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Bevált a Szárszó-kártya
Ennyi izgalommal, újdonsággal, változással még nem kezdôdött nyári
szezon Szárszón, mint az idén, – az
értékelésre, egy gyors-mérleg készítésére Dorogi Sándor polgármestert
kértük meg. – A legnagyobb próbatételt a központi strandon bevezetett
belépôjegy-rendszer jelentette, amire
már évek óta készülôdött a képviselô
testület, de most mertünk belevágni.
Az ügynek többen voltak pártolói,
de akadtak ellenzôi is. A kassza-zárás mégis azt mutatja, hogy jó döntés volt. Több, mint 21 millió forintot
könyvelhetünk el a strandbelépôkbôl.
Ha elôbb meglépjük, néhány utcánk
már megújulhatott volna. Ezt a pénzt
viszont a jövôre kizárólag a strandok
fejlesztésére szánjuk. Persze, a próbaidô a legnagyobb kánikulára esett,
amikor sorok kígyóztak a bejáratnál.
A két kiválasztott pénztáros pedig
visszalépett, ami megint új helyzetet
teremtett. A település fiataljai mentették, ami menthetô. Végigszolgálták
a nyarat: Szimpliné Tarsoly Anikó,
Györkös Szabolcs, mint pénztárosok ,
Németh Klaudia, Csízy András és Jáger Viktor (aki, ha nem itt „napozott”,
gyakran beugrott a Süsü jelmezbe,
fôni egy kicsit). A karszalagok kezelésére idônként a település nyugdíjasait
is meg kellett kérni.
Újdonság településünk turisztikai életében a Szárszó kártya bevezetése. Ezzel elsôsorban az volt a célunk, hogy a
strandbelépô árából 400 forint kedvezményt adjunk azoknak, akik ezt kivált-

A kánikulai napokon ugyanúgy több ezren látogatták a központi strandot, mint korábban.
ják. Emellett még 15 szolgáltató adott
különféle kedvezményt az áraiból. Valószínû, nem jutott el a vendégekhez ez
az információ, vagy a szállásadók nem
hívták fel rá a figyelmet. A jövôben el
kell érnünk, hogy minden szálláskiadó
tudassa ezt a lehetôséget.
Hosszú évek vívódása után a szezon
nyitására sikerült átadni a régi üzletsor
helyett a Tóparti két vendéglátó egysé-

get és a hozzá kapcsolódó pergolasort.
Az régen is a település jellegzetessége
volt, ez a mostani pedig méltán lett és
lesz Szárszó jelképezô építészeti együttes.
A településünk vendéglátói és a
kereskedelmi egységek is igen nagy
odafigyeléssel és szorgalommal látták
el feladatukat. Sok külföldi vendégünk
volt, és a Szárszó Éttermet dicsérték a

lengyelek, mert nekik saját nyelvû étlapot is készítettek.
Igaz, hogy a gyakori hûvös, esôs
idô – különösen a strandokon mûködô
büfék esetében – forgalom kiesést okozott, de remélem, többnyire valamen�nyien megtalálták a számításukat ebben a szezonban is.
(Folytatás a 2. oldalon)

A Lecsófesztiválon: Igazságos a siker

A zsûri tagjai
– Azt gondolom, hogy a Lecsófesztivál
sikerében minden igazságosan volt elosztva. Igazságosan kaptak díjakat
a lecsófôzô mûvészek, és igazságosan kaptak elismerést a szervezôk ,
– mondta el lapunknak Csukás István
Kossuth- és Príma Primissima Díjas
költônk, írónk, teleülésünk díszpolgára, a rendezvényünk fôvédnöke.

A Macsó Lecsó csapata és Streifer András különdíjas Fesztiváli forgatag
– Mi ebben a jó? Hogy már nem kell
irányítani, megy minden magától, gördülékenyen. A férfiak nagyon szeretnek
fôzni, a gyerekek élvezik ezt a közös
munkát, a közönség szagolgat, kíváncsiskodik. Az a nyár szép megkoronázása. Van egy csodálatos vonzereje: nem
csak a helybeliek jönnek, hanem távolabbról, sôt határon túlról is. Tehát Szár-

