát a
vendég lelkébe, és pénztárcájába is.

Halat, s mi jó falat a Retroban

Szabó Péter, az étterem tulajdonosa mediterrán hangulatot varázsolt a teraszra.
A sajtóban visszatérõ nyári téma volt,
hogy a Balaton környékén kevés étterem
ben kínálnak balatoni halat. Nálunk erre
sem lehet panasz. Szabó Péter a Retro
Étterem vezetõje a nálunk történt változá
sokról beszélt. Teljesen felújították az étter
met, vadonatúj teraszt építettek, amelyet
kinyithatnak egészen a járdáig. Mediter
rán hangulatot teremtenek a napernyõk,
az árnyékolók és a leánderek. Persze, a
kitûnõ környezethez az kell, hogy a tányér
ra is finom falatok kerüljenek. Új, trendi ét
lapról kínálják a hagyományos magyaros

ételeket, a rostonsülteket, lecsós különle
gességet és a gazdag leveseket. Az utób
biak friss húsokból és zöldségekbõl készül
nek – porleves alapot itt nem használnak.
Igyekeznek hazai termelõktõl, a közelbõl
beszerezni a fõzni valót. Természetesen a
halakat is. Balatoni – ponty, fogas – spe
cialitások mellett kínálnak lazacot, és más
tengeri különlegességet is.
A 120 vendég kiszolgálására alkalmas
étterembõl még jó hír, hogy az áraik a
múlt évihez képest mindössze 50-100 fo
rinttal emelkedtek.
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A vadat meglõtték és mind megették

Családosan a majálison

Nagy sikerrel mutatkozott be a karate szakosztályunk.

E

gy elment vadászni. Nem, nem!
Többen mentek el vadászni. Még
pedig a Balatonszárszó-Kõröshegy
–, és a Szóládi Földtulajdonosok Közös
sége néven mûködõ vadásztársaságok
tagjai közül. Annyi biztos, hogy ketten
legalább meglõtték azt a két vaddisznót
már korábban, ami május elsején a kon
dérba került. Aztán hárman megfõzték:
Sarang László, Kovásznai Károlyné
és Fodor Zsolt. És aztán olyan finom
volt, hogy több százan mind megették.
Fekete János képviselõ pedig drukkolt
mindennek és mindenkinek.
A majális napján mindenkit trombi
tás reggeli zenés ébresztõvel köszöntött
Szivák Péter, a szárszói zeneiskola
tanulója. A jó idõ már korán kicsábí
totta a családokat a szabadidõparkba.
A meghirdetett fõzõversenyre pedig
elkezdtek alapozni a csapatok. Köz
ben pedig ment a mûsor, a gyerek
programok, a lovas kocsizás, a pó
nilovaglás, a kispályás foci, a karate
szakosztály- és a rendõrség bemutató
ja, majd a zenés mûsor.

A nagy kondérból mind egy cseppig elfogyott a finom vaddisznó pörkölt.

A jó hangulathoz hozzájárultak a
borászaink kóstolói: Balogh Lajos, Pet
kes János, Cseh Imre, Pacskó György,
Szincsák István, Felde József, Gamauf
Béla, Várhegyi László, Fónai László,
Nagy Lajos, Fenyvesi Henrik, Kovács
Gyula, Horváth Ferenc és Hartestein
János hoztak a fehér és a vörös bora
ikból.
Persze hetekkel korábban elkez
dõdött a szervezés: Dancsecs Klára, a
mûvelõdési ház vezetõje és Némethné
Szabó Magdolna turisztikai mened
zser mozgatta a szálakat, de õk vezé
nyelték az egész napi programot is
elismerésre méltóan. A Szárszóért Kft.
és a közfoglalkoztatásban résztvevõk,
valamint Kilvinger Gábor stúdióvezetõ
és csapata gondoskodott a legapróbb
részletekrõl is. Dobos Aliz, Torma Ma
riann és Tódor Zoltán segédkeztek,
hogy rendben menjen az ételek és italok
kiszolgálása. Balogh Bálint a lovasko
csijával alig gyõzte a köröket írni, Híd
végi Mária keze munkáját a csodásan
kifestett gyerekek dicsérték. Barti Zol

Pusztai Zoltán körzeti megbízott „koreográfiája” alapján ártalmatlanították a
bûnözõket. Akik a három akcióban közremûködtek: Szipli Attila, Jócsik Mihály, Mó
csán Tamás és Bolygó, a rendõr kutya.
tán és pónija is visszatérõ szereplõi a
majálisnak. A Somogyi család gyõzte
lángossal, a Bartha család pedig kürtõs

Köszönet a felajánlásokért

kaláccsal. Majd a zenészek és Pörneki
Anikó a mulatság végéig bírták hang
gal és hangerõvel.

Névadás
2013. május 24.-én a Kalapos
család 2011. szeptember 29-én,
Írországban született gyermekük –
Kalapos Zénó – névadási ünnepsé
gét tartották meg családi körben.
Sok örömet, erõt, egészséget kívá
nunk mindannyiuknak.

✟ Gyászközlemény

Már nem egy kis rozoga pallón, hanem egy szépen
megtervezett kis hídon lehet átmenni az útról a Csukás
Színház felé. Köszönet Ratku Mihály tervezõnek, Nagy Já
nos vállalkozónak, és Várhelyi László ácsmesternek, akik
munkájukkal és anyagiakkal is hozzájárultak a megvaló
sításához.

Megszépült a legforgalmasabb buszmegállónk a Lottózó elõtt.
Köszönhetõ ez Szekér Gábor alpolgármesternek, aki az anya
giakat felajánlotta erre a célra. A szomszédos Anno Taverna
Étterem tulajdonosaként ugyanis szúrta a szemét az étterem
szépen megépített parkolója mellett zúzalék. Most már a
buszmegálló burkolata is harmóniában van a parkolóval.

