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Legyen minden nap Gyereknap!

Várjuk
a vakációzókat!

„ …játszani is engedd,
szép, komoly fiadat!”

Megkezdõdött a visszaszámlálás: most
már teljes gõzzel megnyitjuk a Balatont,
fáklyás felvonulással, ahogy szoktuk!
Szárszón januártól szervezünk, készü
lünk, hogy a nyár minden napjára legyen program. Átépítettük, megfiatalítottuk
a strandot. Áttettük a szabadtéri színpadot is, mert ott kényelmesebben lehet
majd szórakozni, fesztiválokat rendezni.
Ezáltal nagyobb lett és megújult a parkoló is, és biztonságosabb a közlekedés.
A kerekpárosok örömére õrzött tárolót
építettünk. Kitakarítottunk az Ivett hurrikán
után. Sokat lomtalanítottunk. Így biztosan
a sok szálláshelyen megújultak a bútorok, a felszerelések is. A vendéglátók és
a kerekedõk is nagyon készülnek, hogy
szuper legyen az ellátás. A Csukás Színház homlokzata új szereplõket kapott:
Süsü és Pom-pom invitálja a közönséget.
A lapunk mellékleteként megtalálják a
részletes nyári programot, ez jó, ha minden szállás-, és vendéglátóhelyen kéznél
van. Nyomtattunk belõle bõven. És
elõmelegítettük a Balatont! A strandjaink,
a parkolók továbbra is ingyenesek. Mi
kell még? A jókedvüket hozzák magukkal a családok, mert az õ fogadásukra
készültünk minden igyekezetünkkel.

(József Attila)

Fantasztikus sikere volt az idei gyermek
napnak Szárszón. Az mondják, egy tût
is alig lehetett leejteni a mûvelõdési
ház udvarán. Az alábbi tudósítás is ezt
bizonyítja. Az jutott eszembe errõl a
nagy, össznépi jókedvrõl – mert szülõk,
nagyik és gyerekek mind együtt voltakde jó volna, ha minden nap gyereknap
lenne! No, nem úgy hogy minden
napra a palacsinta, ingyen fagyi! De
nekünk, felnõtteknek lehetne minden
napot gyermeknappá tenni.
Ezt már a mi József Attilánk is kérte:
…játszani is engedd, szép komoly fiadat! Ha a papa és mama akkor ülnének le beszélgetni, játszani, amikor a

Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött.
gyerekek akarják, és nem amikor õk
ráérnek. De szép is lenne ez a fordított

világ! Vagy nem is lenne olyan nehéz
ezt eljátszani?

Három királyfi és két királylány
Nagyon jó, hogy minden hónapban a
legfiatalabb szárszóikat fogadhatja hivatalában Dorogi Sándor polgármester.
Örülünk a gyermekáldásnak, abban a
reményben, hogy itt nagyon jó gyermeknek lenni. Ez alkalommal két családnak gratulált és adta át az önkormányzat oklevelét és az egyenként 100 ezer
forint ajándékot tartalmazó borítékot.
Szalay Miklós és Szalayné Karsai
Ildikó kisfia Szalay Áron március 7-én
született. A családban így három a fiú,
a 11 éves Miklós, és a 9 éves Ábel nagyon örül a kistestvérnek. Természetesen a nagyszülõk is, akik nagyon sokat
segítenek az ellátásában, a családi
játszóház szervezésében.
Reichert Zoltán és Paku Anita ikrei
Kincsõ és Zoé február 28-án születtek.
Komoly szülõi szervezõ munkát igé

Turisztikánkról
– hosszú távra
A Reichert és a Szalay család
nyelnek, hogy mindketten a megfelelõ
idõben kapják az anyatejet, a fürdetést, a tiszta ruhát. A lelki támasz az
elsõsorban, a kezdeti nehézségek
idején az Anita édesanya volt, de a
Zoltán szülei is mindenben mellettük

vannak. Nagyon örül a kistestvéreknek
Reichert Júlia a féltestvérük is. A szülõk
Reichert Anikónak, Tamásnak, és az
aprókáiknak: Annának és Ádámnak
köszönik a sok játékot, ajándékot és
testvéri szeretet.

Fergeteges játszóház – sok fagyival, palacsintával
Egész napos program várta a kicsi
ket és nagyokat május 31-én, a
mûvelõdési házban. Még felsorolni

is hosszú, mi minden: csillámtetoválás, kézmûves játszóház Piroska nénivel. Népi játékokat próbálhattak

Mindenütt nagy volt a versenyláz, ahol próbára kellett tenni az ügyességet.

ki, fa körhintán körözhettek. Egyben
maradt az ugrálóvár és a trambulin,
pedig egész nap nyúzták a gyerekek.
A nagyobbak versenyezhettek célba
dobásban, zsákba futásban. Izgalmas
volt az almahalászat, a lángosevõ- és
az aszfaltrajz verseny is. A büfében
mindenkit vendégül láttunk. Köszönet
a kiszolgálásért a NABE tagjainak, és
az idén is óriási segítségünkre volt a
Nyugdíjas Klub, hiszen tõlük kaptuk
a rengeteg palacsintát. Köszönet a
Diána fagyizónak / Németh Tibornak
/ aki felajánlotta ingyen a rengeteg
finom fagyit, amit a vendégek egész
délután kóstolhattak. Az idén is sok fel
ajánlás érkezett a helyi vállalkozóktól
és magánszemélyektõl, aminek eredményeként igen emlékezetes gyermek
napot rendezhettünk.
Apáti Emõke

www.balatonszarszo.hu

Balatonszárszó családbarát most. A
Csukás Színház zseniális megvalósítása
a Balatonon egyedi, de sok konkurens
két év alatt ellehetetlenítheti. VAGY MÉGSEM?
Jó hír a Balatonnak, hogy a Nemzeti
Turizmusfejlesztési Koncepció tavaly
novemberben végre megfogalmazta
az 1993 óta létezõ fejlesztési stratégiai
javaslatot: a Balaton „Európa Családi
Tavává“ válhat.
Mi, akiknek életünk és munkánk a Balaton, tudjuk, hogy ez evidencia: a Balaton Régiónak nincs más alternatívája!!
Balatonszárszó eddig az összes létezõ
szakmai és népszerûségi díjat, elismerést
– megérdemelten – elnyerte e röpke
néhány év alatt a Csukás Színházzal.
Ugyanakkor, dicséri az önkormányzat
vezetését, hogy felismerte: ha Szárszó
lakosai, a turizmusból élõk nem veszik
figyelembe a konkurencia mozgását és
saját versenyképességük fejlesztését, akkor gondok lesznek a vendégéjszakák
és az árbevétel teljesítése területén, akár
egy-két éven belül is.
Folytatás a 3. oldalon
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Amit fõztünk, mind megettük
Hetekkel május elseje elõtt elkezdõdött a készülõdés. Mi jelenthette
a legnagyobb izgalmat? Sikerül-e
meglõni azt a szép szarvast, amibõl
majd a legfinomabb vadas készül,
hogy megnyaljuk utána mind a tíz uj
junkat.
A Balatonszárszó-Kõröshegy Földtulajdonosi Közösség, mint vadásztársaság csapata figyelte a kiválasztott vad mozgását, és egy alkalmas
idõpontban sikerült megadni neki a
végtisztességet. Így került több száz
majálisozó tányérjába finomság. Aki
megfõzte: Fodor Zsolt, Zelei László és
segítõik.
De fõztek a benevezett csapatok is,
ahogy ilyenkor szokás, szám szerint
12 bográcsban fõtt a finomság. Kavartak a NABE asszonyai, a Baráti
Társaság, a Bacsek Kft., a Szárszó
Néptáncegyüttes, a Szárszóért Nonprofit Kft., „A Züdülök”, a Polgárõrség, a Balatonszárszó NKSE a sportegyesület, Mészáros Aranka, a CRFC
Farkas-, a Szárszó TV, és Dorogi Sándor polgármester csapata.
És egyre szorosabb a versengés,
és nehezebb a zsûri dolga. De nagy
nehezen csak eldöntötték a helye
zéseket.
Minden esetre a szabadidõparkban
nagyon jól szórakozott Szárszó apraja nagyja, amirõl az alábbi képriportunkban beszámolunk.

A Baráti Társaság fõztje vitte el a pálmát. Az egyik fiatalasszony
Szárszó címerét is elkészítette mézeskalácsból – szorgalmi feladatként.

