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Szent István, az útmutató
„Államalapításunk ünnepe, Szent István
király napja, népünknek, hazánknak,
szûkebb
közösségünknek,
lakóhe
lyünknek is, egyúttal a magyar csalá
doknak is ünnepe.
Elsõ királyunkat diplomáciai és poli
tikai érzéke, de mindenekelõtt hite és
jelleme, kora legnagyobb államférfi
jává avatta. Politikai, vallási és tár
sadalmi szempontból tulajdonképpen õ
teremtette meg Magyarországot, jelölte
ki és biztosította a jövõbe vezetõ utat
népének.
Élete példa minden idõk magyarja
számára. Szent István élete arra tanít
minket, hogy ne zárkózzunk be a min
dannyiunkat fenyegetõ önzés világába,
hanem hozzunk áldozatot egymásért,
figyeljünk egymásra és bízzunk a jövõ
ben. Szent István egész uralkodása a
magyarságnak, a magyar kultúrának és
az államiságnak jelképe. Tisztelte, be
csülte és szerette népét, a magyarságot
hitelesen képviselte. Az ünnep alkal
mából emlékezzünk elsõ királyunkra,
Szent Istvánra, aki hitelességét, meg

A kitüntetéseket Dorogi Sándor polgármestertõl vették át: Takács István, Dajkáné Zörgõ Erzsébet, Kurucz Jácint, Németné
Szabó Magdolna, Beke Orsolya, Makk Mária Katalin, Juhász Kálmánné, Lõcze Zoltán, Kovács Gábor, Taksonyi Zoltánné,
Horváth Gyula, Békefi Richárd Lászlóné, és Kovács Sándorné. Juhász Kálmánné az általános iskola nyugalmazott tanára és
Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzser az évtizedek óta végezett odaadó, lelkiismeretes közösségi munkájukért kapták
meg a PRO URBE Balatonszárszó Polgáraiért oklevelet, és a Szárszó címerével ékesített emlékplakettet.
gyõzõdését személyes példájával is iga
zolta.”
Az idézet Hekeli Klára, az általános
iskola megbízott igazgatójának ünnepi
megemlékezésébõl való, ami mindvé

Repetáért jön a gyerek
A nyers zöldséggel „dúsított” három fogásos iskolai menü beve
zetésétõl volt hangos a fõvárosi sajtó a múlt tanév végén. Mit
szól az újításhoz Giricz Kálmán, iskolánk élelmezésvezetõje?
– Remélem nem lesz kötelezõ. A 900-1000 forintos napi
étkezési díjat itt nem biztos, hogy ki tudják fizetni. A diéteti
kusok sem tudnak több, mint 10 napos forgási sebességgel
étlapot készíteni. Szerintem nem a gyerekek étkeztetésével
van az alapvetõ baj, hanem a mozgáshiánnyal, – mondja
hozzáértéssel, hiszen szakács a szakmája, és 10 évet hivatá
sos katonaként töltött. – Nem könnyû kigazdálkodni így sem
a rendelkezésre álló pénzbõl a menüt, de jó beszerzési for
rásaink vannak: rövid várási idõre kapjuk a húst, kevés mély
hûtött élelmiszert használunk. Nem adunk porleveseket, és a
krumplipüré is burgonyából készül, mert porból hamar meg
buggyan a nagy melegben. A zöldség és a gyümölcs is hazai,
az õszibarackot például a látrányi barackosból vesszük. A ke
nyeret viszont új helyrõl, Balatonszemesrõl vesszük, mert a régi
szállító nagyon megemelte az árát.
– Összeszokott, nagyon jó csapat a miénk. Büszkék vagyunk,
amikor a gyerekek repetáért jönnek. Nyárra erõsítést is kellett
kérni, mert több vendégünk volt és táborozók, mint a tanév
idején. Sokan helyben fogyasztották el az ebédet, nemzavarta
õket a táborozók zsongása.

gig azt sugallta, hogy örökérvényûen
jelölte ki a magyarság útját. Az augusz
tus 19-én rendezett ünnepséget a Föld
vári Fúvószenekar mûsora nyitotta meg,
majd a megemlékezés után Dorogi Sán

dor polgármester kitüntetéseket adott a
közösségi munkában, és a település tisz
tántartásában kiemelkedõ munkát vég
zõ dolgozóknak. Ezt követte az ünnepi
mûsor, majd a látványos tûzijáték.

Arculatot adtunk Szárszónak

Nem egyszer fájt a szívük a jegy árusítóknak, amikor egy-egy elõadás elõtt azt kellett mondaniuk: már
nincs hely. Egész nyáron át telt ház elõtt zajlottak a meseelõadások, a koncertek, akár a felnõtt, akár a
gyermek programokon. Igen nagy tetszést aratott Csukás István és Bergendy István zenés mesejátéka:
Süsü, a sárkány kalandjai címmel. A Hadart Mûvészeti Társulat elõadása után a vastapsra felhívták a
színpadra a szerzõt is.

Nem pihentek nyáron sem. Most pedig iskolásoknak, óvodásoknak, és az elõfizetõknek fõznek: Fejes Istvánné, Rózsa
Lászlóné, Sarangné Bartos Mária, Jáger Imréné, Zsigáné
Nagy Margit és Giricz Kálmán.

Szárszón beérett annak a három éves munkának
a gyümölcse, melynek eredményeként arculatot
adtunk a településünknek. Ez lett Csukás István
mesevilága. Így összegezte Dorogi Sándor pol
gármester, miután megnyitotta a harmadik, de az
elsõ olyan Sárkányfesztivált, amely tíz napos pro
gramot kínált az idelátogatóknak. A sárkányhajó
érkezésekor õt is magával ragadta a hangulat. A
Somogyi Hírlapban megjelent egész oldalas ri
port összeállításban írták róla: igazi showmanként
közvetítette az eseményeket. Természetesen itt volt

www.balatonszarszo.hu

Süsü, és a többi mesehõs megalkotója, Csukás Ist
ván. „Nincs is annál nagyobb öröm, mint ezeket a
ragyogó gyermekszemeket látni. Most, itt Szárszón
a nyár a pihenés és a feltöltõdés idõszaka, de
továbbra is a gyerekek lelkivilága foglalkoztat a
leginkább. Egy gyermekopera megírására készül
ök, amit a szegedi színház állít majd színpadra.”
– mondta az író.
A Sárkányfesztivál legemlékezetesebb
pillanatairól készült képes beszámolót
a 2. oldalon olvashatják.
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A fõszerepben: Csukás István
és Jáger Viktor (Süsü jelmezében)

Süsü civilben:
Jáger Viktor

Több ezer gyereknek volt nagy élménye a Süsüvel való találkozás,
hiszen tíz napon át tartott a Sárkányfesztivál.

Ez tiszta Hollywood! – álmélkodott
egy vendég a hatalmas tömegen, Süsü
sztárolását látván. Sõt itt voltak azok a
magyar mesefigurák, amelyek méltán
versenyeznek a tengeren túli társaik
kal. A két fõszereplõ Csukás István is
szerényen, de kitartóan állt a fényké

pezõgépek és kamerák kereszttüzében.
A másik fõszerep Süsü,– alias Jáger
Viktor – alakítása felért egy katonai
kiképzéssel. A jelmezben lehetett talán
ötven fok is. Ám szorgalmasan pacsi
zott és ölelgette a gyerekeket és kapott
érte cserébe virágot, rajzot, üdítõt.

Mirr-Murr és a többiek
országjárásra mennek
Egész Szárszó játszó-térré alakult a
Sárkányfesztivál nyitónapján. Játszva
tanulni ezektõl a mesefiguráktól – pon
tosabban a Kosuth- és Prima Primissima
díjas írótól, költõtõl – kell-e ennél jobb rek
lám az olvasásnak, az irodalomnak, és
a településünknek? Nagyszerû ötlet volt,
hogy Süsü után a többi népszerû mese
hõst is életre keltette, gyermek-közelbe
hozta Megyeri Károly szobrászmûvész.