2013. március 13.-án elhunyt Hor
váth Lajos Zoltán
2013. március 27-én elhunyt Dom
boróczky Lajos
2013. április 29-én elhunyt Nagy
János
2013. május 2-án elhunyt Sarang
Sándorné
2013. május 22-én elhunyt Mitzger
Éva
2013. június 1-én elhunyt Gutman
László
Részvétünket fejezzük ki a család
nak, a gyászolóknak.
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Lomtalanítás – takarékosan

Megújult a Berzsenyi utca

Vélemények és gratuláció
Bóka Jánosné, a Szárszóért Nonprofit Kft.
ügyvezetõje izgalommal és várakozással tekin
tett az új lomtalanítási eljárás elé: milyen lesz a
fogadtatása a lakosság, a nyaralótulajdonosok
körében? Hogyan sikerül majd levezényelni ezt a
munkát, hogy semmilyen fennakadás ne legyen.
– Az idén megpróbáltuk a lomtalanítást más
alapokra helyezni. Két fõ szempontot vettünk fi
gyelembe: legyen gazdaságos, és a település
is maradjon tiszta. Korábban a kirakott lomokat
a „lomizók” szétszórták és a számukra érték
telen, használhatatlan és veszélyes hulladékot ki
borogatták. Így jött az ötlet, hogy a Gyulai Pál ut
cai telephelyünkön próbáljuk meg lebonyolítani a
májusi lomtalanítást. Már márciusban elkezdõdött
a tájékoztatás a lakosság és az üdülõtulajdonosok
részére és kértük a segítségüket a sikeres lebo
nyolításhoz. Aki nem tudta saját jármûvel meg
oldani a szállítást, annak a kft kedvezményesen
háromezer forintért vállalta a fuvart, telefonon
elõre egyeztetett idõpontban. A kft. dolgozói
segítettek a rakodásban is. Ezt a lehetõséget 17
fõ kérte. Társulni is lehetett, és volt rá példa, hogy
az utcában hárman is összeálltak egy fuvarra.
Természetesen a szociálisan rászorulóknak mél
tányoltuk helyzetüket, és térítés nélkül segítettünk
a lomtalanítást megoldani. Volt lehetõség arra
is, hogy a jó állapotban lévõ és használható bú
torokat elkülönítettük, és aki kérte megkapta.
A sikereinkhez hozzájárult az is hogy a hulla
dékot szelektíven gyûjtöttük, és nyolcvan konténer
rel szállítottak el, vittek el, melynek összege bruttó
2 millió 411 ezer forint volt. Az elõzõ lomtalanítás
összegéhez viszonyítva több mint tíz millió forint
megtakarítást értünk el.
A negatív tapasztalat az volt, hogy a felaján
lott tüzelõre alkalmas bútor egy részét csak nagy

rábeszélés árán tudtuk oda adni téli tüzelõnek, de
voltak olyanok is, akik nem éltek a lehetõséggel.
Vígh Magdolna, a Nyugdíjas Klub vezetõje
így összegezte a tapasztalatait: – Véleményem
szerint is változtatni kellett, mert a település képe
lehangoló volt hosszú hetekig, de a hasznosítható
anyagok kiválogatásával járó nagy jövés-menés
sem hiányzott a falu életébõl. A lomok közé sok
szemét, az egészségre káros anyag is került a
felelõtlen emberek „jóvoltából”.
Mindezek elkerülhetõk az új módszerrel, amely
feltételezem és remélem, olcsóbb is a korábbinál.
Megnyugtató volt a rendõrök fokozott jelenléte a
gyûjtõhely környékén. A 3 ezer forint is elfogad
ható sokak számára, akik igénybe vették a Kft.
szolgáltatását. A következõ alkalommal talán
az idõs, vagy egyedülálló embereknek lehetne
segíteni esetleg a gondozóhálózat, vagy a civil
szervezetek bevonásával, hogy nekik is kevesebb
lomot kelljen kerülgetni a lakásban.
Egy szomszéd település lakója, U. Gusztávné:
Gratulálni szeretnék a település képviselõinek e
nagyszerû ötletért. Mi még szenvedõi voltunk a
szemétkupacok kerülgetésének és látványának.
A vízelvezetõ árkokban napokig ömlesztették a
festékes dobozokat, az apró játékokat, szórták ki
a WC ülõkét, a tönkrement szõnyeget. Nagyon
remélem, hogy ragadós lesz a környéken Szárszó
jó példája. Ez valóban egy olyan tavaszi nagyta
karítás, ami nem jár felfordulással, és úgy tudom
jelentõs az anyagi haszna is.
Elõfordulhat, hogy a megadott idõpontban nem
tudta mindenki megoldani a lomtalanítást. Az
ilyen esetekre ajánljuk figyelmükbe a 06/20/9440717-es telefonszámot, amelyen egész évben ren
delhetnek konténert, és térítés ellenében elszállítják
a törmeléket, vagy a fölöslegessé vált holmit.

Reszkessetek betörõk!

Rekordidõ alatt készült el a várva várt mû: a Berzsenyi utca új
aszfalt burkolata. Június 12-én a mûszaki átadáson járták végig a
csaknem két kilométer hosszú utat: Dorogi Sándor polgármester,
Szekér Gábor, alpolgármester, Zotter Tibor mûszaki ellenõr és
Pásztor Jenõ, a Bitunova Kft. építésvezetõje. Ahhoz képest, hogy
ez az út milyen volt, és milyen lett, csak az tudja, aki itt lakik,
vagy itt van nyaralója. A mûszaki ellenõr három – az út szintjéhez
képest – néhány centiméterrel mélyebben fekvõ aknát tett szóvá.
Úgy véli azonban, hogy ezekhez nem kellene már utólag hozzá
nyúlni. Az út elején és végén ugyanis 30 km/órában szabályozzák
a táblák a maximális sebességet, tehát ez nem üthet nagyot az
autókon. Javasolja az önkormányzat képviselõinek azt is, hogy
tiltsák meg az átmenõ forgalmat. Ha csupán az itt lakók és nyara
lók használják célforgalomra ezt az utat, az õ biztonságukat is
védenék ezzel a korlátozással.
Dorogi Sándor polgármester elmondta, hogy a Bitunova Kft.
néhány éve új eljárást vezetett be az útfelújításban. Ebben a sze
rencsés helyzetben nem 55 millióba, hanem csak 15 millióba
került ez az önkormányzatnak, a nemes padka kialakításával
együtt. A kivitelezõ cég vezetõje elmondta: az új eljárás lényege,
hogy legelõször is a durva úthibákat kijavítják, majd két rétegben,
hidegen viszik az útra a felületkezelt aszfaltot. Lényeges szempont
még, hogy garantált a tartóssága is.