szó híre elment a nagyvilágba. Aki ezen
részt vett, annak jár a jutalom. Az én jutalmam: 38 finom falatot kaptam… Akik
rajta kívül hivatalból kóstoltak: Hamvas
Zoltán Bocuse d’or Akadémia elnöke,
zsûri elnök, Kertész Rezsô KISOSZ társelnök, dr. Garamvölgyi László szóvívô,
r.tábornok, Gombos Katalin zsûri tagok.
A díjazottak: Valamennyi csapat

www.balatonszarszo.hu

megkapta a neki járó szellemes oklevelet a 8. Nemzetközi Lecsófesztiválon.
Az elsô helyezett a Szigethalomról való
törzsvendég csapata, a Macsó Lecsó. A
második, a Nôk a Balatonért Egyesület
Szárszói Csapata, a harmadik a Csallóközi (Uzsla) Vegyes vágott nevû együttes. Különdíjat kapott az Újhartyáni Bicskaegylet, szintén törzsvendég csapata.
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Vendégek, vendéglátók és véleményeik
Torma Zoltán (A központi strandon
és az állomás melletti üzletsoron családi vállalkozásban kínál strand felszereléseket, játékokat és ajándéktárgyakat)
Úgy látom, beérett az a sok munka
gyümölcse, amit az önkormányzata turisztikai programjába fektetett. Balatonszárszó ismert, kedvelt nyaralóhely lett,
mely széles program választékkal várja
az ideérkezôket. A Csukás Színháznak
köszönhetôen esôs, hûvösebb idôben is
megtartható a beígért rendezvény. A Zenepavilon és a körülötte lévô tér, az elkészült vendéglátó egységekkel a közönség
szórakoztató centrumává nôtte ki magát.
Megváltozott az idelátogatók összetétele: míg régen a német turista volt a
meghatározó, addig mára a magyar, s
mellette a lengyel, szlovák és más nemzetiségiek is szívesen jönnek. hozzánk.
Arra törekedtünk, hogy gazdag választékkal álljunk a vendégek rendelkezésére, és olyan szárszói emléktárgyakat
kínáljunk, amit a gyerekek is és a felnôttek is szívesen hazavisznek.
Nagy Sándor és felesége (Ráckevérôl) a Tó-parti parkban ültek.
Huszonöt éve minden nyarunkat itt
töltöttük a gyerekekkel. Kirepültek, és
most úgy határoztunk, hogy körbekarikázzuk a Balatont, s mivel imádjuk
Szárszót és a strandot mindenek felett.
A vezetôket, akik egy házaspár, – nagyon kedveljük ôket. Évekig figyeltük,
hogy milyen lelkiismeretesek – kiszúrták, ha valaki rossz szándékkal jött!

Cs. I. családja Budapestrôl. A nagymama szárszói, így évek óta itt nyaralnak.
Hideg zuhanyként ért bennünket a
strandbelépô. Egy négytagú családnak, naponta ez nagy érvágás. Örülnénk, ha megfontolná az önkormányzat jövôre, hogy családos kedvezményt
adjon. Egyelôre ugyanis a szolgáltatásban nem sok változást tapasztaltunk.
A tizenéves kislányuk nagy élménye
volt a Csukás Színházban a Kemény
kalap és krumpliorr címû elôadás. Észrevették viszont, hogy a Horgas Eszter
mûsorára rászerveztek egy másik, sokakat érdeklô szabadtéri mozit is, (a
Saul fiát), ami nem volt szerencsés.
Mindkettôn szerettek volna részt venni… Hiányolták az esti, koraéjszakai
zenés összejöveteleket.
Annamari Budapestrôl
Sokat vártam ettôl a két új Tóparti vendéglôtôl. Azt hittem visszahoznak valamit a korábbi eleganciából: amikor a
pincérek fehér ingben szolgáltak fel, és
a vendégek is felvették a legszebb ruhájukat, gyertyák égtek az asztalokon.
Baricz család (Gyergyóalfaluból)
Baricz Róbert, a családfô, felesége
Margit, lányuk Csenge, fiuk pedig Oszvald.
– Hajdúböszörménybe jöttünk rokonlátogatóba. Ha már itt vagyunk, nem
hagyhatjuk ki a testvértelepülést, Szárszót, hiszen nagyon szíves invitálást