Akik százszámra sütötték a lángost (balról): Kétszeri
Csilla, Jáger Józsefné, Csimszi Magdolna és Kissné Somogyi Tünde

A Sportegyesület tagjai és támogatói – ünnepi trikóban

A Polgárõrök kondérjából is elfogyott az
utolsó cseppig

A szárszói borok dicsérete VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
2014. május 25-én lezajlott az Európai
Parlamenti választás. Balatonszárszón
2 szavazókörben, a Közös Önkormányzati Hivatalban és a Mûvelõdési
Házban adhatták le a választópolgárok
a szavazataikat. Az 1976 választásra
jogosultból 778-an (39 %)jelentek meg
a szavazás napján a szavazóhelyiségekben vagy igényeltek mozgóurnát.
A listán szereplõ 8 párt közül a
FIDESZ-KDNP szerezte meg a szavazatok 55 %-át (426 db). 98-an szavaztak
(12,6 %) a Demokratikus Kolalícóra,

95-en (12 %)a JOBBIK-ra, 75-en (9 %)
az MSZP-re, és 46-an (6 %) az EgyüttPM-re. Az LMP –re szavazók száma
29, az SMS-re 5, a Haza nem eladó
pártra szavazók száma 2 volt.
A választás rendjét megzavaró rendkívüli esemény egyik szavazókörben
sem történt. A választással kapcsolatban
jogorvoslat iránti kérelem nem érkezett,
így az eredmények hivatalosak.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes fõjegyzõ
HVI vezetõ

Virágszõnyeg – 30 ezer növénybõl
A borászaink, akik szeretik megméretni magukat, illetve a nedûiket, s néhányan, akik
inkább kóstolgatni. õk a díjátadók.
Tizenharmadszor mérettek meg a szár
szói és környékbeli termelõk borai. 42
minta került a bírák asztalára.
A bizottságot Mészáros Lászlóné vezette, melynek munkájában Fenyvesi Henrik, Veszprémi László, Babócsay Károly
és Petracsek Béla borászok és a termelõk
részérõl Balogh Lajos vettek részt. A 23
fehér mellett 3 rose és 18 vörös bort vizsgáltak. A zsûri elnök értékelésébõl kitûnt,
hogy a termõterület elsõsorban a fehér
fajtáknak kedvez, s ez megmutatkozott a
pontszámokban is. Közöttük 10 arany, 7
ezüst és 3 bronzérem talált gazdára. A
vörös szõlõknek nem kedvezett az elõzõ
évi csapadékos, hûvös õsz. Ez kihatott
a rose borok eredményére is, hiszen a
gyengébb alapanyagból nehéz volt jó
nedût készíteni. Ebben a kategóriában
egy bronzérem született. A vörös borok

versenyében két arany, egy ezüst és
három bronzérmet adott ki a bizottság.
„Az év bora” Balogh Lajos helyi termelõ 2013-as Chardonnay-ja lett, melyet
nagyarany minõsítéssel ismertek el a borbírák. „Az év borásza” kitüntetõ címet
Szabó Zoltán és Breglovics Erzsébet érdemelte ki az általuk mûködtetett Dézsmapice kitûnõ boraival. Mindkét kiemelt
az önkormányzat különdíját vehette át
Dorogi Sándor polgármestertõl és Kiss
Dezsõ Péter szakújságírótól.
A díjátadó gálán fellépett a Szárszó
Táncegyüttes, a Szárszói Kabarétársulat
pedig három új darabbal szórakoztatta
a gazdákat és vendégeiket. A vacsorát
követõen pedig kezdõdhetett a tánc, s
a hajnalig tartó nótázás a Jakab duó kíséretével.
Mikulcza Gábor szervezõ

Az elsõ virágültetési nekifutást csaknem elvitte „Ivett”.
E szépnevû hurrikán miatt
kicsit késlekedett a virágpalántáink kiültetése, de most
már biztos helyen van a
30 ezer növényünk. Szabó
Károly balatonszemesi kertész elmondta, hogy a kertészetük legszebb virágait
válogatták össze, s a legjobb tudásukat adták bele
a virágszõnyegek szövésébe, hogy az idén is megnyerje a mindenki tetszését
a Szárszó élõ dekorációja. Tervrajz szerint folyt az ültetés, hogy mindenütt látvá
Az önkormányzat elõtti nyos legyen a kompozíció.
parkban kúposan kiemeltpetúnia, szalmagyopár nyílik majd a
ék a gömbölyû virágágyat, hogy a
parkjainkban, az Óra téren, a Tó parti
középen kiemelkedõ kanna virágok
parkban pedig kakastaréj, nyuszifül, és
még különlegesebb látványt nyújtsanak,
s a többi harmonizáljon vele színben
a tarka díszcsalán gyönyörködteti majd
is. Szalvia, paprika virág, begónia,
a sétálókat.
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A gazdagságunk
együttmûködve többet érne
Balatonszárszó turisztikailag gazdag
település. Dorogi Sándor polgármester
sorra vette azokat a milliós, de sokkal
inkább milliárdos értékeket, azon az
eszmecserén, amelyre a vendégfogadásban, ellátásban érdekelt vendéglátókat hívta meg június 2-án a Retró
Étterem teraszára. Tehát: 1800 villa,
nyaraló van szárszón, két négy csillagos szállodánk. Az Evangélikus üdülõ
és Misszió központ, a Református Soli
Deo Gloria (SDG) a vallási turizmus
hazai és külföldi vendégek elõtt is elismert hely. A nagyon jól mûködõ kempingünk van. A Zöldpont, mint egy
mediterrán park, a Diós kempinget
a – legjobb adófizetõként jellemezte).
A helyben lakók közül 500-an fogad
nak vendégeket a családi házukban.
Tehát naponta körülbelül 10-20 ezren
nyaralnak itt. A lakosságnak a vendégfogadás a legfõbb bevételi forrása.
Szólt arról, hogy nem kis csapat
gondoskodik arról, hogy ne csak a
legnagyobb kincsünk a Balaton jelentsen élményt, hanem egy egész csapat
dolgozott januártól azon, hogy a nyár
szinte minden napján legyen kulturális
és szórakoztató program a vendégek
és a helybeliek számára. Az az idegenfogalmi adó, ami az önkormányzatnak
bevétel, nagyon sok helyre kell. Hogy a
szállásadó úgy informálhassa a vendéget, hogy a strandjaink ingyenesek, a
parkolás úgyszintén. A Csukás Színház
elõadásait családbarát áron kínáljuk.
A nyári programajánlatunkat több 10
ezer példányban osztottuk már szét.
Cseri Péter a Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, hogy elkészült Szárszó
hosszú távú turisztikai fejlesztési prog
ramja. Amit lehet, azt viszont már a
nyáron be akarják vezetni. A legfontosabbnak tartja azt a fajta kommunikációt, amikor a vendéglátó elébe
megy a vendég kívánságának, ajánl,
kínálja a programjainkat, ha a szomszéd vendéglátóhelyen találja meg
amire vágyik, ajánlja és nem kelti rossz
hírét. A vendég szájában megmarad
ugyan a gulyás, a lángos ízei is, meg
a sok finomságé, de az összhatás lehet
édes, vagy keserû.

Némethné Szabó Magdolna turisz
tikai menedzser az új kiadványokat
ismertette, és a még szóba jöhetõ
vendégcsalogató akciókról szólt, Dan
csecs Klára a mûvelõdési ház vezetõje
a nyári programok gazdaasszonya az
igazán változatos kínálatról szólt.
Kertész Rezsõ, a KISOSZ elnöke a
szakember utánpótlás aggasztó helyzetérõl szólt. A jól képzett szakácsok,
cukrászok, felszolgálók külföldi munkavállalók lettek. Viszont török példára hivatkozott, ahol az eladó átkíséri a vevõt
a harmadik boltba, ha nála nem találta
meg a megfelelõ árut, csak nehogy
más településre vigye el a pénzét. Az
osztrák szomszédoktól is szervezettséget, következetességet, és együttmûködést lenne jó tanulni. Nálunk talán az
utóbb a leggyengébb láncszem.
Bódi Zoltán a Két korona szálló
kereskedelmi vezetõje elmondta, hogy
nekik jól felfogott érdekük, hogy éttermeket és programokat ajánljanak,
hiszen õk fél panziós ellátást szolgáltatnak. Elismeréssel szólt a kedvezõ
változásokról, amit a saját honlapjukon
és internetes oldalikon naprakészen is
ajánlanak.
Perlaki Endre, a KID Family tulajdono
sa, mint gyermeküdülõ vezetõ belelát
a gyerekek pénztárcájába. Vonattal
nem tudják átvinni õket a szomszédos
településekre egy kikötõ sétára, ugyanis
nekik is meg kell váltani a gyorsvonati
pótjegyet. Az ötletet, hogy közúton
közlekedõ kisvasút kiváló lenne városnézésre, vagy átmenni szomszédolni.
Ezt az ötletet többen támogatták.
Benei Dávid utazási iroda vezetõ
nyitott kapukat döngetett, amikor a
zárt kerékpár tároló ötletét javasolta.
Ez megépül a parkoló területén, ahol
a szabadtéri színpad volt. (Az pedig
a strand területén állítják fel.) Jelentkezett az önkormányzatnál egy mobilkerékpár szerelõ is, aki készen áll ha
meghibásodik a járgány. A strand
nagy csúszdájának felújítását is javasolta. Errõl már az önkormányzat is
tárgyalt a tulajdonossal, de egyelõre
nincs remény sem a bontásra, sem
arra, hogy újjá lesz.