õk már velünk élõ klasszikusok, hiszen
több generáció nõtt fel a történeteken.
Balatonszárszóról országos turnéra in
dulnak: Mirr-Murr, a Nagy ho-ho-ho
horgász, Gombóc Artúr és a többiek,
hogy óvodákban, mûvelõdési házakban
népszerûsítsék a mesét, a zenét és hírét
vigyék annak, hogy Balatonszárszó
továbbra is és a jövõ nyáron is a gyer
mekes családok paradicsoma lesz.

Maja élményei

dalszövegbõl legyezõt hajtogattunk, hogy
azzal hûtsük magunkat. Megnézegettem,
hogy mit árul a néni a téren, és egy
aranyos kutyust is megsimogattam. A
kedvencem a pacizás volt. Az 1-es számú
lóra ültem fel, és annyira megszerettem,
hogy el is neveztem Folti Foltosnak. A
kistestvérem nem tudta kipróbálni a pa
cizást, mert neki még nem ér le a lába.
Az egyetlen dolog, ami hiányzott, az a
Süsü-bábszínház, ami tavaly nagyon
tetszett. De annyira jól éreztük magunkat,
hogy jövõre is elmegyünk. De tényleg!
Csókolom, Haász Maja, 4 és fél éves
(Lejegyezte az édesanyja)

Megnéztük Süsü érkezését. A parton
elõbb a hatalmas mesebábokkal fény
képezkedtünk, ezért Süsüt már csak a
parton csíptük el.
Apukám nyakában ülve végigkí
sértük a parton, és meg is simogat
tam. A kistestvérem is megsimogatta
Süsüt. Kipróbáltam az ugráló-várat is.
Nagyon sok gyerek volt benne, de tud
tuk, hogy a bácsinak szót kell fogad
nunk. Nagyon hangos volt a zene, de
azért tetszett a zenekar.
Mivel még nem tudok olvasni, ezért a

„A hatalmas bábokkal fényképezkedtünk”. Maja és kishúga.

Kócbaba és Mackó-mese
Fabuláéktól

Volt egyszer egy kócbaba, kenderkóc
volt a haja…õ is itt vendégszerepelt a
Sárkányfesztiválon. Süsü és a lengyel
Sárkány barátja hatalmas kísérettel a
Zenepavilonhoz érkezett, ahol a Fabula
Együttes várta a közönségét Csukás István
megzenésített verseivel. Itt aztán mega

lapozták a hangulatot, és táncra perdült,
aki bírta a nagy melegben. Nagy keletje
volt a Sün Balázs címû verseskötet alapján
készült szövegeknek. Mindenki kaphatott
belõle. A Zenekar tagjainak legnagyobb
örömére a szerzõnek is tetszettek a dalok.
Két évig készültek rá…

Krakkói táncokat hoztak
Beleszeretett a Balatonba az a 24 tagú
tánccsoport, amelyet a Sárkányfesztivál
ra hívott meg az önkormányzatunk a
testvértelepülésünkrõl, a lengyelországi
Lapanowból. Az ottani polgármester is
nagy gondot fordít a két település kulturá
lis kapcsolatainak ápolására, – mondta
el az együttes koreográfusa, Katazsyna
Szerwinowszka- Szidor professzor
asszony. Örültek a fellépési lehetõség
nek is, hiszen az éve alakult csoport ere
deti, krakkói városi táncokat mutat be.

Az egyik leghíresebb, több nemzetközi
díjat nyert Lapanowianie népi zenekar
kísérte az együttest. A népviseletük a
régióra jellemzõ, és nagyon különleges.
A japánoknak annyira megtetszett egy
televíziós fellépés alkalmával, hogy
megrendelést is kaptak. Sok varrónõ
készíti exportra a ruhákat.
Az együttesnek viszont a mi táncaink
tetszettek meg. Elhatározták: ha lehetõ
ség lesz egy tábor keretében eljönnek
magyar néptáncot tanulni.

Kalotaszegrõl a népviselet gyöngyszemeiben
Sándor András 10 éves
Anna lánya olyan szép a
kalotaszegi népviseletben,
mint egy baba. Õ az együt
tes legfiatalabb tagja. Az
édesapa azt mondja: nincs
is kinevezett vezetõjük, min
denben együtt döntenek.
Hajdúszoboszlóról
egy
Folklór-fesztiválról érkezett
hozzánk a 11 pár, akik
többségükben
fõiskolai
hallgatók és táncoktatók. A Sárkány
fesztiválon nem csak a táncukat, de a
gyönyörû népviseletüket is sokan meg
csodálták. Az értõ szemek azt is észreve
hették, hogy nem mind egyforma, hiszen
a Nádas mente összes településének
viseletét igyekeznek eredetiben vissza

adni. Ez azt jelenti, hogy például a bán
fihunyadiak megkülönböztetik magukat
öltözetben is a méraiaktól.
Elõször, de reméljük nem utoljára
jártak nálunk, mert jólesett letenni a
népviseletet, és megmártózniuk a Bala
tonban.
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Rangos
elismerés

Gerstnerné dr. Kiss Ildikónak, Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagy
csepely községek jegyzõjének Magyar
ország Miniszterelnöke – a Somogy
Megyei Kormányhivatal szakmai véleménye alapján – tartósan kiemelkedõ
szakmai munkája elismeréseként cím
zetes fõjegyzõi címet adományozott. A
jegyzõasszony az elismerést a Belügy
minisztériumban a Közszolgálati Tisztviselõk Napja alkalmából rendezett ünnepségen vette át. Gratulálunk és további
jó munkát kívánunk.

Iskolánk új igazgatója
Új igazgatója van az általános isko
lának: Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
személyében. Kinevezését augusztus
21-én, Budapesten, a Szépmûvészeti
Múzeumban vette át Balog Zoltán Em
beri Erõforrások miniszterétõl és Dr.
Hoffmann Rózsa közoktatásért felelõs
államtitkár asszonytól.
Kérem, mondjon néhány gondolatot
a gyerekkoráról, családjáról!
Siófokon születtem, s egész eddigi
életem e városhoz kötõdik. Nagyon jó
útravalót kaptam a szüleimtõl: mik az
élet értékei, milyen fontos a család, s
az összetartozás nagyszerûségét. Két
felnõtt gyermekem van, a fiam tûzoltó, a
lányom nemzetközi gazdálkodást tanul
francia nyelven, jövõre államvizsgázik.
Huszonöt éve élek házasságban, fér
jemre mindenben számíthatok.
Szûkebb hazám Balatonkiliti, itt jár
tam általános iskolába, majd Siófokon a
Perczel Mór Gimnáziumban érettségiz
tem. 1982-ben a kaposvári Tanítóképzõ
Fõiskolán szereztem tanítói diplomát.
Pályakezdõként, a volt igazgatóm hívott
anyaiskolámba, ahol 26 évig ott tanítot
tam. Közben elvégeztem a Bárczi Gusz
táv Gyógypedagógiai Fõiskola logopé

dus tanár szakát, majd szakvizsgáztam
közoktatás vezetõ szakon, s németbõl
középfokú nyelvvizsgát tettem.
A Siófoki Integrált Oktatási Központ
megalakulása folyamatos változást
hozott az életembe. Dolgoztam utazó
logopédusként, voltam igazgatóhelyet
tes. Az idén inkluzív nevelés tanári sza
kon mesterképzést végeztem, – ami be
fogadó pedagógiát jelent – és júniusban
sikeresen államvizsgáztam.
Mi indította arra, hogy pályázzon?
Vágytam arra, hogy valahol igazi ott
honra leljek, ahol gyökeret ereszthetek,
ahova tartozónak érzem magam. Úgy
gondolom, van bennem szervezõkész
ség, másokért való tenni akarás.
Nagyon tetszett, hogy a településen mi
lyen sokszínû kulturális élet folyik. Szeret
tem volna ennek a közösségnek aktív
tagja lenni. Szakmailag kihívásnak, s
ugyanakkor szolgálatnak tekintem az
igazgatói megbízatást.
Milyen iskolát szeretne?
A folyamatosan változó társadalmi
igények egy rugalmas, a változásokat
követni kész, a környezet véleményét
érzékelõ,
partnerközpontú
iskolát
követelnek.

Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Intézményvezetõként
elkötelezem
magam a minõségi fejlesztés, a szer
vezeti kultúra fejlesztése, egy humánus,
s a diákok számára biztonságos intéz
mény mellett. A világos célok, az egy
séges szándékok, és a minõségi munka
együttese jelenti szerintem a jövõt szol
gáló iskolát.
Szemléletem, hogy tartsuk meg, ami
jó és arra építsünk. Amit pedig nem
tartunk jónak, azon közös elhatározás
sal változtassunk. Úgy gondolom, hogy
mindenki tudja a dolgát, mindenki figyel
a másikra, a kollégák befogadják az
információkat, nyitottak az újra, s azt
beépítik a mindennapjaikba.
Köszönöm a polgármester úr és a
képviselõtestület bizalmát, azon leszek,
hogy munkámmal megszolgáljam.

Településünk rendezõje

Az új református lelkészünk tervei

A lehetõ legjobbkor érkezett
gazdálkodás, az ár- és belvíz
Varga Norbert, mint új szak
védelmi feladatok, az épület
ember, amikor hegyekben állt
és útfenntartás, ezek mûszaki
koordinációja mind a fela
a nyesedék. Mint a település
datai közé tartoznak. Tehát,
környezetügyi szak menedzse
ha a település lakóinak,
re rögtön megkapta a felada
az üdülõ tulajdonosoknak
tot, hogy a Gyulai Pál utcában
a környezettel kapcsolatos
létesítsen egy komposzt üze
bármilyen problémája, vagy
met. Ennek fejlesztése és az
jó ötlete van, hozzá fordul
ezzel kapcsolatos munkák
hat, hiszen a jogi ügyintézés
irányítása lesz többek között
szabályait, és a betartatásuk
az egyik fõ feladata. Innen
lehetõségét is ismeri. Varga
biztosítják majd a parkjaink Varga Norbert
Norberttel együtt sokat te
tápanyag utánpótlását.
hetünk Szárszó épített környezetének fej
A hulladékkal is tervszerûbben akar
lesztéséért és karbantartásáért.
gazdálkodni a település vezetõsége, így
a hulladék kihelyezésének jobb megter
vezése és annak kezelése is a feladata
A zöldhulladék ingyenes átvétele hétlesz. De az illegális hulladék kihelyezése
köznap 7-15 óráig, a Gyulai Pál utcában.
mellett sem mehet el észrevétlenül.
Hétvégén a 30-864-9137 számú telefoA zöldterületeinkkel, a vízzel való
nos értesítés után.

kapcsolatok megélése, azok
Részemrõl a megtiszteltetés,
ápolása. Nem véletlen, hogy
hogy lehetõséget kaptam a
az elsõ szolgálatom ebben a
Szárszói Hírmondóban egy
gyülekezetben a találkozásról
rövid bemutatkozásra.
A
szólt. Hiszem, hogy az em
nevem: Konc Gáll László, a re
beri találkozások utat nyitnak
formátus gyülekezet (most már
az Istennel való közösség felé.
hivatalosan is) megválasztott
Errõl szól a misszió, a gyüle
lelkipásztora vagyok. Június
kezet építése. Szeretnék a
végén érkeztünk családom
közeljövõben személyesen is
mal: feleségem, aki orgonaeljutni a gyülekezeti tagokhoz,
zongoratanár; 3 éves kis Konc Gáll László
és természetesen azokhoz is,
lányunk: Anna és második
akik még csak „keresgélnek” a hit útján.
gyermekünk, akinek az érkezését még
Fontosnak tartom a közösségi életben
mi magunk is várjuk. A Sárospataki Re
való aktív részvételt, a jó együttmûködést
formátus Teológiai Akadémián végez
a történelmi egyházakkal, önkormány
tem 2000-ben, lelkipásztorként 12 évet
zattal, civil szervezetekkel. Tudjuk jól,
az Abaúji Egyházmegyében, Aszalón
hogy elõre lépés, épülés, fejlõdés csak
szolgáltam. Röviden ennyit a múltról, es
együttmûködés által lehetséges. Én min
sen még szó arról, ami sokkal lényege
den erõmmel és Istentõl kapott képessé
sebb: a jövõ.
gemmel ezt fogom szolgálni.
Nagyon fontos számomra az emberi

Beoltották a fák, a növények szeretetére
Árvácskákkal egészítette ki nagy
mamám a semmi keresetét. Nagy ko
sárban vitte a feje tetején a piacra.
Egyik kezében egy másik kosár, a
másikkal az én kezemet fogta, – meséli
a több mint ötven évvel ezelõtti kötcsei
történetet Mohai Andrásné, Erzsébet.
õt is hamar munkára fogták. De egy
szersmind beoltották a fák, a szõlõ,
a növények, a virágok szeretetére.
A Zrínyi utcai 1200 négyzetméteres
bio-kertészetében mindent igyekszik
úgy csinálni, ahogyan látta, elleste.
Azért tartja a negyven tyúkot, hogy
legyen a földnek tápanyag utánpótlás.
Persze, a tojásuk sem mellékes! Meg
is hálálja minden a megõrzött tudást.
A Csaba gyöngye, a Pölöskei, a Ko
csis Pálné féle muskotály tõkéin kilónyi
fürtök értek. A kordonos körtefáról le
galább fél mázsát szedhettek, a mézes
szilva majd beleszakadt az aranyló fi
nomságba. A málnás az idén rekord

nyi. A paprikái azt harsogták, tudja,
hogyan kell öntözni.
Mindez azonban azzal jár, hogy
hajnali öttõl este fél tízig a növények
kel foglalkozik. Aztán a piacra viszik.
Amióta nyugdíjas a férje, besegít az
árusításba. Elõfordul: hívja telefonon:

senkinek nincs már sárgarépája, és
keresik. „Egy óra múlva ott leszek!” –
mondja. S a motorizált szuper nagyi
veszi a bukósisakját, és viszi az után
pótlást. E nyári munka mellett nem ritka,
hogy egyszerre vendégeskedik nála a
négy unokájuk!

Nyugta egy kiló almáról

Mohainé Erzsi a paradicsomfáira a legbüszkébb
termést adott. Augusztusban az „égi
gérõ” paradicsomfákat mind nevén
szólította, mert volt belõlük egy tucat

Milyen a szárszói piac? – kérdeztem Molnárné Sós Zsuzsannát, aki az elmúlt
öt évben háromszor, négyszer nyaralt, vagy töltött egy-egy hosszú hétvégét
nálunk.
-Nagyon kellemes, szinte családias, – válaszolta. – Látszik, hogy nem viszont
eladók, hanem maguk a termelõk hozzák ide a termékeiket. Szívesen vásárol
unk itt. De aki legjobban meglepett, egy fiatalasszony, akitõl egy kiló almát
vásároltam. Válogathattam. Majd ragaszkodott hozzá, hogy errõl a szerény kis
összegrõl kiállítsa a nyugtát. Amikor szabadkoztam, hogy Budán én ilyennel
még nem találkoztam, szabályos kiselõadást tartott, hogy miért kell – kellene
– mindenkinek adózni. Mondta: aki alkalmazott, az „automatikusan” adózik,
mert levonják. Õ a gyerekeit is erre tanítja, hogy tudják, mi mindenre kell költeni
ezeket az adóforintokat…
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Egy éves a baba-mama klub
Kijelenthetjük, hogy van egy új civil
szervezetünk: mégpedig a legfiatalab
baké. Egy évvel ezelõtt Horváth Anita,
az ötletgazda sem gondolta talán,

Házasságkötés
most és 60 éve

Szárszó egyik legszebb helyszínét választotta házasságkötése helyszínéül az ifjú
pár: Takács Kitti és Kocsis Nándor. Június
31-én a Zenepavilon elõtt mondták ki dr.
Almacht Ottóné, az önkormányzat anya
könyvvezetõje elõtt a boldogító igent, aki
szép útravalóval is köszöntötte õket.