kaptunk Böröcz Jánostól. A gyerekek
pedig még nem látták, nem „kóstolták”
a Balatont.
– Nagyon jó, mondhatnám, példaértékû a két település kapcsolata – mondja Róbert, aki az ottani képviselô testület tagja. – Nem múlik el úgy egy-egy
év, hogy valamilyen formában ne találkoznánk egymással. Ha jól számolom,
ez, mint a mesében, már a hetedik. És
nem csak a képviselô testület, hanem
mások is, mint a polgárôrség, vagy a
civil szervezetek, táncosok. Nagyon jó,
ha így tudunk egymásnak örülni, egymás társaságának.
Az idén diplomázott, óvónô- és tanítóképzôt végzett Csenge elragadtatással beszél a Csukás Színházról, öccse
pedig, akik a 9. osztályos gimnazista
élvezte a magyar tenger minden szépségét.
Imre Zoltán, múzeumigazgató
(Nagyvárad)
Visszatérô vendégek vagyunk. Úgy látom, a tavalyihoz képest még több és
változatosabb volt a program, és nagy

közönséget vonzott. Számunkra
kellemes,
hogy
Szárszó eltereli a
figyelmet a nagyvárosi élettôl, –
mondta az igazgató. Majd egy
kevesek által ismert régi nyaraló vendégünkre, Nagy
Endrére hívta fel a figyelmünket, aki a
kacagós történetek, a kabaré-mûfaj
nagy atya-mestere volt.
Az igazgató viszontlátogatásra hívta
meg a szárszóikat, hiszen Nagyvárad,
e szép múltú város a reneszánszát éli,
és jó közelebbrôl megismerni.
Kétszeri Csilla a központi strand
egyik büféjének vezetôje:
Hiányoltam, hogy az idén a strandon egyetlen mûsoros rendezvény sem
volt, mindent elvittek a színházba. Sajnos, sok visszajáró vendégünk áttért a
szabad strandra.
Zalay-Szabó Csilla, a Mesterpékség tulajdonos-vezetôje
Angolok, hollandok, németek, osztrákok reggeliznek nálunk. Leülnek, kint
4-6-an egy asztalhoz, édes, sós péksüteményeket kérnek, kávéznak. Akik ide
járnak, nem igénylik a svéd asztalt és
a villás reggelit. Most érett be nálunk
a három éves munkánk eredménye, és
elégedett vagyok a forgalommal. Sok
elismerést kaptunk.

Hétpróbás nyár
(Folytatás az 1. oldalról)
Próbára tette ez a nyár a programszervezôket – Némethné
Szabó Magdolna turisztikai
referenst, Dancsecs Klára mûvelôdési ház vezetôjét, és Kilvinger Gábort, a Szárszó TV
vezetôjét is – akiknek ott kellett
lenni minden „kilométerkônél”.
Ennyi rendezvény – szinte
minden napra jutott egy, vagy
több is. Hogyan értékeli polgármester úr a program összeállítást?
Most is nyilvánvalóvá vált,
hogy a családok és a kisgyermekesek paradicsoma akarunk lenni, és maradni. Ennek
megfelelôen nagyon sok és

változatos programunk volt,
és olyan neves mûvészek és
együttesek vendégszerepeltek
a Csukás Színházban, akik
kevés nyári fellépést vállalnak.
Elôször lehettünk a házigazdái a Kárpát-medencei
Halászléfô Bajnokságnak a
nyár elején. A Sárkányfesztiválra ezrek látogattak. Majd
ezt követte a Sör- és Gasztro
Fesztivál tíz napos programsorozata, ahol minden szórakoztató mûfaj képviseltette
magát. Ételbôl, italokból olyan
terülj asztalkám volt, mi szem
szájnak ingere lehetett. Végre
mulatozhatott és táncolhatott
a vendégsereg, mert minden
nap százakat vonzott a prog-

A központi strand beléptetô-rendszerének próbaüzeme éppen a
legnagyobb kánikula idejére esett.