Turisztikánkról – hosszú távra
Folytatás az 1. oldalról
Szakértõkhöz fordult Dorogi Sándor
polgármester úr: hazánk jeles turisztikai
tanácsadója, dr. Puczkó László Xellum
kft. cégével elvállalta, hogy elkészíti Balatonszárszó turizmusának fejlesztési stratégiáját, fókuszban a családbarát jelleggel. Emlékeztetünk, hogy a „családbarát“
feltételrendszert a Szárszói Turisztikai
Egyesület Közgyûlésén a KIDSOASIS kft.
vezetése részlegesen ismertette, lehetõség van tehát a csatlakozásra. A Xellum
kft. azokra az egyedi és nélkülözhetetlen
fejlesztésekre is felhívta a figyelmet, me
lyek komplex vonzerõ- és termékfejlesztést valósíthatnak meg, de ezek zömmel

nem fognak jól mûködni a helyi szakágak
és szakemberek EGYÜTTMûKÖDÉSE
nélkül!! Elsõ helyen ajánlották a Szárszói
Gasztronómiai Klub létrehozását; erre
hazai módszertant is bemutattak (lásd
Fonyódi Gasztronómiai Klub, Makói
Gasztronómiai Céh, 2012-ben alakult
országos jelleggel a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület).
Elkészült tehát az önkormányzat
számára egy megalapozó stratégia,
valamint a szakmának részletezõ segéd
anyag, melyet a szakmai körnek bemutattunk, az érdeklõdõk pedig a Polgármesteri Hivatalban megismerhetik.
(Brachna János)

Így lomtalanítottunk – mi
Kicsit irigyelt település lettünk a
környéken. Ugyanis második alkalommal sikerült rendben, fegyelmezetten,
Szárszó szép, tiszta képét megõrizve
lomtalanítanunk. Néhányan, a szomszédból próbálkoztak is ide utaztatni a
fölösleges holmijukat. De szerencsére
a terület gazdái ismernek itt mindenkit.
De a biztonság kedvéért elkérték az illetõ lakcím kártyáját. Így vissza kellett
furikáznia a lomjaival.
Ha már város lennénk, azt mondhatnánk: városszeretetbõl jelesre vizsgázott
a település minden lakója, üdülõtulajdo
nosa. Az elsõ két napon még kedvezett
az idõjárás, de a hétvégén, dagasztot-

ták a jármûvek a sarat a Gyulai Pál utcai
telephelyen. Ennek ellenére – akik erre a
napra rendelték meg a Kft.-tõl a szállítást,
nem halogatták a dolgot. Bóka Jánosné
ügyvezetõ elmondta, hogy a 12 szállítást
rendeltek meg, és néhány szociálisan
rászoruló idõs szárszóinak segítettek megszabadulni a fölösleges lomoktól. A Kft.
szolgálatot teljesítõ dolgozói példásan
segítettek mindenkinek, hogy minden a
megfelelõ konténerbe kerüljön. Össze
sen 58 konténer szelektált holmit adtunk
tovább. A mûanyagot, a fémet, a papírt
ugyanis újrahasznosítják. Ez a megoldás
pedig ismét több millió forint megtakarítást jelent az önkormányzatunknak.

Ingyenes a Zöldpont udvar
Ismét egy nagy lépést tettünk elõre
településünk tisztaságáért. Eredményes
az a felhívás, amit szórólapon kaptak
meg a lakók és az üdülõtulajdonosok, hogy a Zöldpont udvarba beszál-

líthatják egész nyáron a levágott füvet
és más nyesedéket. Ezt az ingyenes
lehetõséget azóta igen sokan igénybe
veszik. Az alábbiakban közöljük az errõl szóló tudnivalót.

Nyitva tartási rend
Hétfõ: 7:30-15:30-ig
Kedd: 7:30-15:30-ig
Szerda: 7:30-15:30-ig

Csütörtök: 7:30-15:30-ig
Péntek:
7:30-15:30-ig
Hétvégén: Telefonos egyeztetés utáni átvétel

Zöld hulladék elhelyezése beszállítás esetén díjtalan.
(fatörzs, fa nyesedék, leveles, fû, száraz virág, tuják, fenyõk, bokrok).
Telephely címe: 8624 Balatonszárszó Szemesi út. (tbg beton telep)
Zöld hulladék átvevõ: Varga Norbert Tel: 06/30-828-66-75

A Képviselõ- testület április és május hónapban az alábbi közérdekû ügyekben döntött:
A Képviselõ- testület szerzõdést kötött:
– Dr. Trócsányi Andrással a várossá
nyilvánítási kezdeményezés dokumentációjának összeállítására.
– Baranyai Zoltán vállalkozóval a
központi strand ivóvíz hálózat cseréjére.
– Varga Norberttel a zöldhulladék
átvételi helyre szállításának, tárolásnak
és az ingatlanról történõ elszállításnak
a felügyeletére illetve a szállítónak történõ átadással kapcsolatos feladatok
ellátására.
– A Kezola Kft-vel a Mikszáth K. utcai strand elõtti parkoló kialakítására,
a strand elõtti parkolónál meglévõ
járda karbantartási feladatainak el
végzésére, majd a Mikszáth K. utca
Nagy stand területén közmûvezetékek
részére gépi földmunkavégzésre, terü
letrendezésre.
– Várhegyi László vállalkozóval a
teniszpálya sportlétesítmény területén
lévõ ácsmunkák végzése, felújításra.

– Kovács József vállalkozóval a Mikszáth K. utcai strandon található teniszpálya sportlétesítmény épülete festési
munkálatainak elvégzésére, majd a
strand épülete kinti falainak részleges
meszelésére és a lábazat festésére.
– A Swietelsky Magyarország Kftvel a Dózsa Gy. u. elején- Mûvelõdési
Házzal szemben- lévõ parkoló aszfalt
szõnyegezési munkáinak kivitelezésére.
– Fekete János képviselõ által felajánlott tiszteletdíj felhasználási célját
meghatározta, Fekete János javaslatára 50.000.- Ft-ot a Balatonszárszói
Református Egyházközség, 50.000.Ft-ot a balatonszárszói Bûnbánó Magdolna Plébánia támogatására továbbá
a majálison megrendezésre került fõzõversenyre a díjak és a virsli megvásárlására hagyta jóvá.
– A Képviselõ- testület támogatta az
egyházakat, a Református Egyházközség részére 500.000.- Ft, a katolikus

Bûnbánó Magdolna Plébánia részére
1.000.000.- Ft-, az Evangélikus Gyüle
kezet részére pedig 200.000.- Ft támogatást nyújtott.
– A Fõ u. 48. sz. alatt lévõ épületet
pályázat útján felújíttatja, Közösségi
Szolgáltató Központot hoz létre benne, amelyre a közbeszerzési eljárást
megindította. Az épület felújítása
2014. július 1-jén kezdõdik.
– A Roadtechnik Kft-tõl árajánlatot
kért a központi strand bejáratánál lévõ
– a vízvezeték felújítása során megsérült – terület aszfaltozására.
– Ebes Községgel partnerkapcsolat
kialakításáról döntött.
– Az óvodavezetõ álláshely betöltésére ismételten kiírta a pályázatot.
– A testület döntött arról, hogy a
központi strand parkolójának felújítása
során felszedett gyephézagos térkövet
elsõsorban közterületekre rakatja le,
majd az ezután megmaradt köveket