hogy ilyen sikere lesz a baba-mama
klubnak. Július 23-án szülinapos han
gulatot teremtettek az édesanyák,
nagymamák, kik sok finomságot sütöt

tek. Meghívták az alkalomra Dorogi
Sándor polgármestert, aki nagy sze
retettel köszöntötte õket, és elmondta,
mennyire büszke az szárszói fiatal
családokra, akik minden nehézség el
lenére vállalják a legszebb szülõi sze
repet.
Egry Ágnes védõnõvel pedig a kezde
ményezés nagyszerûségérõl beszél
gettem, hiszen a közösségi élménynek,
a közös játéknak az óvodáskor elõtt is
nagy szerepe van. Az édesanyáknak
pedig ugyanilyen fontos, hogy le
gyen kikkel megbeszélni élményeiket,
tapasztalataikat.
A zenés-táncos mulatság sikerét te
tézte Weis Viktor és a Trapi bohóc.
S egy morzsáig elfogyott a Jakab
Viktória kétgyermekes édesanya – és
persze a nagymama segítségével –
készítette születésnapi torta.

Balassáék gyermekparadicsoma
Csúszda, mászóka, homokozó, tram
bulin. Három, különbözõ méretû me
dence: egy legkisebbeknek, egy az
úszóknak, és egy dzsakudzis. Ha nem
kedvezne a kinti játszásra az idõ, ott
van a hûs kondi terem. A gyerekeknek
csocsó, asztali foci, a nagyobbaknak
biliárd, asztalitenisz, badi- és karcsú
sító gép, a szauna.
Az egész porta gyönyörû, nyírt
tujákkal kerítve, pompáznak a leán
derek, omlanak és illatoznak a lila, és
rózsaszín árnyalatú petúniák. Az egyik
sarokban a grillezõ, kijjebb a szalon
nasütõ, és a bográcsozó. Büszke is
a kertre és az udvarára a „gazda”,
Balassa István, a Gémes Vendégház
és Étterem tulajdonosa. Mondják is a
vendégek, hogy jó kertészük van. So
kan nem is tudják, hogy maga a tulaj
az. Hajnali ötkor kezdi a locsolást és
az udvar takarítását.
Az autópálya építése során adta bér
be irodának azt az épületét, amelynek

bevételébõl fokozatosan fejlesztette ezt
a mostani, 67 személy befogadására
alkalmas vendégházat. Az idén is telt
házzal mûködött, ami a jó idõn túl an
nak tudható be, hogy nem a szállodák
borsos árain mûködik, és annyira csa
ládias, hogy a gyerekek jószerivel ki
sem akarnak mozdulni az udvarról. És
köszönhetõ a SZÉP-kártyának, hiszen a
vendégek 90-95 százaléka ezzel fizet.

Siker, az Alkotók Napja

Júniusban születtek
Mindig örömteli pillanatok, amikor a
polgármesteri hivatalban a település leg
fiatalabbjainak ünnepélyes fogadását
tartják. Július 23-án egy kislányt, egy
kisfiút és szüleiket köszöntötte Dorogi
Sándor polgármester és az emléklap
pal együtt átadta az önkormányzat
100 ezer forintos ajándékát.

Pacskóné Léránt Irén és Pacskó Tamás
kislánya Pacskó Fanni június 20-án szüle
tett, és nõvére sokat segít a babaápolás
ban, hiszen a család szõlõtermesztéssel
foglalkozik a családi gazdaságban.

Gál Éva és Johann Endre elsõ gyer
meke június 7-én született Johann Zalán
Endre. Az édesanya könyvelõ, az édes
apa hidegburkoló. Együtt építkeztek a
Tavasz utcában, és az ajándék pénz
bõl baba-bútort csináltatnak.

Ifjabb Andor Mihály és Stern Zseni
Rozália kisfia Andor Balázs Mihály
június 6-án született. A szülõk három
immár három gyermeket nevelnek, a
Sport utcában laknak, és számíthatnak
a nagyszülõk segítségére is. De a kis
Balázzsal semmi gond, mert nagyon jól
szopik, és gyarapszik. Az ajándék pénz
bõl bébi ruhákat vesznek elsõsorban.

Születések

Dr. Obádovics J. Gyula matematika
professzor és felesége 60 éve kötöttek házasságot. A jeles évfordulót családi körben, gyermekeikkel, unokáikkal
együtt ünnepelték.

Házasságot kötöttek
2013. július 2-án Muri János és Szabó
Ivett
2013. július 27-én Kocsis Nándor Zol
tán és Takács Kitti
2013. augusztus 10-én Tóth Gábor Pé
ter és Horváth Tímea
2013. augusztus 24-én Rick Gábor és
Firisz Mónika Adrien
Sok boldogságot kívánunk!

A József Attila Emlékház utolsó nyári
rendezvénye, az augusztus 11-i Alkotók
Napja, melyre nem várt számban
érkeztek gyermek és felnõtt látogatók
egyaránt. A program alapötlete Gom
bos Emília Noémi, szárszói festõmûvé
sz, „Terápia” címû kiállítása köré
szervezõdött, majd a tervezés során
kibõvült más, fõleg szárszói illetékessé
gû alkotók munkáinak bemutatásával. A
szeptember 11-ig megtekinthetõ kiállítá
son helyet kaptak továbbá Marinkovics

Ilona és Fürjes Piroska mûvésznõk olaj
festményei, hímes tojásai és gyöngy
gallérjai is. A legnépszerûbb attrakciók
az óriás rajzvászonra való festés, a
Paverpol technika kipróbálása, az
ingyenes arcfestés és a lufihajtogatás
voltak. A nagy sikerre való tekintettel
a programot jövõre is szeretnénk meg
rendezni, hiszen rendezvényeinknek
köszönhetõen, a látogatószámunk nyár
végén elérte az 5300 fõt.
Matkovics Diána

Andor Balázs Mihály 2013. június
6-án, Ifj. Andor Mihály és Stern Zseni kis
fia.
Johann Zalán Endre 2013. június
7-én, Johann Endre és Gál Éva kisfia.
Pacskó Fanni
2013. június 20-án,
Pacskó Tamás és Léránt Irén kislánya.
Szalay Jázmin Kiara 2013. július
13án, Szalay Balázs és Császár Anett
kislánya.
Szentpéteri Blanka Réka 2013.július
17-én, Szentpéteri Csaba és Kulcsár
Nikolett kislánya.
Varga Szilvia Alexandra 2013. július
30-án, Varga Zsolt és Balassa Krisztina
kislánya.
Mészárovics Barna 2013. július 10-én,
Mészárovics Gábor és Kis Andrea kisfia.
Az újszülötteknek és az egész család
nak jó egészséget, sok örömet kívánunk!
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Remek hangok a Balaton hangján
Száz szónak is egy a vége, Szárszón
megint jól sikerült Balaton hangja döntõt
rendeztek augusztusban, a Csukás Szín
házban, a helyi mûvelõdési ház szervezé
sében. A zene összetart bennünket – hal
lottuk a zsûri elnökétõl, Hevesi Tamástól
az idén is, és ez tényleg így van. A több
mint száz jelentkezõ és a döntõbe került
32 versenyzõ – három korcsoportban
(10-14, 15-20, 21-30 év közöttiek) –
barátságban búcsúzott el egymástól. A
selejtezõkön és a döntõben sok nívós,
profi produkciót láthattunk az amatõr
versenyzõktõl, akik közül többen nem
elõször indultak a rangos énekversenyen.
A zsûriben neves mûvészek ültek: Hevesi
Tamáson kívül Csuka Mónika, Szóka Júlia
operettprimadonna-mûvésztanár, Balogh
Márta jazzénekes, de a mûsort is ismert
énekmûvész, Pörneki Anikó vezette.
A házigazda, Dorogi Sándor pol
gármester az eredményhirdetéskor,
teltház elõtt adott át értékes ajándékokat
ezekkel a szavakkal:
– Ismét ország-világ láthatta, hallhatta,
mennyi tehetséges ifjú énekes van köztünk,
akik közül legtöbben távoli vidékekrõl