A két vendéglátó épület és a pergola míves karéja szépen bekeretezi
a Tóparti parkot, ami településünk jellegzetes tere lesz. A felvétel a
Sárkányfesztiválon készült.
ram. Ez egyben ragyogó záróakkordja volt a szezonnak.
Ekkor emlékeztem meg augusztus 20-án Szent Istvánról,
államalapító királyunkról, és
köszöntöttem a közönséget az
ünnepen. Nagy sikere volt az
ezt követô tûzijátéknak.
(A nyári program kavalkádról képes összeállítást láthatnak, olvashatnak a 4.-5.
oldalon.)
Megerôltetô nyaruk volt a
Szárszóért Kft. dolgozóinak
és a közfoglalkoztatásban
alkalmazottaknak.
Nagyon
sokat dolgoztak a különbözô
rendezvények elôkészítésén,
és az azt követô rendteremtésben. Tonnaszámra gyûlt szemét a strandokon is. Minden
elismerésem azoké, akik ilyen

szépen és rendben tartották
Szárszót. Nagyon sok dicséretet kaptunk: a tisztaságért, a
virágos parkokért. Sokan úgy
jellemzik Szárszót: olyan mint
egy „ékszerdoboz” - mondja
a polgármester.
Toalett sem kapott talán
annyi elismerést soha, mint a
szezon kezdetére átadott nyilvános illemhely a Tóparti parkban. Az is a tisztaságáról, a
kulturált felszerelésétôl lett elismert. A Sör és Gasztrofesztivál idején ugyancsak nagy
forgalmat bonyolított le. (Sajnos, a két újdonsült vendéglátó egységünk nem segített be
a vendégek ebbeli ellátásába,
alkalmanként zárva tartották
az illemhelyeket.
Elismerésre méltóan helyt
álltak azok az asszonyok,

férfiak, akik egész Szárszót, a
parkokat, a strandokat, azok
WC-it, mosdóit, zuhanyozóit
igyekeztek rendben tartani.
Közülük is erôn felül teljesítettek: Szakács János, Fodor
Rudolf, Andor Mihályné. Buzsáki Istvánné, Tapsonyi Zoltánénné, Szalai Nándor, Zergi
József és Nagy Imre, Kovács
Gábor, Fejes Csabáné, Dajka
Jánosné.
Elismerés a polgárôreinknek. Minden rendezvényt biztosítottak, éjszakánként folyamatosan szolgálatban voltak.
ôk segédkeztek a Virtus-vetélkedô sátrainak ôrzésében.
Szalay László és felesége Márta vállalta az itteni feladatok
oroszlán részét. Valamennyien
felváltva ôk látták el a Sör- és
Gasztrofesztivál tíz napig tartó helyszínén is az ôrzô-védô
munkát. A Rendôrtiszti iskolásokkal együtt egész nyáron
nyugodtan és biztonságban
lehettek a vendégeink, a lakók
is a mindenre kiterjedô figyelmüknek köszönhetôen.
Nem könnyû elismerô szavakat találni az iskolai-óvodai
konyhánk dolgozóinak „hôsies” helytállására. A hôség
ugyanis, nem mindig volt elviselhetô. Ha az összes fôzô-és
sütô készülék mûködött kiütötte
még a hômérôt is. Rendszerint
500 személyre fôztek, egész
nyáron át: táborozókra, nyaralóknak és helybelieknek.
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Útjavítások, felújítások
Pályázatok – korszerûsítésre,
a gyermekétkeztetés fejlesztésére
Konyhafejlesztés
A nemzetgazdasági miniszter
– a belügyminiszterrel és az
emberi erôforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot
hirdetett az „Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására”. A támogatás célja az
önkormányzati fenntartású és
mûködtetésû óvodai gyermekétkeztetést szolgáló fôzôkonyha,
befejezô konyha, melegítô-tálaló konyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása
vagy bôvítése, fejlesztése.
A tervezett felújítások, fejlesztések: nyílászárócsere, hôszigetelés, infrastruktúrakorszerûsítés (napelem), elszívó-befúvó
rendszer kiépítése, új konyhai

eszközök beszerzése. Költségvetés szerint a bekerülési ös�szeg 29 730 700.-Ft, az önerô
1 486 535.-Ft.
Polgármesteri hivatal
energetikai korszerûsítése
A TOP-3.2.1-15 számú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése” tárgyú pályázat
keretében a Polgármesteri Hivatal épülete vonatkozásában
tervezett munkák: Külsô hôszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés, kazán csere. A támogatás összege 50.000.000.-Ft.
Az óvodafejlesztést érintô
tervezett felújítások, fejlesztések:
nyílászárócsere, hôszigetelés,
fûtéskorszerûsítés, új játékesz-

közök beszerzése. Költségvetés szerint a bekerülési összeg
29 221 326.-Ft, az önerô
1 461 067.-Ft.
A belterületi utakat, járdákat
érintô tervezett felújítások: Akácos utca útburkolatának részleges felújítása, Gyulai Pál utca és
Dózsa György utca járdáinak
részleges felújítása. Költségvetés szerint a felújítások bekerülési összege 17 174 122.-Ft, az
önerô 2 576 118.-Ft.
A Nemzeti Szabadidôs –
Egészség Sportpark Programban Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata részt vesz.
A Sport telepen és az Erzsébet parkban egy-egy 7 eszközt
tartalmazó 70 m területû sportpark kerülne kialakításra.