átadja a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú
Közalapítvány (BITKA) részére. Az Alapítványtól támogatás fizetése ellenében
a lakosság elszállíthatja a térköveket.
– Elfogadta a Tóparti parkban létesítendõ két vendéglátó egység ügyérõl
szóló tájékoztatást. Az építési engedélyt az elsõ fokú hatóság kiadta, de
a szomszédoknak még fellebbezési
joguk van.
– Dr. Rozs Andrea gyermekorvos
távozása miatt a Képviselõ- testület
helyettesítésre szóló szerzõdést illetve
elõszerzõdést kötött Niklainé Dr. Bátori
Beáta gyermekorvossal, aki július 1-tõl
látja el a gyermekorvosi feladatokat
Balatonszárszón,
Balatonszemesen,
Balatonõszödön és Szóládon. A testület
ugyancsak szerzõdést kötött az eddigi
asszisztensnõvel, Lengyelné Németh
Beátával az asszisztensi feladatok ellátására.
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„Mindenik embernek lelkében dal van…”
Soli Deo Gloria –
(Istené a dicsõség) ezt
a nevet viseli 2009tõl a szárszói kórus,
amióta Pörneki Anikó
énekmûvész átvette a
karvezetést. A név a
református egyházi találkozó óta összeforrt
településünk nevével, de az egyház akkori vezetésétõl is engedélyt, áldást kértünk
a név viselésére. Ettõl függetlenül a reper
toárunkban nem csak egyházi énekek
szerepelnek, hanem népdalfeldolgozások
és világi mûvek is, hogy mindig az alkalomhoz illõ, és a különbözõ meghívásoknak megfelelõ válogatással lépjünk a
közönség elé.
– Ezzel a névvel elõször a Magyar
Vöröskereszt által szervezett jótékonysági
koncerten léptünk fel a Mûvészetek Palotájában, ami nagy megtiszteltetés volt
számunkra, és egyben nagy siker is, –
emlékezik az elsõ emlékezetes fellépésre
Anikó. – Aztán jött az ötlet, hogy helyben
a szárszóiaknak is énekeljünk, és hívjunk
meg más kórusokat. Így született meg a
Szárszói Kórustalálkozó gondolata, amelyet a Dorogi Sándor polgármester – és
a képviselõ testület is- támogatott, s már
a második alkalommal nemzetközivé lett.
Rendkívül jó közönség visszhangja van,
és azok a kórusok, akik eljöttek hozzánk,
szívükbe zárták Szárszót, magukkal vitték
jó hírünket.
Szekér
Gabriella
pontosan emlékszik
a kezdetekre, mert a
gyermekei még igen
kicsik voltak, jöttek
vele a próbákra. A
társaság, a jókedv,
az éneklés öröméért hûséges tag, már
csaknem 20 éve.
Akik profiknak számí
tanak a mi amatõr
kórusunkban Élõ Emília és Kaszás Lajos.
Emi zenei általános iskolába járt, a fõvárosban a Zeneakadémián
gyakran találkoztak,
versenyeztek a gyermek énekkarok is. A
pedagógus pályán pedig sok egyéb mellett éneket is tanított. De most is azt vallja,
hogy az énektanulás nagyon sokat segít a
matematika és az olvasás tanulásban is.
(Jótékony hatása felnõtt korban is segíthet
számos elõttünk álló feladat, vagy lelki
gubanc megoldásában.)
Kaszás Lajos a Rádió Gyermekkórusában kezdte pályafutását, s neves
együttesekben lépett fel. Most, mikor már
„hetvenkedik”, még többet vállal. Nélkü

Elsõ sorban, balról: Németh Adrienn, Oláh Erzsébet, Pörneki Anikó, Mohai Andrásné, Somogyvári Gáborné, Szekér Gáborné. A
második sor: Horváth István, Csanádi andrás, Govács Gábor, Csirke Lajosné, Csirke Kornélia, Babiczky András, Csehi Józsefné, Élõ
Emília, dr. Almacht Ottóné és Lauday Dávid .
lözhetetlen basszus nálunk, de a Siófoki
Dalkörben és Földváron is.
Dr. Almacht Ottóné,
Kati: – Az egész
napi feszültség kioldására a legjobb,
ha kiengedjük a hangunkat. Szeretett és
kedves
emberekkel
vagyok együtt. Izgalmas idõszak az új dalok megtanulása
és, önbizalmat ad a régiek felelevenítése.
Nagyon jó, amikor egy sikeres szám után
vastapsot kapunk. A férfiak nagy becsben
vannak, mert kevesebben vannak, mint a
lányok, asszonyok. Ugyanis négy szólamban zengnek legszebben a dalok.
Horváth István
–
Ez a kórus egyben
egy baráti társaság.
Olyan helyekre jutottam el általa, ahová
egyedül soha nem
jutottam volna el. A
lengyelországi, az er
délyi kirándulás, a MÜPA-ban való fellépés örök emlék. Az észrevételem viszont,
hogy a mûvészeti együtteseknek több
támogatást kellene adni, hiszen Szárszó
hírét, nevét õk viszik az országban, világban. Mi, a környékbeli meghívásokra
gyakran saját költségen autózunk. Jó
lenne, ha ilyen helyekre is egy kis busszal
mehetnénk, mert az utazás is egy közösségformáló idõ.
A két András: Babicz
ky, aki az elõzõ
kórusba is járt, és
a tagok nagy örömére folytatja, mert a
jókedve, mindig mindenütt garantált. Még

József Áron és a szappanfõzés
Több új szolgáltatással is bõvült a
József Attila Emlékház repertoárja
az idén. Az egyik fontos újítás egy
múzeumpedagógiai
foglalkozás,
melynek címe: „József Áron és a szappanfõzés rejtelmei”. Idén májusban
már több diákcsoport vette igénybe
a múzeumi látogatás eme szórakoz-

tató és tanulságos formáját, és vihetett
haza egyedi kézmûves szappant. A
turisztikai szezon beindulását jelezte
május utolsó hétvégéje is, amikor is
több mint négyszázan látogatták meg
az Emlékházat, és az érdeklõdõk
kezükbe vehették végre a 2014-es év
Programajánlóját.

Polyák Ildikó (budapesti foltvarró mûvész) „Én, József Attila itt vagyok” címû
kiállítása ingyenesen megtekinthetõ június 21-tõl július 21-ig az Emlékház fog
lalkoztatójában.

sétálgatás közben is
énekelget, (vagy talán
gyakorol?), annyi bizonyos, hogy nélkülözhetetlen
hang.
Csanádi András fiatal
szárszói.
Gyorsan
„belasszóztuk” a kórusba, mert hamar
felfedeztük, hogy Olaszországból jövet
is hozott magával egy-két szívhez szóló
dalt. Azóta ez a kórus lett a baráti társasága.
Mihályiné Zsuzsa: – Ott voltam, amikor
elültettük a magokat, ott voltam, akikor
elõször virágzottak ki a „növényeink”.
Ápolgattam a heti próbákon, és most
minden fellépésünkön learathatjuk a tapsot. Sok szép emlékem van az eltöltött 18
évrõl.
Somogyvári Gábor
né Ildikó: – Az én
lelkemben
mindig
szépen szól az ének.
A mûvészetek minden
ágát szeretem, és
szerintem nagyon jó,
ha valamelyiket – ha
amatõr szinten is – de mûveljük. Nagyon
büszke vagyok a kórusra és magamra
is, ha egy nehezebb kórusmûvet, dalt
sikerül jól megtanulni, elõadni.
„A zene az kell, mert körülölel” –
a karvezetõ ezt a mottót választotta.
Valóban, ennél szebb, lélekemelõbb
hobbi kevés van. Az igazsághoz tartozik,
a karvezetés neki is hobbi, mert a fõ hivatása: énekmûvész, errõl szól a diplomája. Elõször, mint szólóénekes találkozott
a szárszói közönséggel, akik szívükbe
fogadták. Majd megismerkedett a kórus
tagokkal, megkedvelte a társaságot, és
felkérésre vállalta el a karvezetést.

Az éves felkészülési tervünk arról
szól, hogy húsvét elõtt nagy pénteki, és
karácsony elõtti templomi szolgálatra
készülünk, a már hagyománnyá váló
Újévi Gálára is készülünk egy-egy új
számmal. Örömünkre szolgált, amikor
bemutatkozhattunk Budapesten, a Somogyiak Baráti Társasága körében. Az
idén meghívást kaptunk a szárszói református lelkész beiktatási ünnepségére, a
közelmúltban pedig pünkösdkor a katolikus templomban szolgáltunk a mise
alatt. A szokásos izgalommal készülünk
a kórustalálkozóra, ami ismét nemzetközi lesz. Június 28-án, a szezonnyitót
követõ napon szeretettel várunk mindenkit a Csukás Színházba, ahol hat kórus
repertoárja válogatott darabjait adja
elõ, a finálé pedig egy közös szám lesz.
Oláh Erzsébet: – Ani
kó szóló énekesi remeklései mindig emelik a koncert, vagy
egy templomi szolgálat színvonalát. Mi,
a kórus, csak refrént
énekeljük, jut egy ki
csi nekünk is a vastapsból. Reméljük, így
lesz a kórustalálkozón is. Egyébként alaposan megdolgozik velünk, mivel nem
vagyunk profi együttes, de szeretné, ha
ahhoz közelítõ színvonalon szólnánk.
Amikor aztán sikerül „egy húron pendülnünk” néha, már olyan lélekemelõ,
hogy képesek vagyunk a közönséget
is magunkkal ragadni. Várjuk mind
azokat, akik meg akarják tapasztalni
ezt a jó érzést. Igaz, most nyári szünet
következik, de szeptembertõl belekóstolhatnak a próbák hangulatába, és utána
eldönthetik, akarnak-e csatlakozni a
kórushoz.