A Tas utcai minta

Jön a nyomozó kutyánk

A Balaton környéki négy megye rendõri vezetõi
számoltak be Keszthelyen, június közepén, hogy
milyen szükséges intézkedéseket vezetnek be a
közbiztonság érdekében, a növekvõ nyári ven
dégforgalomra való tekintettel. Erre a tanács

Hatala József ny. rendõr tábornokot irodájában
fogadta Dorogi Sándor polgármester.

kozásra meghívták polgármesterünket, Dorogi
Sándort, aki a közbiztonsági helyzetrõl beszélt,
majd bejelentette, hogy Balatonszárszón új térfi
gyelõ rendszert helyeztek üzembe. Ezt szeretnék
tovább fejleszteni, hiszen kétezer nyaraló marad
õrizetlenül az év 9-10 hónapjában. Ehhez kérte
az Országos Bûnmegelõzési Fõosztály vezetõjé
nek segítségét. A településünk olyan átfogó köz
biztonsági projektet tervez, ami minta értékû le
het a többi Balaton parti település számára is.
A rendõrségi körzeti megbízott hamarosan
megkapja azt a kiképzett rendõr kutyát, ami már
eleve visszatartó erõ lehet a bûnözõknek, de ha
megtörténik az eset, a felderítésben páratlan
segítõje a nyomozóknak.
A tervekrõl a polgármester azóta már konzultált
Piros Attila megyei fõkapitánnyal, majd a hivata
lában fogadta Hatala József ny. altábornagyot,
akit az országos rendõrfõkapitány a Magyar
országi Bûnmegelõzési Fõosztály vezetésével
bízott meg.

Mûködik a térfigyelõ „sas-szem”
Mindig jobb és olcsóbb is a bûnözõket, a vandálokat
megelõzni, mint a kártételüket jóvátenni. Települé
sünk képviselõ testülete a múlt év elején bízta meg a
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat és kér
jen árajánlatot, hogy a legforgalmasabb útjainkat,
tereinket térfigyelõ kamerákkal lássuk el. Az ötletet
a Balatonföldvári Rendõrség vezetõi is támogatták,
hiszen e rendszereknek egyre nagyobb szerepe
van a megelõzésben, vagy ha megtörténik a baj, a
bûncselekmények felderítésében.
Balázs Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal

mûszaki és építési ügyekkel foglalkozó fõmunkatár
sa elmondta, hogy az Alarm Hungária Kft és Opti
con Kft. tervezõi és kivitelezõi munkáján túl az Eon
szakemberei is részt vettek a munkálatokban, hogy
a megfelelõ hálózatra tudják csatlakoztatni a rend
szert. A most megvalósult programban a Szóládi
és a Fõ utcát pásztázza a 12 sas-szemû kamera,
valamint az Óra teret, a Tóparti parkot és a Csukás
Színház környékét. A hatósági engedélyek beszer
zése és a tavaszi próbaüzem után májustól élesben
mûködik a rendszer.

„A mi utcánk ó be szép!” – zenghetik a Tas utcaiak. De tesznek
is érte, évek óta. A partra padokat vittek, négy kõ virágedény
ben nyílnak a petúniák. Már csaknem három méter magas
az ide ültetett fa. Szépen kikövezték e keskeny utca vízparti
szakaszát.
Dr. Dorka Mária itt olvas és napozik. Õt kérdem a Tas utcai
akról. Csupa rokont, ismerõst sorol, az utcabelieket, akik vala
mennyien úgy nyaralnak itt, mintha egy nagy család lennének.
Téni Gábor elhatározta, és a pénzgyûjtést is megszervezte,
hogy a partszakaszt itt mívesen kikövezzék, legyen benne még
csapadékvíz elvezetõ csatorna is. No meg persze, vaslépcsõ
és csónak leeresztõ. Aztán, az útra is szebb, jobb burkolatot
szerettek volna. „Kijárta” az önkormányzatnál, hogy a zúzalék
árának egyharmadát szintén összegyûjti a lakóktól, a többit a
hivatal állta.
Olyan, mintha innen még szebb lenne a Balaton! Mondja is
a doktornõ, hogy szinte engedélyt kért tõle egy apa és fia, akik
kerékpár túrán voltak a tó körül, – véletlenül kerekeztek be a Tas
utcába, – hadd mehessenek be itt a vízbe, mert olyan szép in
nen… Ez a Tas utcaiak kis szabad strandja, és nagyon vigyáznak
is rá.
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Ballagás és tanévzáró

„Akkor hozod ki a legjobbat másokból,
Ha magadból is a legjobbat adod.”
Harvey Firestone

Két lány kapta az iskola diákja címet
Elbúcsúztunk a 8. osztályosoktól. Remél
jük, hogy soha nem feledkeznek meg ar
ról, hogy szárszói diákok voltak.
„Tudtatok együtt, egymásért, közös
célokért küzdeni. Az iskola neve, hírneve
kötelez bennünket is és benneteket is
bárhová kerültök, ne feledjétek honnan
indultatok el. Az itt kapott tudásból, érték
bõl meríthettek erõt a hétköznapokban.
Szívbõl kívánom, hogy mindig legyen
erõtök a nehézségek leküzdésében, le
gyetek sikeresek bárhová is kerültök az
életben, legyen az életetek boldog és
derûs.
Gondoljatok ebben az ünnepi órában
szüleitekre, akik itt vannak veletek a bú
csú perceiben, szóval nem is lehet meg
köszönni, amit értetek tettek.
Megköszönjük a polgármester urak
segítségét, a képviselõk támogatását,

Cseh Patrícia

Varga Franciska

kiemelve Fekete János képviselõ úr
nagylelkû felajánlását. Köszönjük a szü
lõi munkaközösség és a 8. osztályos ta
nulók szüleinek értékes, segítõ munkáját,
melyet a diákközösség érdekében vé

Szekér Bálint

geztek a nyolc év folyamán. Hálásak
vagyunk iskolánkat, nevelõtestületünket
támogató tevékenységükért.”
A legkiválóbb és legszorgalmasabb
diákok könyvjutalmat és oklevelet ve

hettek át az ünnepélyen. Kiemelném a jók
közül is legjobbakat: A „JÓ TANULÓ- JÓ
SPORTOLÓ” címet SZEKÉR BÁLINT 7.
osztályos tanulónk nyerte el.
A helyi nyelviskola Brainturbo DélBalatoni Oktatási Központ felajánlását
CSEH PATRÍCIA kapta.
Az „ISKOLA DIÁKJA kitüntetõ címet az
idei tanévben két 8. osztályos tanulónk
vette át:
CSEH PATRÍCIA ÉS VARGA FRAN
CISKA
Az elért szép eredményekhez szívbõl
gratulálunk!
A pedagógusoknak, dolgozóknak és
az iskola diákjainak köszönjük az egész
éves közös munkájukat.
Nagyon kellemes, szép nyarat kívá
nunk, jó kikapcsolódást, feltöltõdést.
Hekeli Klára mb. igazgató