Fejlesztések – Gazdasági, kereskedelmi övezet
Balatonszárszón a gazdasági
élet egyik meghatározó helyszíne az ipari és a lakóterületek
fejlesztése mellett a gazdasági,
kereskedelmi övezet GKSZ-1
kialakítása.
Tûzoltósággal,
mentôállomással, szakemberlakásokkal,
középiskolával és sportcsarnokkal fejleszt a település a városi
cím elnyerése érdekében.
Az oktatási, egészségügyi

és sportcélú infrastruktúra fejlesztésének szükségessége létfontosságú, hogy rendelkezésre álljon egy-egy megfelelô, a
kor igényeit kellôen kiszolgáló
létesítmény helyben.
A projekt megvalósulásával
egy 24 tantermes középiskola,
1.200 férôhelyes sportcsarnok,
minimum 2 szakrendelôvel felszerelt mentôállomás, és két
gépkocsi tárolására, valamint

a hozzá tartozó tûzoltószemélyzet ellátására alkalmas
tûzoltóállomás, továbbá 20-25
db építési telek alakítható ki.
A Hírmondó jelenlegi számának mellékleteként a Gazdasági, kereskedelmi övezet
kialakításának
koncepcióját
ismertetjük.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

Nemzetközi Néptánc Találkozó – mint a mesében

Szépséges népviseletben a lengyel lányok

fogadta. Majd folytatták a hazai és a külföldi társulatok. Valamennyien elvarázsolták a közönséget azokkal a csodálatos,
tájegységenként, országonként
jellemzô táncokkal, amelyek a
legszebb hagyományaikat ôrzik.
És képzeljék el a látványt:
az együtteseket mind népviseletben!: Borkút Néptánc
Egyesület (Kôröshegy), Boglári
Senior Néptáncegyüttes (Balatonboglár), Folklórny Súbor Rimavan (Rimaszombat Szlovákia), KUD Lovro Ježek (Marija

A

júliusi kánikulai vihar után
elcsendesedett a Balaton
és környéke. Szinte valamen�nyi program elmaradt. Balatonszárszó ebben a helyzetben is
kivétel volt.
Képzeljék el, hogy eljön
ide csaknem kétszáz táncos a
közvetlen szomszédságunkból,
meg a szomszédos országokból, és a szenzációs szabadtéri találkozót, csak úgy elmosná
az esô. Na, nem! Dancsecs
Klárának a mûvelôdési ház vezetôjének több hetes szervezô
munkája ment volna veszendôbe. Megtörtént az áttervezés!
Szárszónak ugyanis van egy
Csukás Színháza, – ami mint a
mesében – szabadtéri is, meg
nem is, mert teteje van. Így lett
a Nemzetközi Néptánc Találkozó helyszíne. A nyaralók,

Egyik napról másikra, új burkolatot kapott három utca
A nyáron, a lakók, a nyaralók
szinte egyik napról a másikra
rácsodálkoztak, hogy néhány
utca burkolara részben, vagy
teljes egészében megújult. Az
útépítôk a Tavasz, a Déryné,a
Bartók Béla, a Fenyô, az Orgona, a Gyöngyvirág ,a Kaza,
a Töhötöm, az Álmos, a Mikszáth Kálmán, a Jókai és Harka
utcákban 532 négyzetméteren
végezték el a kátyúzást. Teljes
szélességben meleg aszfalttal

burkolták az Akácos utca elejét: 1000 m²-en, a Hunyadi –
Esztergom utca keresztezôdésében útmegerôsítést végeztek,
a Hunyadi utca nyugati része
1195 m²-en aszfaltburkolatot
kapott, a Móricz Zsigmond utcában a Szabolcs és Örs utca
közötti szakasz 1965 m²-en
újult meg. Az útfelújításokra,
javításokra összesen 21 millió
119 ezer forintot költött az önkormányzat.