Múzeumok Éjszakája a JÓZSEF ATTILA EMLÉKHÁZBAN
18:00 – 24:00 TÁRLATVEZETÉS ÓRÁNKÉNT
18:00 – 21:00 JÁTSZÓHÁZ: LEGYÉL TE IS JÓZSEF ATTILA! (arcfestés és
kézmûveskedés gyermekeknek és felnõtteknek, kalapkészítés)
20:00 – 21:00 NÉPTÁNC ÉS NÉPZENE BULGÁRIÁBÓL (A Csukás Színházban)
21:00 – 22:00 MESÉK A TûZ KÖRÜL (Verses, zenés mesemondás a tábortûz
körül az Emlékház udvarán)
Kísérõ Programok
• Polyák Ildikó Kiállítása: Én, József Attila itt vagyok... (textilképek). Ingyenesen
megtekinthetõ az Emlékház Foglalkoztatójában 2014.06.21 – 07. 21.-ig
• Ebesi Arany János Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola bemutatkozó elõadása: 18:00 – 20:00 óráig/ A József Attila Emlékház Átriumában (fedetlen terület,
esõ esetén a Csukás Színházban) Hangosítást, fényt az Emlékház biztosít ...
Az Emlékház kedvezményes jegyekkel látogatható ezen a napon.
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Elballagtak a nyolcadikosok

Most búcsúzunk és elmegyünk…- az ismert ballagási dallal köszöntek el a nyolcadikosok az általános iskolától.

A tanévzárón kitüntetett diákok
Osztály diákja kitüntetõ címet kapták:
Sarang Boglárka (1.o), Torma Lívia
(2.o.), Dobos Dorka ( 3.o.), Zergi
Dominika (4.o.), Nagy Vivien (5.o.),
Somogyi –Vígh Péter (7.o.), Mónos
Gréta (8.o.).

Könyvjutalmat kaptak
Király Péter, Krukk Dorina, Sarang
Boglárka, Szûcs István, Zelei Botond (1.osztályosok), Zsombok Ákos,
Korcz Csenge, Menyhárt Bianka, Muhammed Jusztina Afrodité, Skálát Júlia
2.osztályosok, Dobos Dorka, Kozák Lili
Anna, Nagy Zoltán, Krukk Cintia (3.o.
osztályosok) Puskás Emma Dorottya,
Puskás Zsófia Ida, Mihályi Bence, Zergi
Dominika, Fekete Attila (4.osztályosok)

Hegedûs Máté, Nagy Vivien, Szalay
Miklós, Szalai Petra, Végh Viktória
(5.osztályosok) Kálosi Roland, Kiss Dorina (6.osztályosok), Somogyi – Vígh
Péter, Kovács Ádám, Torma Liza, Orsós
Adrián (7.osztályosok) Berta Boglárka,
Kovács Dóra, Mónos Gréta, Szekér
Bálint (8.osztályosok).
Oklevelet kaptak
Andris Lara Renáta, Domján Alexa,
Kozák Áron, Tóka Zsombor 1. osztályos-, Vancsakovszki Virág, Kovács
Barbara 2.osztályos-, Bojda Hilária,
Kiss Brúnó Dániel, Lettner Flórián,
Makár Dominika, Végh Flórián 7.osztályos-, Moravecz Kinga 8.osztályos
tanulók.

„Ép testben ép lélek”
második állomáson, öröm-bánat térképen
felvázolták, hogy mit tehetnek egészségük érdekében az iskolában, hiszen itt
töltik a legtöbb idõt, valamint a reggeli
fontosságának hangsúlyozásával banánturmixot készítettek. A harmadik állomás
fõ témája szintén az egészséges reggeli
volt, összehasonlították
a különbözõ kenyérfajtákat, a kenyérrel
kapcsolatos szólásokat
magyaráztak meg, és
elkészítették mókás élményszendvicseiket.
Az utolsó állomáson
a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának
fontosságára hívtuk fel
a gyerekek figyelmét,
vitamintotót
oldottak
meg és ízlelés alapján
kellett
felismerniük
„Mókás” szendvicsek után vidáman koccintottak az egésztíz aszalt illetve friss
ségre.
gyümölcsöt. A napot
az iskola sportpályáján
tek elõtérbe. Elõzetes feladatként minden
összeállított kerékpáros ügyességi pályán
osztály megtervezte és elkészítette a renfejeztük be.
dezvény általuk elképzelt logóját. A kicsik
Jó játék volt ez a szombati tanítási
és nagyok számára Somogyi Péter karate
nap, de sok új ismeretre is szert tehettek
edzõ játékos bemelegítésével indult a
a gyerekek. Örülünk annak, hogy aktínap, ezen kívül a felsõsökkel megemvan vették ki részüket a nap programlékeztünk a Madarak és fák napjáról
jaiból, pozitívín viszonyulnak egészközvetlen környezetünkben élõ madarak
ségmegõrzõ
kezdeményezéseinkhez,
képeinek felismerésével és rejtvénnyel törezáltal egyre természetesebb számukra
ténelem nevezetes madarairól.
az egészségtudatos gondolkodás.
Ezután forgószínpadszerûen négy álA TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-1316–
lomás követte egymást. Az elsõn egészas pályázat lehetõséget nyújt iskoségügyi méréseket végeztek a gyerekek
lánknak arra, hogy félévente egészségEgry Ágnes védõnõ közremûködésével,
napot rendezzen, így ebben a tanévben
kiszámíthatták testtömeg indexüket, valamásodik alkalommal szerveztük meg
mint beszélgettek és totót oldhattak meg
diákjaink számára ezt az egészséges
az elhízás veszélyeivel kapcsolatban. A
életmód fontosságát hangsúlyozó

Hány gyermek van a 39 évben?
Nálam a legfontosabb a becsület és a
tisztesség. Nem a büntetõs, beírós, leve
lezõs pedagógusok közül való vagyok.
Elnézem, ha néha-néha nem készül el a
házi feladat, ha megmondja a gyermek
becsületesen, hogy elfelejtette, vagy mi
történt. – A módszer már 39 éve bevált
Kapuváriné Mikei Ilona tanító esetében,
akit nagyon szeretnek a volt tanítványai.
Próbáljuk összeszámolni hirtelen és fej
ben, hogy ez létszámban mennyit is
tenne ki. De egy idõ után feladjuk, és
inkább a sikerekre koncentrálunk. Arra,
hogy miként is követi nyomon diákjai
élete menetét. Azokakra is nagy szeretettel emlékszik vissza, akik nem volt eminensek, de miután minden gyermek
másképp szerethetõ – megvolt köztük
a kölcsönös bizalom, vonzalom. Van
olyan diákja, aki minden évben köszönti a névnapján, pedig már nem él
Szárszón.
Nem kötelezõ a mostani iskolai rendtartás szerint a családlátogatás. Ilona
viszont nagyon közvetlen kapcsolatban
van a szülõkkel. Az sem zavarja, ha
valaki késõ este hívja fel valamilyen, a
gyermekkel kapcsolatos problémával. Ez
a megnyugtató, ha megbeszélnek mindent, ami gondot okozhat, hiszen közös
a céljuk: sikeres és jó ember váljék az
ember-palántából.
Mind a kettõhöz szükség van egészségre. Kisiskolás korban kell elkezdeni a
szervezet apróbb nagyobb hibáinak a
korrigálását Ilona másoddiplomája: gyógy-testnevelés szak. Orvosi diagnózis
alapján heti két alkalommal tornáztat 65
gyermeket 16 fõs csoportokban, akiknek
nagyon sokat jelentenek majd a felnõtt
életben a mostani korrekciók.

Ica néni és tanítványaival, a díj átadáson.
School oktatási központba, ahol majd
vendégül is látják õket.
Dorogi Sándor polgármester és az
iskola szülõi munkaközössége pedagógusnap alkalmából meghívta az
önkormányzat dísztermébe egy ünnepi
összejövetelre a József Attila Általános
Iskola és a Százszorszép Óvoda pedagógusait, az iskolai konyha dolgozóit.
Munkájuk méltatása után külön elismerést

Mindig jó nap az iskolában az egészség
nap, s erre a szárszói iskolában már fél
évente kitûnõ lehetõség van. A legutóbbiról így számol be Vígh Magdolna:
– Igyekszünk mindig új szemszögbõl
megközelíteni az alaptémát, így most a
mozgás és az egészséges étkezés kerül-

Városiné Fodor Ágnes

Kapuváriné Mikei Ilona

Mindent bevet pedagógiai programjába, ami az egészséggel kapcsolatos.
Ezért volt ilyen sikeres az osztálya a
PontVelem Országos Környezetvédelmi
programban, mert a családokat tudta
mozgósítani. Így a szárszói iskola harmadik osztálya lett az országos második
helyezett mind a használt elem- és a -mobiltelefonok gyûjtésében. Az elemgyûjtésért 75 ezer forintot nyertek, a telefon
gyûjtésért pedig egy napos jászfényszarui kirándulásra kaptak meghívást a
Samsung gyárába, és a Samsung Smart

Házasságot kötött
2014. május 24.-én Cseh László
és Wendl Nóra
2014. május 31-én Kemendi
Péter és Gránicz Nikolett Orsolya
2014. június 7.-én Pusztai Zoltán és Csordás Lenke kötötte össze
életét.
Nagyon sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak.