Búcsúztak a nagycsoportosok
A május eseményekben gazdag hónap
az óvoda életében. Május elsõ vasár
napján dallal, verssel és vidám tánc
cal köszöntöttük a drága édesanyákat
és nagymamákat. A hónap közepén
a rossz idõjárás miatt elmaradt kirán
dulásunkat pótoltuk. Liliput kisvonattal
a szántódi kompátkelõhöz utaztunk
és gyönyörködtünk a tó és a természet
szépségében. Ebben az idõszakban
rendeztük az 5. kiállításunkat. Az
érdeklõdõ szülõk ügyes kezû apróságok
különbözõ technikával készült munkáit
csodálhatták meg.
Óvodánk életében a gyereknap el
maradhatatlan esemény, amely felejt
hetetlen emlék marad gyermek és felnõtt
számára egyaránt. Az itt felsorolt prog
ramokat követõen elérkeztünk május
végéhez, a 2012/2013-as nevelési
év lezárásához és a ballagáshoz. Az
elválás nehéz, de búcsúzni kell. Tizen
három kisgyerek hagyta el „második

Mûsort adtak és virággal búcsúztak a nagycsoportosok
otthonát”, az óvodát. Nagy feladat
és próba vár rájuk, szeptemberben az
iskolapadokban emlékeznek a szép

Hét évtized – házasságban

Ezüst, arany és gyémánt lakodalomról
sokan hallottak, bár kevesen érik meg
együtt. No, de akik hetven éve háza
sok? Ritka szópár: Kegyelmi lakodalom.
Ebben a csodás kiváltságban volt része
májusban Bán Jánosnak és feleségének
Rozáliának.
A polgármesteri hivatal dísztermében
gyermekeik és unokáik, dédunokáik
körében köszöntötte õket dr. Almacht Ot
tóné, mint anyakönyvvezetõ, megerõsítve
ezt a szép, hosszan tartó házasságot.
Visszapergette fiatalságukat, a ka

tonáskodással töltött éveket, a háborút,
az egymást, majd a három fiukat – Tibort,
Istvánt, és Jánost – féltõ éveket. Aztán jöt
tek sorban az unokák, szám szerint he
ten, akikben megint nagy gyönyörûségük
tellett. És megérték azt az áldást is, hogy
a dédunokákat is dédelgethessék.
Aztán a felnõtt gyerekeik adták vissza
azt a féltõ, szeretõ gondoskodást édes
anyjuknak és édesapjuknak, amit tõlük
kaptak. Ilyen erõs ez a kötelék, ilyen
erõs ez a szeretet. Ez óvja õket ebben a
megerõsített összetartozásban is.

nyári napokra és az óvodás évekre.
Leendõ elsõ osztályosainknak soksok piros pontot és sikerélményekben

gazdag iskolai éveket kívánunk! A
többi kis óvodásunkat pedig szeretettel
várjuk a következõ nevelési évben is.
Köszönetemet fejezem ki azoknak,
akik a 2012/2013-as nevelési év
ben anyagi vagy más formában tá
mogatták intézményünket. Köszönöm
fenntartónknak, a Balatonszárszói
Közös Önkormányzati Hivatal képvi
selõtestületének és Dorogi Sándor pol
gármester úrnak a támogatását, hogy
óvodánkat anyagi biztonságban tud
hattuk és mûködésünk zavartalan volt.
Egyéni hozzájárulásokért is köszönet
illeti polgármester urat, Fekete János
képviselõ urat és a Mihályi KFT-t.
Végezetül közvetlen munkatársaim
nak megköszönöm a nevelési év során
tanúsított minõségi munkáját és minden
kedves kollégámnak kellemes pihenést
kívánok a nyári szünidõben!
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
mb. intézményvezetõ

Ötven év – lelki gazdagságban
Elsuhant, – mondja Márkus Ferenc a fe
leségével, Évával töltött 50 évre. 1963.
június 26-án, Balatonszárszón kötöttek
házasságot. Azt mondják, nem is talál
nak megfelelõ jelzõt arra az érzésre,
ami összekapcsolta õket a szeretetben,
a gyermeknevelésben telt évtizedek
ben. Éva a férje becsületességét,
megbízhatóságát, lelki gazdagságát
dicséri. A férj pedig a feleségében az
édesanyát, akinek legfõbb gondja volt,
hogy a fiai semmiben ne szenvedjenek
hiányt. De nem csak a gyermekeikrõl,
hanem idõs szüleikrõl is hosszú éveken
át gondoskodtak.
Házasságukból két fiuk született.
Három unokájuk és egy dédunokájuk
van. A fiatalabb fiú édesapja hivatását
folytatja, sõt az õ fia is, azaz testnevelés
és rajz szakos tanárnak készül.
Márkusné Éva 33 évet töltött Somogy
váron gyógypedagógusként. E nehéz
pályát a mûvészetek, az irodalom
szeretete oldotta. Férje, aki sokat fest,
novellákat, verseket ír, õ a kritikusa.
Egymás közötti kedvenc vetélkedõjük:
ki tudja folytatni a megkezdett József

Márkus Ferenc és felesége Éva egymás
sal is rendeznek irodalmi vetélkedõt.
Attila, vagy Ady verset? Közben persze
kint vannak a rózsák között, vagy a
hátsó „függõ” kertben, ahol szépen
növekszik a bab, a burgonya, a sár
garépa, a földi eper.
Az arany évfordulón együtt köszönti
õket a család egy lengyeltóti melletti kis
tanyán.
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Kónyi vendégszereplés

Zarándoklat II. János Pál nyomában

A szárszói gyerekek Krakkó fõterén, az ott vásárolt trikóban.
Páratlan élmény volt olyan kórussal együtt énekelni, amelynek karvezetõje 80. szüle
tésnapját ünnepelte, s a kórus maga is több mint fél évszázados. A három kórus elõtt
az ünnepelt, Veér György és Pörneki Anikó.
Kóny község Gyõr és Csorna között,
Magyarország északnyugati részén,
a Rábaköz határán lévõ, közel 2700
lakosú település. A Kónyi Vegyeskar
karvezetõje, Veér György 80. szüle
tésnapjára rendezett kórustalálkozóra
kapott meghívást a Soli Deo Gloria
kórusunk. Két évvel ezelõtt egyik vendégénekkarként szerepeltek a III. Kórusta
lálkozón, így jó ismerõsként üdvözöltük
egymást.
Az ünnepi mûsort a település barokk
katolikus templomában tartották. A
mûvészeti általános iskola Erkel Ferenc
énekkara nyitotta meg az ünnepséget.
Csodálatos volt hallani a szívbõl, tiszta
hangokon szóló dalokat, látni a csil
logó tekinteteket, ahogy egymás kezét
fogva figyeltek énektanárnõjükre.(Akiért
egyébként rajonganak)
Ezután a kónyi Vegyeskar ünnepi mû
sora következett. Az énekkar, amely 53
éves múltra tekinthet vissza, mûsorával