Nagyon örülök, hogy beérett a
befektetett munka gyümölcse
és nyertem – mondta, az abszolút gyõztes.
Ezen az estén õk nyújtották a legsikeresebb, leglátványosabb produkciót.
érkeztek településünkre, a tavalyinál is
többen. A zsûrinek, mint mindig, nehéz
dolga volt az értékeléskor, de hiszem,
hogy a legjobbakat jutalmaztuk, bár min
den induló megérdemli az elismerést.
– Megint egy nagyon szép estén
vagyunk túl a sok tehetségnek köszön
hetõen – összegzett Hevesi Tamás. – An

Nyárbúcsúztató Lecsófesztivál
A Szárszó Tévé csapata ezúttal kivette
az asszonyok kezébõl a fakanalat. Krukk
József vezetésével arra vállalkoztak, hogy
400 személyre való lecsót készítenek az
ötödik fesztiválra. A verseny start pisz
tolyát csak utolsó pillanatban sütötte el
Némethné Szabó Magdi, aki arra biz
tatta a csapatokat, hogy az esõ ellenére
izzítsák be a tüzet. Kegyesek voltak az
égiek, és akik eljöttek, egy családias,
nyár-búcsúztató parti részesei lehettek.
Voltak, akik azt mondták: a hagyományt
folytatni akarják, mint az Üdülõegyesület,
a CRFC Farkasok, a Menza Tündérek,
a Barti Bt. – a nyolc éves unokával. A
Felvidéki Vegyesvágott csapatának fele

Süsü kedvence, a csülkös lecsó lett a
különdíjas, amit a Felvidékiek csapata
fõzött. õk kapták a míves faládikát a nap
emlékére.

Dunaszerdahelyrõl érkezett, s hentesük
volt a szakács. A csapatszellem erõsítése
sarkallta a részvételre a Tefner Lakatos
Team-et, az Ovi Boszi és a Kötcse-Kal
ocsa csapatát. A Vadvirág Tenisz Klub
Balatonszemesrõl betyárbecsületbõl jött
el. A többieket: a Pizza, a Földi Paradi
csom, az Újhartyányi Bicska Egylet, a
Lakatos Band csapatát a lecsó és a fõzés
szeretete hozta ide. A Vizesek és a Pol
gárõrök nem titkolták, nyerés vágya haj
totta õket. Az Utolsó Pillanat elnevezésû
csapat, a kocsma asztal mellett döntötte
el, hogy indulnak, s valóban „beestek” a
versenyre, mikor már mindenkinél rotyo
gott a kondér.
Ezt persze, nem tudhatta a zsûri, ame
ly az idén igen neves összetételûre sik
eredett. A polgármester ugyanis felkérte
két magas rangú tárgyaló partnerét
Hatala József nyug. rendõrtábornokot és
Garamvölgyi László rendõrtábornokot,
vegyenek részt a bírálatban. A Zsûri
elnöke, mint rendesen Csukás István
díszpolgárunk volt, és rajtuk kívül még
két szakújságíró közremûködött a kós
tolásban. Jelenthetjük, hogy sötétedésre
minden kondérból kitunkolták az utolsó
szemig.
Márton Ilona

Ötletekkel jöttek az üdülõtulajdonosok
Valószínû, a hatalmas kánikulának tudhat
tuk be, hogy az 1800 üdülõtulajdonos
közül kevesen jöttek el augusztus 3-án
arra a találkozóra, amit az Üdülõegyesület
minden évben megszervez a polgármester
rel való eszmecserére. De akik ott voltak,
jó munkát végeztek, mert észrevételeiket,
javaslataikat szinte már a következõ héten,
vagy záros határidõn belül teljesítették.
Dorogi Sándor polgármester köszöntõ
szavai után elmondta, hogy mennyire fon
tos az üdülõtulajdonosokkal való jó kap
csolat, a rendszeres párbeszéd, hiszen
hatalmas vagyon az, amire az év nagy
részében vigyázni kell, nyáron pedig,
amikor a lakosság számát megötszörözik
a vendégek, a tisztaság fenntartása, a jó

kereskedelmi ellátás biztosítása, a változa
tos programok adnak számos feladatot.
A beszámolójában minderrõl teljes képet
adott, kiváltképpen azokra a változásokra,
amelyek az utóbbi három évben történtek.
Az idén nyárra ért be annak a tudatos
elhatározásnak a gyümölcse, hogy Bala
tonszárszót a családosok, kisgyermekesek
paradicsomává tegyük. Ehhez olyan szel
lemi mecénást talált a település Csukás Ist
ván Kossuth és Prima Primissima díjas író-,
költõ személyében, hogy általa a mai mag
yar irodalom, a kultúra legjavát adhatjuk a
gyerekeknek. Részletesen szólt a település
tisztaságával, közbiztonsági rendszerével
kapcsolatos eredményekrõl, és a további
tervekrõl. Folytatása a 7. oldalon

nak is örülök, hogy többen újra indultak
és sokat fejlõdtek az egy év alatt.
Név szerint is elemezte az indulókat,
külön kiemelte a végsõ gyõztest, a bu
dapesti Tóth-György Viktóriát, aki mind
három kategória összesítésében lett a
Balaton Hangja.
Temesi László

Elsõ helyezettek lettek: Tóth-György
Viktória (Budapest), Buzás Szabolcs
(Sümeg), Tóth Kamilla (Kõröshegy).
Különdíjat kaptak: Arbas Socias Carlos
Alexander (Veszprém), Farkas Alex
andra, (Zalaegerszeg), Molnár Dániel
(Abasár), Jánoki Márió (Budapest), Ha
lász Tímea (Herend).

Öt kórus az V. Nemzetközi Találkozón

A Magyarországon élõ kínaiak 40 tagú Csillagfény kórusa másodszor jött el a kórustalálkozóra. Vendégünk volt az Eötvös Jubileumi Öregdiák Kórus Budapestrõl, a Nagyatádi Vegyeskar és a Váradi Dalnokok férfikórusa. A házigazda Soli Deo Gloria kórussal
együtt 150-en léptek fel a fináléban. A Szabadságkórust Pörneki Attila vezényelte.
Gyorsan mondjuk el: megtisztelõ volt
számunkra fellépni Balatonszárszón az
V. Nemzetközi Kórustalálkozón, június
29-én. Az elõzõ két évben is kaptunk
meghívást a rangos rendezvényre, de ob
jektív okok miatt nem tudtunk eleget tenni
egyiknek sem. Az idei fellépés idõpontja
is egybeesett az elsõ nagyváradi Szent
László Napokkal, amelyen okvetlenül
részt kellett vennünk, de sikerült eleget
tenni a szárszói meghívásnak úgy, hogy
szinte egymásba ért a két fellépés. Rövid
volt a Szárszón töltött idõ, fárasztó volt
a pihenõ nélküli oda-vissza út, de me
gérte, mert nagyon jól felkészült kórusok
színvonalas elõadásait láthattuk, hall

hattuk. Tudjuk, hogy dalárdaként, az
elõadott dalok jellegét és elõadásmódját
tekintve kilógtunk a sorból, de a közön
ség tapsa és a fellépés utáni beszélge
tések meggyõztek minket arról, hogy a
gyönyörûen, mûvészi kimunkáltsággal,
profi szinten elõadott kórusmûvek mellett
megférnek az erõt, elszántságot, nemze
ti érzést sugárzó, szívet-lelket melengetõ
hazafias dalok is. A szervezés kitûnõ
volt, nagyon jól érezte magát a Váradi
Dalnokok minden tagja. Csak elismerés
sel beszélhetünk a barátságos fogadta
tásról, az ellátásról, a jó társaságról.
Márkus Zoltán karnagy
Agyagási Ernõ szervezõ

Három orgonahangverseny
Simon Dorottya (orgona) és Fejérvári
János (gordonka) nagy sikerû estjével
kezdõdött július 26-án az a nyári orgona
koncert sorozat, amelyre dr. Bölcsföldi
József hívta meg a mûvészeket a reformá
tus templomba. Augusztus 14-én Teleki
Miklós orgonaszólóiban gyönyörköd
hettük, és Mészáros János Elek énekében.
Augusztus 18-én Tóth-Vajna Zsombor és
Tóth-Vajna Gergely anekdotákkal kísért,
mûsorát hallgathatta a közönség, s az
ikerpár egy-egy négykezessel nyitotta és
zárta a koncertet. Fellépet a mûsorban az
idén diplomázott énekmûvésznõ Zemplé
nyi Eszter, aki méltán kapta a vastapsot.