Rózsa Lászlóné

és az önkormányzat emlékplakettjét
adta át Kapuváriné Mikei Ilonának,
Városiné Fodor Ágnes óvónõnek és
Rózsa Lászlónénak az iskolai konyha
dolgozójának, aki az idén ment nyugdíjba. Ez alkalommal Cser Lajosné, a
Siófoki Tankerült igazgatója oklevéllel
jutalmazta a tanév során kiemelkedõ
szakmai munkát végzõ két pedagógust:
Kemendi Istvánnét és Nemes Mártát.
Az ünnepségen az iskola diákja
verssel, a zeneiskolai tanulók zenével
köszöntötték a pedagógusokat.
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A mi óvodánk egy nagy játszóház
Vekerdi Tamás pszichológus a gyermeki lélek és szellem-világ nagy ismerõje.
õ próbálja rávenni a pedagógusokat és
a szülõket arra, hogy ne akarjanak a
gyerekekbõl a saját „képükre” felnõttet
faragni. Játszani, játszani és játszani
hagyni az óvodásokat, meg játszva
tanítani a kisiskolásokat is, – ez lenne
a legfontosabb ebben a mindenre fogékony életkorban.
A szárszói Százszorszép Óvodában
minden program azt bizonyítja, hogy
itt a játéké a fõszerep. Az épület és a
hatalmas zöld pázsitos udvar maga egy
gyermek paradicsom, ahol a madarak
állandó zenét szolgáltatnak, meghálálva az etetést, a róluk való gondoskodást.
– Valóban, egész évre, és minden
hónapban megtervezzük programjainkat, és aktualizáljuk az eseményekhez.
Ötletelünk, hogy ezeket hogyan lehetne
minél játékosabb formában megvalósítani, – mondja Gyurcsekné Prekáczka
Etelka óvodavezetõ. – Nagyon szeretik
a gyerekek a hagyományõrzõ játékokat. Különösen örülnek, ha programokban részt vehetnek a szülõk, a nagy
szülõk. Ilyen volt jeles nap volt, hogy
az apukák májusfát állítottak az óvoda
udvarára. A madarak fák napján is
közösen ültettünk. Mindig élmény,

Szeptembertõl hátukra veszik az iskolatáskát.
amikor gyönyörködnek a saját virágok,
fák növekedésében.
Minden évben egy-egy alkalommal
házhoz hívunk egy színházi társulatot.
Május 20-án a Hódmezõvásárhelyi Gyermekszínház a Makrancos
királykisasszony címû mesejátékkal vendégszerepelt nálunk, amit vastapssal
jutalmazott az óvodai közönség.
Közben persze megünnepeltük egy
nagykirándulással a tényleges gyermeknapot is. A szárszói és kötcsei borászok

a majálisra felajánlott boraikért a vendégek jelképes „borravalót” fizettek,
amelybõl összegyûlt 50 ezer forint, amit
az óvodának adományoztak. Autóbusszal utaztunk Rádpusztára, ahol egy
csodálatos délelõttöt töltöttünk. (A cikk
végén olvashatják a borászok névsorát,
akiknek köszönetet mondanak.)
És elérkezett az évvége. Június 6-án
kitáncolták a májusfát, Jakab László
tangóharmonika szavára ropták a ki
csik és szüleik. Ezen a napon „elbal-

lagott” a 17 leendõ elsõ osztályos, s
minden csoport saját mûsorral búcsúztatta õket.
Itt jegyzem meg, hogy május köze
pén megtörtént az új óvodások beíratása, és 15 kisgyermeket várunk nagy
szeretettel. Köszönjük a szülõk bizalmát, hogy ránk bízták gyermekeiket,
akikrõl igyekszünk a legjobb tudásunk
szerint gondoskodni és sok játékos élményt nyújtani.
Június 16-tól július 5-ig az óvoda zárva lesz. Ez idõ alatt megtörténik a tisztasági festés, és a nagytakarítás. Július
7-tõl újra várjuk a gyerekeket.
Kollégáimnak, az óvoda valamennyi
dolgozójának megköszönöm egész
éves munkájukat, a szülõi támogatást,
és mindenkinek kellemes nyarat, pihe
nést kívánok.
(Borász támogatók: Balogh Lajos,
Bocz József, Cseh Imre, Fenyvesi Henrik, Gamauf Béla, Nagy Lajos, Nagy
Zoltán, Potyi Gyula, Puskás Géza,
Dézsma pince, Szincsák István, Torma
László, Várhegyi László, Fónai László,
Molnár Ferenc, Kovács Gyula, Fleck
László, Horváth István, Nagy János, Torma János, Vinkler László, Botz József,
Kemendi István. Kötcsei borászok:
Buzás pince, Gutman pince, Veszprémi
pince, Müller Tibor)

Falunap – egészségesen, Nagycsepelyen Luca – a madarakkal beszélgetõ

Ügyességi versenyek, ugrálóvár, almahalászat, bográcsozás: minden az egészségrõl
szólt június elsõ hétvégéjén, Nagycsepelyen. Annyi bizonyos, hogy mindenki magával
vitte a jókedvé. A mozgás, a játék öröme pedig felszabadította a pozitív energiákat.
Képünk a bizonyíték: a gyerekek mindent beleadnak, hogy a futóversenyen, a távot a
legrövidebb idõn belül teljesítsék.

Jó az Isten, jót ád, – idézi a verset Schulze Károlyné. A nagy vihar nem tett kárt a
kertjében. Pompázik, virágzik, illatozik
minden. A Rónay utcai ház teraszáról
olyan minden, mint a földi paradicsom.
Mondja is, – míg élt a kedvenc kutyája,
vele beszélgetett, – most a madarakkal
csicsereg. Mert egész télen etetik õket,
akik most hajnal hasadtától késõ estig
fújják a nótájukat. A kertre sincsen külö
nösebb gondja, mert a magok évrõl évre
szétszóródnak, és önkéntesen díszlenek
a bokrok, virágok. Most nyílik az illatos
Bea-rózsa, amit akkor ültettek, amikor
a lányuk született. Beatrixról kapta a
nevét. A rózsa pedig nagyon „figyelt”:
az 50. születésnapján éppen ötven szállal köszöntötte a névadóját.
Aki ilyen áldott jó viszonyban van
a természettel, csak ragyoghat. Luca
száját – noha túl van a 8 és fél X-en –
egy zokszó nem hagyja el. Áradozik
a fiatalságáról, az elegáns Bocskai ünneplõrõl, amibe a szolnoki gimnáziumba járt. Latint és németet tanult, de úgy,
hogy az utóbbit még ma is könnyen
elõveszi, az ott tanultakból él. Dolgo-

Schulze Károlyné lányával, és unokáival
egy tavalyi Óra-téri rendezvényen.
zott bankban, a KÉV-Metró építõ cég
nél, majd a második házassága révén
érkezett haza, Szárszóra. A napfényre,
a tiszta levegõre. A nyugdíjas évei kezdetén még oly fiatal volt, hogy nem akart
otthon ülni, és több, mint tíz évet, mint
alkalmazott dolgozott egy butikban. Innen ismerik õt leginkább a szárszóiak.
Meg onnan, hogy minden közösségi
rendezvényen ott van. Nyáron széles
szalmakalapban, nagy napszemüvegben, elegánsan. Most nyáron is így
lesz, amikor nyaralni jön a lánya és a
két unokája Vivien és Krisztofer.

Megnyílt a Napfény udvar
Pávagalamb, fodros lúd, õsi magyar
kopasznyakú tyúk, törpe kecske, törpe
malac, fürj és vadkacsa. No és a kedvencek, akik valóban kérik, sõt követelik
a simogatást: a négy bárány. õk ugyanis nagyon picinyen érkeztek a Napfény-udvarba, és hónapokig cumiztatta
õket a gazda, de fõleg a két kislánya.
És különlegesen szép ló a Hontes, aki
7 éves Kinga lova. A kislány közli,
hogy a következõ, – ami a ló-mama
pocakjában van –, az a kishúgáé, a 4
éves Lucáé lesz.

Kell-e ennél csodálatosabb gyermek
paradicsom? És ez mind nyitva van a
kíváncsi gyerekek, és szüleik elõtt, akik
szeretik az állatokat, egészen közelrõl,
simogatni, dédelgetni, életüket, fejlõdésüket megcsodálni.
Június 13-án, a Szóládi utca 75.
szám alatt ünnepélyesen is felavatták a Napfényudvar nevezetû mini
gazdaságot. Kiss György és neje
egy hirtelen ötlettõl vezérelve vágott
bele a vállalkozásba, hogy bõvítsék a balatoni turisztikai kínálatot,

legyen program akkor is, ha éppen
nincs strandidõ. Minden képpen a
helyi családbarát vendégfogadáshoz
szeretnének partnerek lenni, és érezték ebben az önkormányzat eszmei
támogatását is.
Nem akarnak a nagy városi állatkertekkel vetekedni. De azt remélik,
hogy egy emlékezetes fél napot itt is
sokan eltölthetnek. „Családbarátnak”
ígérik a belépõ árát is. A Napfényudvar hétfõ kivételével nyitva van reggel
10-tõl 17 óráig.