ünnepelte karvezetõjét, aki szinte a kez
detektõl a mai napig lelkes vezetõje,
mozgatója az énekkar életének.
Felléptek még szólóénekesek, a faluból
elszármazott fuvolamûvész, meghívott
ként a csornai Bárdos Lajos Kórus is.
Kórusunk mûsorán egyházi énekek,
spirituálé, és egy vidám namíbiai dallam
szerepelt, amit kórusvezetõnk, Pörneki
Anikó szólóénekével együtt nagy tapssal
jutalmazott a közönség. Jertek, áldjuk Is
tent, és a Rabszolgák kórusát Giuseppe
Verdi „Nabucco” c. operájából lelkesen
énekeltük valamennyien. Igen szép, lé
lekemelõ ünnepség részesei voltunk!
Nem felejtjük a finom ünnepi vacsorát,
a szíves vendéglátást sem. Jó barátokra
lelni a muzsikán keresztül!
„Hát jõjj csak, jõjj közénk, és zengjed
szép zenénk, boldog lesz majd, ki vé
lünk tart, mert szép ez a dal. Oly szép
ez a dal!” (Praetorius)
Somogyvári Gáborné

Rendhagyó történelem óra

(Folytatás az 1. oldalról)
A lengyelországi Lapanowból érkezõ
gyerekek fogadására nem kis izga
lommal készültek áprilisban a szárszói
általános iskola legjobb angolosai.
Idegenvezetésbõl „vizsgáztak”, nekik
kellett ugyanis bemutatni az iskoláju
kat, a József Attila Emlékházat, a költõ
elsõ sírhelyét, a Tóparti parkban lévõ
emlékmûvet, a Csukás Színházat, a
Zenepavilont, a központi strandot és
magát a települést. A három napos
látogatáson közös angol óra is volt
Nemes Márta tanárnõ vezetésével,
activiti játék, sportversenyek, táncház
a Szárszó Néptáncegyüttes köz
remûködésével. Jól esett mindenkinek
még a vacsora után is a névre szóló
sütemény, amit az egyik vendéglátó
szülõtõl kaptak. Nagy élmény volt
komppal átmenni a túlpartra, majd ott
egy kemény gyalogtúra következett
a barlanglakásokhoz, és a Kálvária
dombra. Közös imádságon köszön
ték meg este az élményt a katolikus
templomban, s az áhitaton a Soli Deo
Gloria kórusunk is közremûködött.
Tizenegy szárszói diák indult viszont
látogatásra pünkösdkor, Hekeli Klára

igazgatónõ és Fritz Éva tanárnõ kísére
tében. Az ottani diákok néptáncbemu
tatóval fogadták õket.
– Másnap zarándokútra indultunk kb.
450-en II. János Pál pápa nyomában,
– mondta el a nem mindennapi élmé
nyeket a tanárnõ. Dombon-völgyön,
erdõn, falvakon keresztül tettük meg
a 12 km-es utat Niegowicébe, ahol a
fiatal Karol Wojtyla vikárius volt. Elsõ
külföldi csoportként kicsiny jelet, egy
koszorút hagytunk a „fiatalok pápája”
síremlékénél.
Megismertük a várost, az iskolát,
ami irigylésre méltóan korszerû és ren
dezett, a tornaterem, a csodás sport
pályák részben magyarázatot adtak a
lengyel gyerekek látható edzettségére.
Jártunk Bochniában, a lenyûgözõ
méretû sóbányában.
Gyönyörû volt a búcsú: Krakkót néz
tük meg, amely egyetlen óra alatt rabul
ejtette a gyerekeket is. Diákjaink igen
jól alkalmazták az angol nyelvtudásu
kat, barátságokat kötöttek általa. Krak
kó fõterén mindenki vásárolt magának
egy pólót: I love Polish girls illetve boys
felirattal, s ezt azon nyomban magukra
vették. Ez a barátság látványos hirde
tése.

A Nemzeti Összetartozás Napján

Ahol élmény a nyelvtanulás

2013. június 4-én trianoni békedik
tátum aláírásának 93. évfordulójáról
emlékezett
meg
balatonszárszói
Nyugdíjas klub és az általános iskola
7. osztálya. A nyugdíjasok minden év
ben tiszteletüket teszik e napon az elsõ
világháborús emlékmûnél, ebben az
évben örömmel csatlakozott hozzájuk
a fiatalabb korosztály is.
Trianon a magyar Golgota, huszadik
századi történelmünk legfájóbb mo
mentuma, amely sokkolta a korabeli
magyar társadalmat. Ebbõl a megráz
kódtatásból még 93 év múltán sem
ocsúdott fel teljesen a magyar nemzet.
A diktátum értelmében elveszítettük
hazánk területének kétharmadát, honfi
társaink egyharmad része rekedt az új
határokon kívül. A megcsonkított nem
zetállamok szerepébe kényszerültünk.
2010-ben Magyarország kormánya
június 4-ét a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánította. A nemzeti em
lékezés komoly feladatot ró ránk, le
hetõséget ad arra, hogy bebizonyítsuk
és soha el ne feledjük: a nyelvébõl és
kultúrájából erõt merítõ magyarság

Oktatási Központunk májusában nyitotta
meg kapuit Balatonszárszón, a Braintur
bo Nyelviskola hálózat 33. tagjaként,
Somogy megyében elsõként. A 21.
század legújabb technikai fejlesztésein
alapuló nyelvoktatási rendszer magyar
szabadalom. A módszer különleges
sége abban rejlik, hogy az oktatáshoz
professzionálisan kifejlesztett tananya
got használunk az agy alfaállapotának
igénybevételével. Ebben az ellazult
állapotban agyunk memorizálási képes
sége megnõ.
A kurzus során két óratípus követi
egymást váltva: a laborórákon az új
tananyag rögzítése történik alfa állapot
ban, a mély memóriában, míg a tanári
órákon az alfa szinten bevitt tudás elmé
lyítésére, aktivizálására kerül sor beszéd
centrikus formában. A már megismert
tananyagot aztán otthon át kell olvasni,
a hanganyagot pedig minél többször
meg kell hallgatni. A tanfolyam ideje
alatt hozzávetõlegesen 1000-1200 szót
és kifejezést lehet magolás nélkül elsa
játítani a helyes kiejtéssel és a nyelv au
tomatikus használatával.