Négy újszülött fogadása
Dorogi Sándor polgármester
négy újszülöttet fogadott júliusban a szárszóiak családjába.
Az ünnepélyes ceremónián
megjelentek az önkormányzat
munkatársai, akiknek jelenlétében adta át a település 100
ezer forintos ajándékát, és az
ezzel járó emléklapot.
Horváth
István
és
Horváth-Kusiak Kinga
kislánya
Flóra Anna,
akit
elkísért a jeles
eseményre
a bátyja is, aki nagyon örül a
kistestvérének. Mindkettôjüknek
nagyszülôi kényeztetésben is
van részük.
Elsô szülött a családban
Baranyai Ákos. Édesapja Baranyai István, édesanyja Ubrik

Melinda. A családban mindenki
örül az elsô unoka érkezésének.
Egyszerre két baba: Kiss
Bence Kornél, és Kiss Emma
Nóra, akik szintén elsô szülöttek. Nagymamák, nagypapák,
nagynénik és nagybácsik kényeztetik ôket.

Újszülöttek:
Hegedüs Liza Léna (Hegedüs Péter és Misota Ágnes kislánya) 2016. augusztus 24-én
Bihary Cecília Ágnes (ôsz Brigitta és Bihary Márton András kislánya) 2016. augusztus
15-én
Szalay Flóra (Karsai Ildikó és Szalai Miklós kislánya) 2016.08.26.

Üdülôövezeti örökzöldek

A hajdúszoboszlói mazsorettek megint vastapsot arattak
akik itt maradtak, olyan fergeteges mulatságban volt részük,
hogy biztosan sokáig emlegetni
fogják. A hajdúszoboszlói Mazsorett csoport volt a program
felvezetôje, és a szép lányok
megalapozták a hangulatot.
A házigazda Balatonszárszó
Néptáncegyüttese kezdte a
mûsort, s a fellépésüket vastaps

Bistrica, Horvátország), „Łapanowianie”
néptáncegyüttes és népzenekar (Lapanów,
Lengyelország),
Nyugdíjas
Tánccsoport (Balatonszárszó),
Szársomlyó Néptánc Egyesület (Nagyharsány), Szárszó
Néptáncegyüttes (Balatonszárszó), Mazsorett Együttes (Hajdúszoboszló).

Rendszerint augusztus közepén
hívja meg a polgármestert az
Üdülôtulajdonosok Egyesülete
egy évenként párbeszédre. Lahos Ilonát, az egyesület tagját
kértük meg, összegezze a találkozó lényegét.
Sajátos helyzetben vagyok.
Mert az egyesület tagja vagyok
és maradtam, noha 2008-tól állandó lakos is lettem. Ami az idei
változtatásokat illeti, az üdülôtulajdonosok úgy érzik, hogy
a vendégek több kedvezményt
kapnak, például a Szárszó kártya bevezetésével, a strandon és
egyéb helyeken, mint ôk. A polgármester úr viszont elmondta,
hogy ez egy kísérleti év volt, és

az észrevételeket, javaslatokat a
következô szezonra átértékelik.
A szemét kihelyezése és elszállítása állandóan visszaköszönô téma. Vannak, akik nem
kaptak zsákokat a szelektív szemétgyûjtéshez. Nem tudják, kinek kell szólni, bejelentést tenni.
Többen nehezményezik, hogy
a helyibeliek kommunális adójának emelése szerényebb mértékû, mint az üdülôtulajdonosok
adója, az építményük alapterületen után.
Ezt a párbeszédet minden
visszatérô probléma ellenére
hasznosnak tartom, mert a képviselôtestület, a döntéshozók mérlegelik ezeket az észrevételeket.
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Élmény, minden mennyiségben
A nyári programajánlatunkban meghirdetett 22 elôadásra több tízezren
látogattak az 5. évi jubileumát ünneplô Csukás Színházba – mondta el
Cirkuszhercegnô
Torma Mariann a színház munkatársa. Ehhez méltó volt a sok fantasztikus elôadás, világhírû és hazai hírességekkel. Ebbôl láthatnak e képes A Nagy Ho-Ho-Ho-Horgász
összeállításban ízelítôt. Heti három alkalommal szintén több ezer gyerek
vett részt a mókoló kézügyességi programjain, Láposiné Pozsega Piroska
tanárnô vezetésével.