Felvételünkön Simon Dorottya
és Fejérvári János a koncert után.
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Pálinkát, süteményt,
Táncolva, bohókásan hívogattak jó mûsort kínáltunk
Át-változás

Eljöttek a szomszéd polgármesterek

A Bibliaszól színtársulat június 22én adta elõ az ÁT-VÁLTOZÁS címû
darabját.
Mindenki nagyon izgult, mert ez
volt az elsõ olyan elõadásunk a 2 éves
fennállásunk óta, ahol egy város hívott
meg bennünket, és nem egy egyház,
vagy gyülekezet. Sokan voltak kíván
csiak ránk: kik ezek a bohókás, vidám
fiatalok, akik táncoltak a strandon, az
utcákon, így hívogatták a Csukás Szín
házba a település apraja-nagyját.
Amikor egy profi színész meghajol
a publikum elõtt, akkor a taps az õ
jutalma. Mi, amikor meghajoltunk
az elõadás után, akkor átéreztük a
nézõtér hatalmas tapsa mögött a há
lát, a köszönetet, a szeretetet. Amikor
belenéztünk az emberek szemébe, ott
találkoztunk kérdésekkel, köszönet
tel, felkavarodással, a remény vagy
az õszinte megtörtség könnyeivel...

Nekünk ez a jutalmunk! Ebben az ér
tékválságban szenvedõ, fogódzkodó
nélküli, ûzött világban elhozzuk az em
bereknek a valódi szeretet, az öröm, a
békesség, a megbocsátás, a remény,
az örökkévalóság érthetõ üzenetét,
amelyet Jézus Urunk ránk bízott 2 ezer
évvel ezelõtt. Ennek örökkévaló értéke
van!
Felejthetetlen napot töltöttünk együtt
Balatonszárszón. Rögtön beleszeret
tünk a nyitott, kedves emberekbe, a
tiszta, jól felszerelt strandba, no meg
a Balatonba… Ezért aztán vissza is
mentünk pár hét múlva, akkor csak
fürdeni, és beszélgetni, közösségben
lenni.
Imáinkban tartjuk Balatonszárszót,
az ott élõ embereket, a település
vezetõit!

Táncosok, énekesek, divatbemutató, a rit
mikus gimnasztikát mûvelõ csinos lányok,
nagyon jó zenét játszó bajai zenészek
szórakoztatták a nagyérdemût, akiket
szomszédolásra hívtunk, június végén.
Megtisztelték az összejövetelt a szom
széd települések vezetõi is, akiket ilyen
nyári idõben ritkán lehet egyszerre együtt
látni. Eljött Holovics Huba, Balatonföld
vár polgármestere, dr. Kiss Pál címzetes
fõjegyzõ, Máj Károly, Nagycsepely pol
gármestere, Müller Tibor, Kötcse alpol
gármestere, Rózsás Elemér, Szólád- és
Hári László Teleki polgármestere, akiket
együtt köszöntött a színpadon Dorogi
Sándor, Szárszó polgármestere.
Finomságokból sem volt hiány: Máj
Károly maga kínálta a Szõke Farkas Sz

eszfõzdében készült finomságot, hiszen
a magas követelményeknek megfelelõ
kis üzemben az önkormányzatnak is
érdekeltsége van. Az óriás hordókból
pedig borkülönlegességeket kínáltak:
Kötcsérõl a Buzás János és a Gutman
Borpincészet italait.
A Nyugdíjas Klubunk asszonyai megint
kitettek magukért: az õ süteményeikért
érdemes volt beállni a sorba. Székelyné
Erika és Tormáné Marika 5 kiló lisztbõl
sütöttek kakaós és fahéjas kelt rétest, ami
az utolsó morzsáig elfogyott.
Elõször ezen a programon mutatko
zott be Réti Éva és Szárszó frissen de
bütált manökenjei. Róluk szól az alábbi
írás.

A Réthy Fashion és manökenjei

Göde Ferenc

Éltetik Szárszó szellemiségét

Fantasztikus új módi: farmerruhák,
selyemmel, csipkével, fûzõvel kombinál
va. Az ötletasszony Réti Éva, aki barát
nõjével Skibáné Bartha Mercedessel egy
kis céget is alapított a régi farmerek be
gyûjtésére és újjá varázsolására. A Réthy
Fashion elõször a Szomszédolás címû
programon mutatta be a kollekciót, majd

még négy alkalommal, újabb modellekkel
gazdagítva, végül a Balaton Hangja te
hetségkutató verseny szünetében arattak
nagy sikert. Addigra a szárszói lányok is
csaknem kész manökenek lettek: Szabó
Anna, Korcz Franciska, Német Petra, Jó
zsa Judit léptek a pástra, a kislányruhákat
pedig Skiba Zsófia mutatta be.

SDG – Szárszó – Konferencia

Jó elmenni és még jobb visszajönni

Hetven évvel ezelõtt diákként vett részt
Szárszón a Soli Deo Gloria telepen So
modi István, ahol hatszázan keresték
az ország számára a kiutat. Tudták mit
akarnak: a nép követeléseit megfogal
mazni. A jeles évforduló alkalmából
emlékeztek, augusztus 23-án de a mai
viszonyokra is aktualizálták gondola
taikat. A Magyar Írószövetséget és a
Magyar Naplót képviselõ Oláh János
szerint Balatonszárszó éppen a szem
benézésre, a számvetésre tanít, aminek
manapság egyre kevesebb a követõje

az irodalomban. Abban a reményben
jött el, hogy a nép gondolat nem hal
meg.
Lezsák Sándor, a parlament alelnöke
szerint a ’43-as Szárszó nélkül az ’56os eseményeket sem tudjuk megérteni,
mint a rendszerváltozást sem. Püski
Sándor a közismert kiadótulajdonos to
borozta a’43-as szárszói Konferencia
résztvevõit. Most a fia, Püski István vette
át a staféta botot, aki megerõsítette:
nem hagyják meghalni a hét évtizedes
szárszói szellemiséget.

A címben említett három szó szorosan
összeforrt az elmúlt évszázadban, hiszen
a Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a di
csõség) Diákszövetség 1928 óta min
den nyáron konferenciákat tartott Bala
tonszárszón. Ezek közül kiemelkedik az
1943-as Magyar Élet tábor, melynek
70. évfordulójára emlékeztünk a MI
GeneRÁCIÓ elnevezésû konferenciánk
kal. Mai fiatal SDG-sek fontosnak érez
tük, hogy emlékezzünk és azt is, hogy
valami hasonlóval állítsunk emléket. Így
született meg a MIGeneRÁCIÓ konfe
rencia ötlet, mely az egyik legaktuáli
sabb társadalmi kérdéssel foglalkozik,
mégpedig az elvándorlással.
Szárszón töltött három napunkban
több szempontból (történelem, szoci
ológia, gazdaság, pszichológia, poli
tika, teológia) jártuk végig a kérdést
elõadóink, vendégeink segítségével.
Számomra ez egyik nagy felismerés az

volt, hogy az elvándorlás folyamata,
mértéke nem megállítható vagy visszaf
ordítható rövidtávon. Fontos ezzel szem
benéznünk. Úgy látjuk, hogy a migráció
egy mély és összetett problémarendszer
tünete, többek között: gazdasági re
gresszió, kilátástalanság, bizonytalan
ság.
„Jó elmenni és még jobb visszajönni.”
– ez a mondat egy beszélgetésben fogal
mazódott meg, s egybe célkitûzésünkké
is vált a konferencia végére, hogy Ma
gyarországra jó legyen hazajönni.
Nagyon hálásak voltunk Istennek,
hogy konferenciánk létrejöhetett, a szer
vezés folyamán ugyanis többször kétsé
gessé vált, hogy tudjuk-e folytatni a meg
kezdett munkát – nem volt hiábavaló a
küzdelmünk.
Katona Viktor
református lelkipásztor, az SDG
elnöke
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Ámulunk és bámulunk
Ötletekkel jöttek