Petkes János a Nyugdíjas Klub tagjai
nevében helyezte el az emlékezés ko
szorúját.
e történelmi tragédia után is képes a
nemzeti megújulásra, az elõtte álló
történelmi feladatok megoldására – ha
tárainkon innen és túl.
A megemlékezés új élményekkel
gazdagított fiatalt és idõset egyaránt.
A nyugdíjasok imádságos éneke, elsõ
világháborús dalai és a gyerekek
modern, fiatalos megközelítése össze
csengett, egységet alkotott, megható,
kivételes pillanatot teremtett. Jó példát
szolgáltatott a nemzeti összetartásra.
ifj. Vígh Magdolna

Bemutató órán a nyelviskolában. Alfa ál
lapotban vág az eszünk, mint a borotva.
Német, angol egyéni és kiscsoportos
(2-5 fõs) kurzusokat indítunk, felkészítünk
nyelvvizsgára, külföldi munkavállalásra,
valamint utazásra speciális tananyag
gal, oktatunk diszlexiásokat (olvasásza
varosokat) is. Már a tanfolyam elsõ pár
órája után észrevehetõ a tanulók kom
munikációs képességeinek fejlõdése.
Az egyéni oktatás nagy elõnye, hogy
mind az idõbeosztás, mind az intenzitás
egyénre szabott. Így gyorsan használ
ható nyelvtudásra tehetünk szert.
Ezt a módszert 10-tõl 100 éves korig
mindenkinek ajánljuk.

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 7

Palacsinta király a gyermeknapon
Május 25-én szombaton került meg
rendezésre a gyereknap. A korábban
már sikres programokat, – mint pél
dául Láposiné Piroska néni vezetésével
a kézmûveskedést, aztán a csillámte
toválást, – a gyerekek kedvencét – nem
lehet kihagyni. No és a játékok közül
az almahalászat, a zsákbafutás, a cél
badobás, a lángosevõ – és az aszfalt
rajz verseny is az izgalmas feladatok
közé tartozik. Idén elõször volt pala
csintaevõ verseny, szintén nagy siker
rel. De aki nem indult ebben a szám
ban, nyilván, hogy lecsúsztathatott
néhányat a büfénél, ahol ezen kívül
üdítõ, virsli és melegszendvics várta a
vendégeket. A zenés mûsorról Tompeti
és barátai gondoskodtak. A tûzoltó
autót, most is körülvették a gyerkek,
kívülrõl, belülrõl megvizsgálhatták, ho
gyan mûködik. Németh Tibor jóvoltából
most sem maradt el az ajándék fagyi.
Köszönetet szeretne mondani a Csalá
dosok Szárszóért Civil Szervezet mind
azoknak a magánszemélyeknek és

HOSSZÚ ELÕKÉSZÍTÉS után befejezõdött a
forgalmas, másfél kilométer hosszú Ber
zsenyi utca teljes felújítása, majd a Jókai,
a Tábor és a Hunyadi utca keleti részének
kátyúzása.
VIRÁGOSÍTÁSI, PARKOSÍTÁSI versenyt
hirdetett a civil szervezetekkel együtt
az önkormányzat, hogy a lakóépületek
környéke, a porták még szebbek legyenek.
Az eredményhirdetés és a díjak átadása
az augusztus 20-i ünnepségen lesz.
TÉRFIGYELÕ RENDSZER kezdte meg mûkö
dését július elsejétõl, a közbiztonság javí
tása és a bûnmegelõzés elõsegítésére.

Ez a felvétel a Nagycsepelyen készült, ahol a gyermeknapon nagyon sok szórakoztató
program várta a gyerekeket. Õk is versenyeztek többek között a lángos evésben.
vállalkozóknak, akik támogatásukkal
hozzájárultak ehhez a rendezvény
hez és nagy köszönet azoknak, akik
munkájukkal segítették a gyermeknapi

családi délutánt.Tombola sorsolással
zártuk a napot, és a gyerekek nagyon
örültek a nyereményeknek.
Apáti Emõke

Kiemelkedõ borok a bormustrán
XII. alkalommal rendeztek borversenyt
Balatonszárszón. A felhívásra a he
lyiek mellett a környezõ településeken
termõterülettel rendelkezõ borászok is
jelentkeztek, összesen 24-en.
A Mészáros Lászlóné által vezetett
zsûriben Babócsay Károly, Fenyvesi
Henrik és Mikonya József borászok,
valamint a termelõk részérõl Balogh
Lajos kóstolgatták a finom nedûket.
A borbírák szakmai értékelésükben
kiemelkedõnek nevezték az elmúlt év
termését. A jó vélemény érmekben is
megmutatkozott: a 44 bormintából 39et ítéltek éremre érdemesnek. 12-en
arany-, 13-an ezüst-, 14-en bronzérmet
vehettek át Dorogi Sándor polgármes
tertõl, Kis Dezsõ Péter újságírótól és a
szervezõ Mikulcza Gábortól. Elõször
fordult elõ a helyi borversenyek törté

Balatonszárszó a
60 + Fotókör szemével
A polgármesteri hivatalunk auláját már
fotó galériának is tekinthetjük. Június
21-én ugyanis a 60+ Fotókör tagjai
munkáiból nyílt kiállítás, hogy õk ho
gyan látják a blendén keresztül Balaton
szárszót. A kiállításon Dorogi Sándor
polgármester mondott köszöntõt, majd
dr. Áment Erzsébet a fotókör vezetõje
nyitotta meg a kiállítást, amirõl elmond
hatjuk, hogy õk is százszorszépnek
látják a mi településünket. A megnyitón
a Szárszói Nyugdíjas Dalkör kedveske
dett egy dalcsokorral. Szíves figyelmük
be ajánljuk az augusztus 30-ig látható
tárlatot.

Születések
2013. június 6-án született Andor Ba
lázs Mihály (Andor Mihály és Stern
Zseni Rozália kisfia)
2013. június 7-én született Johann
Zalán Endre ( Johann Endre és Gál
Éva gyermeke)
Gratulálunk a szülõknek, nagyszü
lõknek!

A polgármester naplójából

netében, hogy egy termelõ nyerte el
az önkormányzat mindkét különdíját.
Ez a különleges teljesítmény idõsebb
Gutman László nevéhez fûzõdik. Mind
a kilenc bormintája érmes lett, s elsõ
sorban kiérlelt vörösborainak köszön
hetõen egy évig viselheti a „Balaton
szárszó borásza címet”. Kiváló rose
bora pedig az egyetlen nagyaranyat
érõ pontszámmal (19.68) „Az év
balatonszárszói bora” kitüntetõ címet
kapta.
Az est programját az új darabokkal
fellépõ Balatonszárszói Kabarészín
pad és a Szárszó Néptánc Együttes
színesítette. A vacsora után éjfélig
tartó tánc, nótázás következett, és köz
ben természetesen ki-ki megkínálhatta
barátait a „jobbikból”. Köszönet az
önkormányzatnak az erkölcsi és anya

MEGÚJUL A SPORTÖLTÖZÕ. Pályázati
pénzbõl felújítják a régi sportöltözõt,
amely korszerû klubhelyiségeivel közössé
gi célokat szolgál a továbbiakban. Alkal
mas lesz kulturális és sportösszejövetelekre,
családi események rendezésére.
AZ ISKOLA IGAZGATÓI álláshelyet meghir
dette a fenntartó tankerület. Az önkormányzat
képviselõ testülete a beérkezett két pályáza
tot értékelte, a pályázókkal történt személyes
beszélgetés után a véleményét továbbította.
AZ ÓVODA INTÉZMÉNY VEZETÕI ál
láshely betöltésére az önkormányzat írta
ki a pályázatot. A beérkezett pályázatok
elbírálása folyamatban van.