A törpe kecske nagyon barátságos kis
jószág.
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Ünnepeltek a reformátusok

Megnyitottuk a Balatont, majd kiöntött a tó

Konc Gáll Lászlónak Balogh Lajos, az egyházközség gondnoka adta át az ajándék
palástot.
Lelkészbeiktatásra gyûltek össze április
27-én a balatonszárszói református gyü
lekezet tagjai és mindazok, akik hivatalból és szeretetbõl erre meghívást kaptak,
éreztek. A délutáni ünnepi istentisztelet
során Nagy Csaba a Somogyi Református Egyházmegye esperese beiktatta
Konc Gáll László tiszteletes urat, a Balatonszárszói Református Egyházközség
megválasztott lelkészét hivatalába. Ezt
követõen Steinbach József püspök úr kérte
Isten áldását a jelenlévõkre, a gyülekezet
és a beiktatott lelkész életére, munkájára,
küldetésére. „Szeressétek a lelkészeteket”
hangzott el püspök úr igehirdetésében,
melyet követõen a gyülekezet átadta

ajándékát a beiktatandó lelkészének.
Szinte tapintható volt az a szétáradó
szeretet, ami jelen volt minden mozdulatban, szóban és gondolatban. Nem a
Püspök úr „felszólítása” indította el ezt az
érzést a jelenlévõkben, de megerõsítette
és a teljesíthetõség szívet melengetõ
nyugalmát adta. Az ünnep emelkedett
hangulatát fokozták a gyermekek által tolmácsolt kedves versek, Konc-Gállné Gass
Emese, a lelkipásztor feleségének orgonajátéka, a Soli Deo Glória helyi kórus
alkalomhoz illõ, szép énekszolgálata.
Ezt követõen a gyülekezet szeretetvendégségre hívta az ünneplõket.
Karsai Ödön

Jubilált az Evangélikus Konferencia Központ
Igazi örömünnep volt Balatonszárszón
május 10-én, amelyen megemlékeztek
az Evangélikus Konferencia- és Missziói
Otthon eddigi történetérõl, különösen is
tíz évvel ezelõtti felújításáról, kibõvítésérõl és újraszentelésérõl.
A nap hálaadó istentisztelettel kezdõdött, amelyen Szemerei János püspök
hirdette az igét. Prédikációjában több
szemszögbõl világította meg, hogyan
lehetséges az, hogy a tanítványok fel-

támadása után nem ismerték fel a velük
beszélgetõ Jézust. Ezután a felkért
elõadók visszaemlékezései következtek. Az igazgatótanácsi tagok, díszvendégek, a polgármester, finn vendég
és püspökeink megemlékezése mellett
országos felügyelõ örömmel jelentette be, hogy az Országos Presbitérium döntése alapján az intézmény fel
veszi majd Andorka Rudolf szociológus
nevét.

A Történelmi Vitézi Rend
és a Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat
közösen emlékezik meg az

I. világháború kitörésének 100-dik évfordulójáról
2014. július 19-én 11 órai kezdettel,
amelyre mindenkit tisztelettel várunk.
Helyszíne a Hõsök tere.
Kérjük a szárszói elesett hõsök hozzátartozóit, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg
az ünnepi eseményt, emlékezzünk együtt a Nagy Háború áldozataira!

2014. június 10-én Balatonszárszón tett állampolgársági esküt Szántó Irma és Szántó
Balázs. Szeretettel köszöntjük új honfitársainkat.

Nyári elõzetes: palacsinta evõ verseny. Egy hét múlva elöntötte a parkot a Balaton.
Huszonkét település – köztük Balatonszárszó – több mint 200 programmal
várta a vendégeket a Nyitott Balaton
akció keretén belül, május 1–11. között.
Példaértékû siker az az összefogás,
amely a Nyitott Balaton kapcsán lét
rejött a Balaton Turizmus Szövetség,
a helyi turisztikai szervezetek, a vállalkozók, valamint az önkormányzatok
között. Most elõször valósult meg ilyen
promóció aktív kommunikációval, egy-

séges kínálattal és közös weboldallal.
A Balaton népszerûsítésért több mint 80
újságcikk jelent meg, 17 hírmûsorban
szerepeltünk közel 60 milliói forint PR értékben. Az összefogás és a jó szervezés
eredményeként sikerült felhívni a belföldi turisták figyelmét, és bebizonyítani,
hogy a Balaton tavasszal is vonzó lehet.
A szervezõk már azon gondolkodnak, hogyan lehetne az õszi Balatont is
hasonló formában bemutatni.

Süsü is drukkolt az elõfutamon
A Nemzeti Vágta Balatoni elõfutamán,
május 25-én nagy csata folyt a helyezésekét. A futamon 12 település
képviseltette magát, ahol 2 lovas (te
lepülés) jutott tovább a Budapesti Hõsök
terén 2014. szeptember 19-21 között
tartandó Nemzeti Vágtára. Balatonszárszó lovasa, Kurucz Kitti tisztességgel helyt állt. A Nemzeti Vágtán Aba,
és Nagyvázsony lovasai vehetik fel a
versenyt a többi lovassal. A Balatoni
Vágtán a 12 település bemutathatta
turisztikai kínálatát. E bemutatkozás
nagyon fontos, hasznos és eredményes
volt számunkra.
Rádpusztán, az elõfutam mellett
gyermeknapot is ünnepeltünk, ahová
természetesen Süsüt is meghívták a
szervezõk. A nagyszínpadon pedig a
Balatonszárszói Néptáncegyüttes lépett
fel, és Fodor Anna énekelt.

A lovaknak és lovasaiknak nagyon kellett erõlködni, hogy népszerûbbek le
gyenek Süsünél. Viktor ismét kitûnõ ala
kítást nyújtott.

Beszélgetés a szállásadókkal
A nyári szezonindítási start elõtt a
Turisztikai Egyesület vezetõi és Dorogi Sándor polgármester június 6-ra
meghívta a magánház kiadókat egy a
vendégfogadással kapcsolatos tervek
megbeszélésére. Az 500 meghívottat
nagyon szerény létszám képviselte. A
polgármester itt is e milliárdos vagyon
felmérésével kezdte, – hiszen a 2600
villában, házban naponta 10 ezer vendéget tudunk fogadni. De nem mind
egy, hogy hogyan. Cseri Péter a Tu
risztikai Egyesület elnöke és Némethné
Szabó Magdolna turisztikai referens
arról a nagyszabású, szinte az egész
országra kiterjedõ marketing munkáról
beszélt, amivel ide szeretnék vonzani
a vendégeket. Szó volt persze az idegenforgalmi adóról is, ami tavaly szép
summát tett ki: 20 millió forintot, aminek

minden egyes forintjához hozzátett az
állam másfelet. Volt helye a település
fejlesztésére ennek a pénznek. De! Az
500 szállásadóból kb. száz fizet be a
„közösbe” a bevételébõl.
A beszélgetés sajnos, nem abban
csúcsosodott ki, hogy a Szárszó mi
mindent tett azért, hogy megõrizze
a régi Családbarát üdülõhely titulust,
hanem abban, szállásadó, hogyan
küldje el bevételének bevallását a
Nemzeti ….. Az érvényes elõírások
szerint vagy pénztárgépet vesz, vagy
on-line (azaz számítógépen, ügyfélkapun keresztül) hetente küldi adatait a
vendégforgalomról. Különbözõ fórumokon tiltakoztak az érintettek e sza
bály ellen, de hogy mi lesz a sorsa,
az egyelõre kérdéses. Egyelõre a sza
bály, az szabály!
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Labdarúgás

Utolsóból,
harmadikok...
Engedjék meg, hogy a mostani kiadásban, kizárólag labdarúgó szakosztályunk U-15-ös, (serdülõ) csapatával
foglalkozzak. Bozsikos beszámolómat,
az újság következõ számában tervezem megjelentetni.
Minden elismerést és dicséretet
megérdemel ez a tizennégy fiatalember, akik lezárva az elmúlt év kudarcokkal és sikertelenségekkel tarkított
emlékeit, új erõvel és kitartással láttak
munkának tavaly õsszel.

Munkájuknak és lelkesedésüknek
az lett a jutalma, hogy ebben a baj
noki évben, csoportjukban az igen
elõkelõ harmadik helyet érték el. Igazi
kedvencekké váltak az idõsebb labdarúgók, edzõkollégák és széles baráti
körükön belül.
Zavartalan mûködésünkhöz és eredményes szereplésünkhöz azonban

szükség volt külsõ segítségre is, mivel
községünkben kevés lett volna a kellõ
gyermek, ezért Fonyódról és Balatonföldvárról, sõt Andocsról is játszott
a csapatban játékos. Mindenképp
köszönettel tartozunk ezeknek az „idegenlégiósoknak” és balatonföldvári
edzõkollégámnak, Farkas Zoltánnak
az egész éves segítségért.