(Folytatás a 6. oldalról)
Nehéz szembe dicsérni a polgármes
tert, de mégis ezt kell tenni – kezdte
az elsõ hozzászóló. Csak ámulunk
és bámulunk, – mondta. És a többiek
is hasonlóan indítottak. Az elismerõ
szavak lényege az volt: tíz, húsz
éve összesen nem történt Szárszón
annyi kedvezõ változás, mint az utóbbi
három évben. Ezek után a 14 felszóla
ló saját területe kisebb nagyobb gond
jait hozta szóba: Mint például a Ben
degúz strandon hiányoznak a padok,
a Móricz Zsigmond utcain a toalett tisz
tasága hagy kívánni valót maga után,
az Esztergom utca sarkán kialakult egy
szemét domb. A sorozatos betörések
miatt tovább kellene kamerázni, (még
esetleg megtévesztésül ál-kamerákkal
is). A másik két strandhoz vezetõ vasúti
átjáróval is nagy a gond, babakocsival
nem lehet közlekedni. Javasolják,
hogy a régi bakterház helyén az utat

jó lenne kiegyenesíteni. Az Ady Endre
utcán két autó nem fér el egymás mel
lett: javasolják a közlekedési viszonyok
módosítását. A száguldó autósok és
motorosok megfékezésére egyesek
„nyári” fekvõrendõrt javasoltak, má
sok azt tanácsolják, hogy az aszfaltra
vörös festékkel jelezzék a keresztezõ
utcákat.
Megtapsolták azt a hozzászólót,
aki azt javasolta: a befizetett szemét
díj fejében adjon az AVE annyi zsákot,
amennyi a pénzéért jár. Lehet, hogy
három hétig egyet sem tesz ki, de elõ
fordul, hogy egy-egy alkalommal töb
bet is. Volt, aki a zsákok színével való
megkülönböztetést javasolja a szelektív
gyûjtés elõsegítésére. Elismeréssel szól
tak a pezsgõ színházi és szabadtári
programokról is. Egy javaslat is elhang
zott ezzel kapcsolatban: Hobó: József
Attila estje is biztos teltházas program
lenne a következõ évadban.

Közhírré tétetik, mindenkinek tudtára adatik!
2013. szeptember havának 21. napján
Balatonszárszón nagy nap kerekedik, mivel a faluban

SZÜRETI FELVONULÁS és MULATSÁG
tartatik, melyre szeretettel várjuk Önt és a család apraját, nagyját.
A menet 14 órakor indul a Zenepavilontól.
A menetben ott lesznek a régi szüreti mulatságok szereplõi: kisbíró, bíró és
bíróné, táncosok és zenészek, lovasok és fogatok, cigányvajda és családja.
A résztvevõk jó szívvel fogadják, ha a megállókban ki-ki süteménnyel és jóféle
nedûvel kínálja õket.
Szüreti programunk 18 órától a Mûvelõdési Házban folytatódik:
Kipréseljük és megcsordítjuk a hegy levét! Megválasztjuk a legszebb lábú
szõlõtaposót!
Csapra verjük az ünnepi hordót, borkóstolóval alapozunk
a további vigasságra!
Készítsük táncos lábunkat, a talpalávalót a Juli és a Happy Band húzza!
Szeretettel várjuk szárszói borokkal, büfével, hajnalhasadtáig tartó tánccal:
a szervezõ szárszói civil szervezetek, egyesületek, közösségek.
Infó: 30/5924-246, 30/8649-125

Együtt Szárszóért!

Megnyílt
az Uniós támogatással felújított és nyáron átadott Fõ utcai
„Csenge Panzió”. Várják szeretettel a pihenni vágyó vendégeket
a www.csengepanzio.hu weboldalon.”

Másfél ezer gyerek mókolt

Köszönet azoknak, akik a nyári rendezvények szervezésében, rendezésében aktívan
közremûködtek.

Nyelvvizsga Balatonszárszón!
Nyelviskolánk, a Brainturbo Dél-Balato
ni oktatási Központ a májusi megnyitá
sa óta egyre nagyobb ismertségnek ör
vend. Többek között már sok szárszói
is tanul nálunk nyelveket.
Augusztus végén nagy megtiszteltetés
ért bennünket. Az Educational Testing Ser
vice, az oktatásban és üzleti életben a vi

lág vezetõ nyelvvizsgáztatója a helyszín,
az oktatás színvonala és az itt dolgozók
képzettsége alapján nemzetközi nyelv
vizsgaközponttá nyilvánította iskolánkat.
2013 õszétõl így a Dél-Dunántúli Ré
gióban elsõként Balatonszárszón is le
hetõség lesz nemzetközileg elismert an
gol nyelvû TOEIC nyelvvizsga letételére.

Univerzális
az új Carrero
kistraktorunk
Ebben a ciklusban nemcsak a települé
sünk szépült, de a Szárszóért Non
profit Kft. gépparkja is folyamatosan
megújul. A kiválasztásnál elsõsorban
a célszerûséget és a megbízhatóságot

tartottuk szem elõtt. Ezért választottunk
egy négy évszakos kistraktort, amely
az év minden szakában könnyíti és
segíti munkánkat. Alkalmas pótkocsi
vontatására, fûnyírásra és hó eltakarí
tásra. Megjelenése esztétikus és a téli
idõszakban fûthetõ a vezetõ fülkéje.
Bóka Jánosné ügyvezetõ

Nagyüzem volt egész nyáron a mókolóban.
Harmadik éve szerepelt a nyári pro
gramok között a „Szárszói mókoló”,
ahol a gyerekeknek kézmûves fogla
lkozásokat tartottam. A népszerûséget
és sikert bizonyítja, hogy közel 1500
gyerek és legalább ennyi felnõtt vett
részt a foglalkozásokon. Ebben az
évben 27 foglalkozást tartottam, 20
féle technikával és 36 féle tárgyat
készítettünk. Tizennégy gyerekcsoport

is részt vett a programokon 10 fõtõl az
52-ig.
Ez rengeteg elõkészítést, energiát
igényelt, de úgy gondoltam, hogy
Szárszóról egyetlen, gyerek, pedagó
gus, szülõ, nagyszülõ se menjen haza
úgy, hogy a fejében, szívében és a
kezében nem visz valamit haza, ha
megfordult a „Szárszói mókolóban”.
Láposiné Pozsega Piroska

Kirándulás Erdélybe
Az önkormányzat október 3-6 között kirándulást szervez Erdélybe:
A 4 nap/3 éjszakás ott tartózkodás alatt a félpanziós ellátás díja személyenként
48 ezer forint, amely magában foglalja az autóbuszos utazást Gyergyóalfaluba, a
kirándulást Korondra, a Gyilkos tóhoz, valamint Parajdra (belépõt a sóbányába),
és tartalmazza az utasbiztosítást is. A szállás 2-3 ágyas szobákban lesz.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet szeptember 13-ig Némethné Szabó Magdol
nánál személyesen vagy a 06-30-8649-125 telefonszámon!
Sok szeretettel várunk mindenkit!
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Labdarúgás