Gutman László betegsége miatt nem le
hetett ott az eseményen. A nagydíjat
élettársa, Bartos Margit vette át a polgár
mestertõl. De nagyon rövid ideig örül
hetett az abszolút gyõzelemnek. Hirtelen
és váratlanul elment a minden élõk útján.
gi támogatásért és Mikulcza Gábor
képviselõnek a szervezésért és a lebo
nyolításért.

Az energiaspórolás díjazottja:
az Evangélikus Központ
Elérkezett az az idõ, amikor a cégek, in
tézmények azon versengenek, melyikük
tud több, – meg nem újuló – energiát
megspórolni. Sõt, a versenynek már
díjazottjai is vannak. Mi pedig Balaton
szárszón, az Evangélikus Konferencia
és Misszió Otthon kimagasló eredmé
nyeivel, hazai és nemzetközi sikerével
büszkélkedhetünk.
A múlt évben már beszámoltunk
róla, hogy a környezettudatossá vált
intézményben, hogyan is mûködik az
a komplex energia és víztakarékossági
rendszer, amivel a számítások szerint
körülbelül egy millió forintot spórol
nak meg évente. A Balatoni Integrált
Közhasznú Nonprofit Kft.olyan kie
melkedõnek tartotta az eredményeiket,
hogy benevezte a hazai és az európai
versenybe, és vállalta hogy a Balaton
környéki szállodák körében népszerû
síti is az itteni technológiai megoldá
sokat.
A hazai versenyben senki sem tudott
ilyen komplex megoldással elõállni, így

„SÓHAJOK HÍDJA”. Újabb míves alkotás
sal gyarapodott a település. Megépült a
színház mellett a patakot átívelõ fahíd.

lett az Evangélikus Konferencia Központ
a Relacs Nemzetközi Minõsítõ Program
elsõ helyezettje. A legfõbb tevékenysé
geik között értékelték: A napelemek
felszerelésével az áramszükségletüket
35 százalékkal csökkentették. A nap
kollektorok mûködtetésével a melegvíz
szükségletük 80 százalékát biztosítják.
A Pelletkazán – ami biomasszával fût,
a három fúrtkút segítségével mûködõ
falhûtõ, azaz klímarendszer, a vízta
karékos csapok, és zuhanyrózsák, a led
világító testek, az esõvíz felhasználása
a WC-öblítésre, mind mind a környezet
kímélését jelenti.
A szárszói intézményt elindították
a nemzetközi mezõnyben is, ahol
több ezer szálloda, intézmény volt
a versenytárs, meg ahol az év 250
napján süt a nap. Márciusban, Ber
linben átvették az „Intelligent Energy
Europe” különdíját, ami szerint ott is a
zöld energia felhasználásának komp
lexitását, és a tudatos takarékosságot
értékelték.

CSAK ERRE A SZEZONRA szóló közterület
használati engedélyt adott ki saját hatáskör
ben a polgármester a Tóparti parkban.
Mûszaki okok miatt ugyanis nem épül meg
az idén az oda tervezet két vendéglátóhely.
A környéken viszont a folyamatos nyári
rendezvényeken gondoskodni kell a vendé
gek ellátásáról, így ideiglenesen engedélyt
adott italok – üdítõ, bor, sör, kávé – árusí
tására Ifj. Almacht Ottó, valamint kötcsei és
szárszói borászok számára.
ÚJ ÓRIÁSPLAKÁTOK Szárszó frekventált
helyén 5 óriásplakátot helyeznek el a sze
zonnyitásra és 12 új információs tábla
segíti majd az ideérkezõket, hogy minden
fontos helyet könnyen megtaláljanak. A
lebontott bakterház helyét is parkosítják,
ami egy díszkerítést is kap.
FOTÓALBUMOT készítetett az önkormányzat
és a Turisztikai Egyesült Százszorszép
Szárszó címmel, ami az értékeinket, turisz
tikai látványosságainkat foglalja e kötetbe.
MEGHÍVÓ LAPANOW-ba. A lengyelorszá
gi testvérvárosunktól meghívót kaptunk a
június végén rendezendõ kulturális rendez
vényre. A településünket a Szárszó Nép
táncegyüttes képviseli majd.
KIRÁNDULÁST szervezünk testvér települé
seinkre, és környékükre. Szeptember végén a
lengyelországi Lapanówba és Zakopánéba,
valamint októberben Erdélybe. Az idõpontok
egyeztetése után lapunkban és a Szárszó
tévében is közöljük a 3-4 napra tervezett
utak indulását, és a részvételi díjat.

Házasságkötés
2013. május 4-én kötötte össze éle
tét Tóth Kornél és Breglovics Katalin.
Sok boldogságot az ifjú párnak!
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Harmadszor is
KID Kupa

Labdarúgás

Az utánpótlásról
Az alábbi beszámoló a labdarúgó szakosztályunkban zaj
ló utánpótlás helyzetérõl, az elvégzett munkánkról és a ter
veinkrõl szól.
A legkisebb gyermekek Bozsik-programjáról már több ízben
szóltunk, róluk most csak a tények:
Tavasszal három egyesületi tornán vettünk részt, áprilisban
Balatonbogláron és Balatonlellén, míg május 5-én rendezõi
lehettünk a tornának.
Ezeken a tornákon gyermekeink a tõlük megszokott lelkese
déssel és fegyelmezettséggel vettek részt, kiemelném, hogy a
tornák sajátos lebonyolítása folytán, az eddiginél több segít
séget kértem és kaptam a szülõktõl.
Az általunk megrendezett torna, a résztvevõk és a felü
gyelõk szerint is igen jól sikerült, dicsérték a kifogástalan
szervezést.
Vállalásunknak megfelelõen a Bozsik-Intézményi tornákon
is megjelentünk, az összes tornán megfelelõ létszámban
képviseltük magunkat.
A Bozsik-tornák további sorsa egyenlõre ismeretlen, az
utánpótlás futball szervezeti felépítésében és versenyeztetésé
ben ugyanis az MLSZ jelentõs változtatásokra készül a 20132014 évi Verseny kiírásban.