KID Família Kupa
A Família Perlaki Pihenõpark és Vendéglátóipari Kft balatonszárszói KID
Família Üdülõje
Az idén negyedik alkalommal rendezte meg a 2003 január elseje után
született gyermek labdarúgó tornáját.
Az elõzõ esztendõk sikeres rendezvényei, valamint Balatonszárszó népszerûsége révén, idén elõször fordult elõ, hogy
a nyolc nevezett csapaton felül, több csapat jelentkezett a rendezvényre, mint a
kiírásban meghatározott csapatlétszám.
A színvonal kiemelkedõ volt, köszönhet-

õen a ragyogóan felkészített és tehetséges, ügyes játékosoknak és edzõiknek.
A tornán részt vevõ csapatok: Berzsenyi
Á.I./ Kaposvár, Mészöly Foci suli Hévíz
S.E.,Telki Foci suli,, Kõbányai I.S.E.,
Balatonszárszó N.K.S.E, Tabáni Spartacus, Mézga Foci suli A fenti felsorolás
egyben a labdarugó torna végeredménye is.
Külön díjazottak: Legjobb kapus:
Szilestei Tamás (Hévíz S.E.) Legjobb
mezõnyjátékos: Babik Bálint (Mészöly
Foci suli). A torna gólkirálya: Bunevácz

HÍREK
POLISZ-PONT néven egy olyan kis pavilont
mûködtet az önkormányzat a piac mellett,
amelyben egész nyáron át négy rendészeti
szakközépiskolás teljesít szolgálatot. A
jelenlétükkel is segítik majd a közrendet és
közbiztonságot, hiszen a strandok területén
is gyakran megjelennek majd.
Bence (Berzsenyi / Kaposvár) A rendezvény, köszönhetõen támogatóinknak
pizza partival és a balatonszárszói
gyermeknap programjaival ért véget.
Köszönjük !

✟ Gyászközlemény

A gyermekfoci varázsló

2014. május 1-én id.Balogh Gyula
2014. május 3-án Kilviger Ferencné
2014. május 5-én Farkas József
2014. június 3-án Mátés Józsefné
hagyott itt minket örökre.

Milyen jótékony mákony lehet egy jó
szenvedély! Perlaki Endre életében a
foci. Egy egykori sportoló, sportvezetõ
nem tagadhatja meg önmagát. Feláll
egy nehéz családi tragédia után is.
Látja a fiát, aki bejárta fél világot, hát
neki is újra kell kezdeni. És a nagybetûs
Sors jó rendezõ. A fõvárosban, a közétkeztetésben már járatos szakember átveszi Szárszón az Ady Endre utcai KID
Familia Üdülõt, elõször csak úgy, hogy
nyaraljon fél évet, a korábban már megszervezett csoportokról gondoskodva.
A sportban meglévõ kapcsolatok nem
évülnek el. Jön is az ötlet! S ha ehhez

Részvétünket fejezzük ki a gyászo
lóknak.

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 Grazsina,
Városiné Fodor
Ágnes,

dr. Lövey László,
Szõke György.

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
www.balatonszarszo.hu
Tervezõszerkesztõ: KIT Bt.
Szerkesztette: Oláh Erzsébet

még partner a felsõ sportvezetés, és
egy település önkormányzata is, akkor
szépen beindul a gépezet. Így kezd
te el Perlaki Endre a Magyar Diák
Sportszövetséggel, Balatonszárszó Önkormányzatával és Sportegyesületével
azt a KID Familia gyermek labdarúgó
tornát, ami immár országos jelentõségû.
Lassan kevés lesz, mint egy személyes
szervezõ bizottság, mert úgy gondolják,
hogy jövõre nyitni lehetne akár az
országhatáron túlra is. És ugye nem csoda, ha rendre telt házzal mûködik azóta
is ez a gyermeküdülõ, mert nyilván, a
helynek személyi varázsa is van.

A szezon mérlege
Felnõtt csapatunk június 8-án lejátszotta
utolsó mérkõzését. Köztudott, hogy ennek
a bajnokságnak egy teljesen új csapattal
és új edzõvel vágtunk neki. Gondolom
az okokat mindenki ismeri. Az õsz ennek
következtében siralmasra sikeredett. Egy
gyõzelemmel, azaz 3 ponttal az utolsó
helyrõl vártuk a tavaszi folytatást. Idõközben az edzõ személye újra változott, hisz
az õszi 11. fordulótól csapatunk régi, rutinos játékosa, Szentkirályi József irányítja
a csapatot. Az õ munkájának és néhány
igazolásnak köszönhetõen a tavasz folya
mán a fiúk becsülettel végig játszották
az idényt. Nem fordult elõ, hogy nem,
vagy létszámhiányosan kellett kiállnunk.
Ezért is büszke vagyok a srácokra, hisz
tavasszal volt tartása, kitartása a csapatnak. Köszönet az edzõnek és a fiúknak
érte!!!
Az utánpótlás mindhárom korosztálya
derekasan helyt állt. A két edzõ, Agócs
Attila és Pamuki Zsolt munkáját dicséri,
hogy az U-15 és U-18 BRONZÉRMET
szerzett. Az U-21-esek VI. helyen végeztek. Attila 15 évesei a tavalyi utolsó hely-

Reméljük, a kedv és a lendület megmarad és néhány éven belül, ezek a gyermekek már az NKSE Balatonszárszó felnõtt
csapatában okoznak hasonlóan kellemes
perceket szurkolóinknak! Ehhez az elképzeléshez reméljük társul az Önkormányzat és Harmath Imre Elnök úr, további
támogatást biztosítva munkánkhoz!
Agócs Attila edzõ

rõl léptek fel a dobogóra. Óriási fejlõdés
és siker !!! Külön kategóriát képviselnek
a 18 évesek, élükön Pamuki edzõvel.
õk Fonyódról érkeztek (remélhetõleg
maradnak is!) és Szárszó színeiben arattak sikert. Köszönet mindkét szakember
munkájáért és a csapatok valamennyi
tagjának a szép érmekért !
A BOZSIK programban résztvevõ fiataloknál nem az eredményesség a fõ szempont, ennek ellenére szép sikereket értek
el. Van közöttük néhány kivételes tehetség, akikrõl remélhetõleg még fogunk hallani. Itt ki kell emelni a SZÜLõK áldozatkézségét és hozzáállását. Köszönet érte.
Ne feledjük el az öregfiúkat sem, hisz
õk kedvtelésbõl, szinte saját költségükön
érték el az ugyancsak sikernek számító VI.
helyezést. Darabos Szabinak és a csapattagoknak is kijár a dicséret.
Köszönet valamennyi támogatónknak
és szurkolónak a kitartásért és segítségért!
Mindenkinek szép nyarat és sikeres
folytatást kívánok!
HAJRÁ SZÁRSZÓ!!!                                  
H. I.

BALATONFÖLDVÁRON felújították a körzeti
rendõrkapitányságot az elmúlt hónapban.
A belsõ berendezést is kicserélték. Balatonszárszó Önkormányzata három modern
íróasztal vásárolásával járult hozzá az
irodák csinosításához.
KÖZÖS MUNKAEBÉDRE hívta meg Dorogi
Sándor polgármester a Szárszóért Nonprofit Kft. dolgozóit és a közmunkásokat.
A mûvelõdési házban rendezett összejövetelre Szabó Péter vállalkozó és felesége
készítette a finom pörköltöt. Természetesen
a vendéglátáson szó esett a szezon nagy
feladatairól.
LENGYELORSZÁGBA indult június 15-én
Szárszóról az a diákcsoport, amely jutalmul kapta ezt a kirándulást. A gyerekeket
olyan családok fogadják, akiknek gyerme
kei majd viszontlátogatást tesznek Szárszón.
MATEMATIKUS TEHETSÉGEK JÁTSZANAK!
Két rangos, balatonszárszói kötõdésû mate
matikai nagymester lesz a játékvezetõ: Dr.
Obádovics J. Gyula, a matematikai tudományok kandidátusa és Birkás György
matematikus-közgazdász informatikus. A
„Tudással gyorsítunk” játékainak idõpontjait megtalálják a nyári programajánlóban,
és a honlapunkon is.
NAGYCSEPELY Község Képviselõ-testülete
maximálisan elégedett a Balatonszárszói
Közös Önkormányzati Hivatal mûködésé
vel, ezidáig semmiféle „fennakadást” nem
tapasztaltunk az ügyek intézésében. Nagyon jó a hivatalaink együttmûködése, a
feladatok elvégzése zökkenõmentesen történik. A lakosság részérõl sem tapasztaltunk
elégedetlenséget. Bízzunk benne, hogy a
jövõre nézve is ilyen jól tudunk közösen
együtt dolgozni, közölte a legutóbbi
képviselõ testületi ülésen Máj Károly József
polgármester
A KÖZSÉGI KÖNVTÁR a nyári szezonban
július 1-tõl hétfõn 14,30-tól 17, szerdán
14,30-tól 18, 30-ig, pénteken 8-tól 12
óráig tart nyitva.
Májusi éremesõ alatt „növekedtek” a
karatésaink három nagy országos rendezvényen is. A dobogósok hosszú névsorát a
következõ lapszámunkban közöljük.