Új csapat a bajnokok helyett
Új korszak kezdõdik a Nagyközségi
Sportegyesület Labdarúgó Szakosztá
lyának életében. Ez több szempontból
is igaz, hisz az elmúlt idény szép sikere
után (bajnoki aranyérem) az edzõ Deme
Norbert 3 hét hezitálás után bejelentette
távozását. Szerinte már nem lett volna
újabb motiváció, amivel a csapatot lel
kesítette volna. No, meg az anyagiak is
közrejátszottak, hisz máshol állítólag job
bak a lehetõségek. Sajnálatos, hogy az
úgynevezett amatõr fociban is ( Megye
I-II. ) már a pénz dominál!
Sajnálatos az is, hogy a csapatból 10
játékos távozott és ebbõl 8 az ex edzõ
csábításának engedett és követte Boglár
ra, ahol minden szépet ígértek nekik.
Így tehát új edzõvel és új csapat építé
sével telt el a nyári szünet. Július közepén
kezdõdött a felkészülés az õszi szezonra.
Mint balatoni csapatnak ez nálunk sem
olyan egyszerû, hisz dolgoznak a fiata
lok, és nem olyan könnyû az edzésidõt
egyeztetni. A felnõtt és az utánpótlás csa
patunk együtt készült és több felkészülési
mérkõzést is játszott környékbeli csapa
tokkal.
Szólni kell még egyéb nehézségekrõl
is. Az MLSZ illetékesei az íróasztal mellõl
egy tollvonással megszabják, hogy a
Megyei I.o-ban hány utánpótlás csapatot
kell szerepeltetni függetlenül attól, hogy
van-e elég gyerek, vagy sem! Idén is egy
gyel emelték a csapatok számát. Kötelezõ

✟ Gyászközlemény
2013. július 1-én Pákozdi Etelka
2013. augusztus 10-én Horváth János
2103. augusztus 20-án id.Takács István
2013. augusztus 23-án id. Bán János
hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki
a gyászolóknak.

Jó tudni!

a felnõtt mellett U-21, U-18, U-15 korosz
tály és a Bozsik programban 4 csoport
(U7, U9, U11 És U13) szerepeltetése és
az öregfiúkat se hagyjuk ki!
Nagyon nehéz õsz elé nézünk, ezért
kérek minden sportbarátot, hogy minél
nagyobb számban látogassanak ki a
mérkõzésekre és buzdítsák a csapatain
kat, hisz a sok nézõ mindig jó hatással
van a csapat teljesítményére és eredmé
nyességére!
Az sem utolsó szempont, hogy ezúttal
szárszói fiatalok alkotják a csapatot.
HAJRÁ SZÁRSZÓ !!!
Harmath Imre ( NKSE elnök )

Az új edzõ!
Siófokról érkezett a labdarúgó csapat
új edzõje, SZAJCZ MIKLÓS. Aktív pá
lyafutását 1970-ben a KSI-ben kezdte,
ahol több bajnoki címet szerzett. Fel
nõttként a BP. Honvéd-ban mutatko
zott be 1978-ban, majd szerepelt a
Szolnoki MÁV-ban, a Honvéd Kossuth
KFSE-ben, a Honvéd Szabó Lajos SEben, a Komlói Bányászban, a Siófoki
Bányász-ban, a Kaposvári Rákóczi-ban
és a III. kerületi TTVE-ben.
2010-ben a Testnevelési Egyetemen
labdarúgó szakedzõ diplomát szerzett,
majd a„B” licenszes diplomát is meg
kapta.
A mérkõzések idõpontjai
1. ford. szept.25. szerda
2. ford. aug.24. vasárnap
3. ford. aug.31. szombat
4. ford. szept.08. vasárnap
5. ford. szept.14. szombat
6. ford. szept.22.vasárnap
7. ford. szept.28.szombat

Szajcz Miklós
Több megyei alacsonyabb osztályú
csapatánál edzõsködött, majd az utób
bi két évben Siófokon fiatalok nevelé

B-keresztúr – B-szárszó (halasztott)
B-szárszó – B-lelle
Berzence – B-szárszó
B-szárszó – B-vasas
Marcali – B-szárszó
B-szárszó – Nagyberki
Kaposmérõ – B-szárszó

Karate

A 6 danos mester edzései

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

Kusiak Grazsyna

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

Bronz érmes lett a
strand-foci csapatunk
A Balaton 30 strandján zajlottak egész
nyáron a Mozdulj Balaton! mérkõzései.
Szárszó két együttes képviselte: a köz
ponti strandot egy férfi csapat, a Móricz
Zsigmond utcait pedig egy nõi focicsa
pat. Augusztus 25-én, Vonyarcvashe
gyen játszották a válogatottak döntõjét,
amelyen a férfi csapatunk bronzérmet
szerzett. A csapat tagjai: Györkös Sza
bolcs, Tóth László, Tóth Bálint. Csapat
vezetõ: Hûvösvölgyi Péter.

Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323

Somogyi Zóra
Körösi Sándor

(Ifj. Sarang Sándor
szakosztályvezetõ )

8. ford. okt.05. szombat Csurgó – B-szárszó
9. ford. okt.13. vasárnap B-szárszó – Somogyvár
10. ford. okt.20. vasárnap Somogyjád – B-szárszó
11. ford. okt.27. vasárnap B-szárszó – Tab
12. ford. nov.02. vasárnap Babócsa – B-szárszó
13. ford. nov.10. vasárnap B-szárszó – Kiskorpád
14. ford. nov.17. vasárnap Karád – B-szárszó
15. ford. nov.24. vasárnap B-szárszó - Nagybajom

Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113

A fotókat készítették:

sével foglalkozott. Elmondása szerint
váratlanul érte a felkérés, és a rövid
határidõ ellenére elfogadta a szárszói
ajánlatot. Tudja, hogy nagyon nehéz
feladatot vállalt, hisz tisztában van
vele, hogy teljesen új, fiatal csapattal
kell nekivágni a 2013/2014-es baj
nokságnak.
Elsõ benyomásai jók, hisz a fiatalok
és az itt maradtak óriási lelkesedéssel
fogtak bele a munkába és jónéhány
ügyes fiatalt ismert meg.
A célkitûzés egy új, szárszói kötõ
désû fiatal csapat építése, és hogy a
mezõny elsõ felében végezzenek.

Július 8-a és 18-a között ismét Szárszó
adott otthont a karatésok nyári edzõ
táborának, két turnusban. Az elsõ héten
a 14 évnél fiatalabbak, a másodikon
pedig az idõsebbek vettek részt, ter
mészetesen volt számos olyan karatés
is, aki tíz napon keresztül edzett. Érde
kesség volt az elõzõ évektõl eltérõen
a reggeli futás, ami 5,6 km-t tett ki és
az azt követõ erõsítés. Majd edzés dél
elõtt, délután, sõt, két alkalommal a
strandon, a vízben is gyakorlatoztunk.
Szerencsénkre az idõ is remek volt. En
nek, és talán az évek óta folyamatosan
bõvülõ és színesedõ programoknak
köszönhetõ, hogy az elsõ héten 120-an,
a másodikon pedig 70-en keresték fel
településünket, részben a Balaton déli
partjáról, részben Pestrõl, Tiszaújváros
ból és Kézdivásárhelyrõl. Az edzéseket

Zallel László 6.danos mester a tõle meg
szokott színvonalon tartotta, illetve az
õ -jelenleg is Magyar Válogatott - tanít
ványai. A tábori pólonk is nagy népsz
erûségnek örvendett. A Szárszó TV ál
tal megkérdezett gyerekek mindegyike
tanúsította: remekül érezte magát, és
jövõre sem szeretnének lemaradni az
edzõtáborról. Szeretném megköszönni
a rengeteg segítséget Magdinak, Gabi
nak, Marikának, Natinak, akik évek óta
oszlopos tagjai a tábor “stábjának”. Az
V. edzõtáborunk nagy sikerrel lezajlott.
A rendes edzések újból elindulnak,
eddig két -három versenykiírás érkezett
csapatunkhoz, amibõl feltehetõen a
szombathelyi Goju-Kupa lesz az elsõ,
október elején, amin részt vesz majd a
szárszói csapat.
Somogyi Péter edzõ
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