Kicsit részletesebben szeretnék beszámolni az U-16-os
(serdülõ), korosztályos csapatunkról.
Ez a társaság a 2012-2013-as bajnoki szezon kezdetére
igen nehéz helyzetbe került, Turcsányi Péter edzõ, a baj
nokság kezdetete elõtti váratlan lemondásával. Létszámuk,
edzés-számuk igen alacsony volt.
Az egyesületi vezetõk felkérésére átvettem a társaság szak
mai munkájával járó feladatokat. Elsõ lépésként a megfelelõ
létszám megteremtése, mint legfontosabb feladatom lett.
Ebben rengeteg és a mai napig sok segítséget kaptam
a csapat régebbi játékosaitól, Kovács Arnoldtól, Vidóczi
Lászlótól és a csapat jelenlegi kapitányától, Zrínyi Andrástól.
Lelkes toborzásba kezdtek lakóhelyükön, Szóládon és Nagy
csepelyen és ezáltal a létszám ugrásszerûen megnõtt, jelen
leg tizenkilenc fõs a keret, ha mindenki rendelkezésre áll.

Az utánpótlás csapatoknak most a bajnok csapat a példa

Eddig elért eredményeinket döntõen befolyásolja az, hogy
legtöbbjüknek nem volt elõképzettsége, csapatban nagyon
kevesen sportoltak addig, amíg hozzánk nem igazoltak.
A legfontosabb azonban az, hogy lelkesedésüket még a
több, nagyarányú vereség sem vette el, ami nagyszerû alap
arra, hogy szakmailag is fejlõdhessenek, amennyiben a
továbbiakban is ilyen hozzáállás fogja jellemezni õket.
Mindenesetre a hozzáállás pozitívuma mellett az is biza
kodásra adhat okot, hogy koruknál fogva a legtöbb játékos
még legalább két évig szerepelhet ebben a korosztályban,
bõven van idejük a fejlõdésre, a minél jobb eredmények
elérésére.
Agócs Attila utánpótlás edzõ

A Somogy Megyei Kézilabda Szövet
ség a legutóbbi ülésén újból Dorogi
Sándort választotta meg ismét öt
évre a szövetség elnökévé.

A focisuli évzáró tablóképe

A Família Perlaki Pihenõpark és Ven
déglátóipari Kft balatonszárszói KID
Família Üdülõje június 1.-én harmadik
alkalommal rendezte meg a KID Família
Kupa Gyermek Labdarugó Tornáját.
A 2002. január 1.-e után született
sportolók részére kiírt rendezvényre
nyolc csapat nevezését fogadták el.
A résztvevõ csapatok:
Komlói
Bányász S.E., Kispest – Honvéd Aka
démia, Hévíz S.E., Berzsenyi D. Álta
lános Iskola/ Kaposvár, Tabáni Spart
acus S.E., Mézga Focisuli, Kaposvár,
Balatonszárszó NKSE, Balatonföldvár
S.E.
A felsorolt, nevezett csapatok helye
zése a végsõ sorrendet is tükrözi.
Az I.-III. helyezett csapatok, oklevél,
kupa, érem, a IV. – VIII. helyezett csa
patok oklevél és érem díjazásban
részesültek.
A torna legjobb góllövõje: Hor
váth Krisztofer Hévíz S.E., a legjobb
mezõnyjátékosa: Komáromi Dominik
Komlói Bányász S.E, a legjobb kapusa:
Adravecz Emil Kispest – Honvéd Aka
démia lett.
A torna lebonyolításáért, támoga
tásáért köszönetünket fejezzük ki
Balatonszárszó Önkormányzatának,
a Balatonszárszó NKSE-nek, tá
mogatóinknak, a HOTEL Annama
rinak, Fürge Nyuszi sportvállalkozás
nak, a Szárszó TV-nek, valamint a
legjobb balatoni lángossütõnek – Róza
mamának és stábjának.
szervezõk

Karate

Évzáró elõtti éremhullás

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
Kusiak Gy. Kinga

Dr. Lövey László
Tókáné Rózsa Andrea

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

A gyõzelem utáni mámorban a szárszói fiúk és lányok.
Április 27-én Százhalombattán látogat
tunk, a Kõrösi Kupára, ahol tíz klub közel
száznegyven versenyzõje küzdött a minél
jobb eredményekért. A versenyt nagyon
színvonalas és szoros küzdelmek jellemez
ték, minden egyes éremért komoly harcot
kellett vívni, értékes eredmények születtek:
• Farkas Csaba Hunor 7 éves fiú kata
ezüst érem,
• Kálosi Roland 10 éves fiú kata bronz
érem, kumite ezüst érem,
• Végh Viktória 9 éves lány kata bronz
érem
• Susóczki Richárd 12 éves fiú kata bronz
érem,
• Szekér Bálint 13 éves fiú kata arany,
• Simon Boldizsár 12 éves fiú kata bronz
érem,
• Simon Zoltán felnõtt férfi kata arany,
• Susóczki Dávid 15 éves fiú kata arany.

Május 25-én elsõ alkalommal rendez
ték meg Zalaegerszegen a Haru Kupa
elnevezésû meghívásos karate versenyt,
mely a zalai és környékbeli klubok közötti
megmérettetést és a sportbaráti kapcsola
tok erõsítését tûzte ki céljául.A több mint
tíz klub 179 versenyzõje izgalmas és jó
hangulatú versengést folytatott az érme
kért.
Az alábbi eredmények születtek:
• Simon Dorottya 10-12 éves lány kata
bronz érem,
• Fekete Attila 7-9 éves haladó fiú kata
bronz érem, kumite bronz érem,
• Simon Boldizsár 10-12 éves fiú kata
bronz érem,
• Susóczki Richárd 10-12 éves fiú kata
ezüst érem,
• Kálosi Roland 10-12 éves fiú kumite
bronz érem,

• Farkas Csaba 7-9 éves fiú kumite bronz
érem,
• Krukk Cintia 7-9 éves lány kumite arany
érem,
• Simon Zoltán felnõtt kumite bronz érem.
Június 8-án negyedik alkalommal ren
deztük meg Balatonbogláron a Balaton
Budo évadzáró játékos sportvetélkedõjét,
amelyen a szárszóiak mellett még öt
balatoni település karatésai, körülbelül
ötven sportoló vett részt. A szurkoló
szülõk parázs küzdelmeket láthattak, és
a gyakran embert próbáló feladatok ala
posan feladták a leckét a csapatoknak is.
A vetélkedõt egy közös süteményezéssel
és bicikli túrával zártuk. Most egy rövid
szünet következik, majd szûk egy hónap
múlva kezdõdik az edzõtáborunk, amire
már most nagy az érdeklõdés.
Somogyi Péter edzõ