Az Aranykert
Bábszínház
Csukás István
társaságában

Halászléfôzô
bajnokság

Csokibár

Kíváncsi királylány

100 Folk
Celsius

Sok mókás, de erôt és ügyességet kívánó feladatokat kapott a Kárpátmedencei Virtus-vetélkedôn résztvevô tíz csapat: a bemelegítô gyakorlatok
után szalmabálákat, gabonás teli zsákokat cipeltek, autóabroncsokat
dobáltak, füves „sífutásban” egyensúlyoztak. A Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendezésében településünk önkormányzata
biztosította a verseny helyszínét, amit nagy elismeréssel illettek,
és köszöntek a résztvevôk.

Az Alma együttes frontembere
és Zotter Zsombor
BudapestBar

Brass
Trombitások

Rajongók
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Lecsó
fesztivál

A lecsófesztiválon vendégünk volt Kemény Dénes
a Háromszoros Olimpiai Bajnok Vizílabda Csapat Szövetségi kapitánya, a Szülôk Háza képviselôi társaságában

A legek fesztiválja lett a gyerekes családok
körében a Sárkányfesztivál. Látványosságban
nem volt hiány. Hajón megérkezett, és ott volt
mindenütt Süsü, alias Jáger Viktor,
aki fotózkodott, táncolt a gyerekekkel,
és a nap, sôt az egész hét fôszereplôje, hôse
volt. Nagyon sokan erre a hétre idôzítették
a nyaralásukat, és ígérték, hogy az jövôre is
így lesz, mert ez kihagyhatatlan élmény
a gyerekeiknek.

Barti
Dominik
(12 éves)
és Dorogi
Sándor

Mókolók
a Csukás
Színházban

Mága Zoltán
Horgas Eszter

A Szárszói Sör és Gasztro Napok egy teljesen új színfolt a
balatoni borok világában. Szenzációsan debütált a sör és
gasztro-fesztivál nálunk, a Tóparti Parkban. Nagyszerû
kulturális és kulináris élményeket varázsoltak
a Fesztivál Térre is: több, mint 150 féle sört kínáltak!
Minden nap változatos halételekkel, sült csülökkel,
kolbásszal, libamájjal, finom kürtôskaláccsal, zamatos
pálinkával csábították a vendégeket. Tíz napon át hazai
és külföldi fellépôk, vendég-együttesek szórakoztatták
a közönséget. Végre táncolhattak is! A sikerre való
tekintettel a szervezôk úgy döntöttek, hogy megújrázzák
a fesztivált jövôre is.
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Az óvoda megbízott vezetôje:
Vargáné Naár Szilvia
Óvodapedagógusi
tanulmányaimat a Tokaji Óvónôképzô
Szakközépiskolában kezdtem
1983-ban. Ezután 1990-ben a
Nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképzô Fôiskolán tanítói,
1997-ben pedig a Kaposvári
Fôiskolán
óvodapedagógusi
diplomát szereztem.
2016-ban a Kodolányi János
Fôiskolán Közoktatási Vezetô és
Pedagógus Szakvizsgát tettem.
Férjemmel és két felnôtt gyermekemmel Kötcsén élek, ahol
1990-tôl a helyi óvodában dolgozom óvodapedagógusként.
A 26 év alatt nagyon sokat
tanultam szeretetbôl, emberségbôl, legfôképpen „gyerekekbôl”,
a gyerekekrôl. Hiszem, hogy ha
elég szeretet, kitartás, akarat
van bennünk, akkor megtaláljuk
a személyre szabott feladatainkat, amelyben kiteljesedhetünk.
Számomra nagy örömöt jelent,
hogy kisgyermekekkel foglalkozhatom, közöttük élhetek. Szerencsésnek érzem magam, hogy ezt

a pályát választottam,
hiszem számomra az
óvodapedagógusi
munka a legszebb hivatás, az életem fontos része.
Néhány éve tagintézmény-vezetôi
feladatokat látok el a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
Kötcsei Tagóvodájában. Nem
voltak soha vezetôi ambícióim,
de szívesen végzem ezt a munkát is. Tapasztalhatom, hogy
nem kis felelôsség, hiszen nemcsak a gyermekekért és alkalmazottakért vagyok felelôs, hanem
azért is, hogy az intézmény
törvényesen és hatékonyan mûködjön. Munkatársaimmal jól
együtt tudunk mûködni, büszke
vagyok arra, hogy olyan közösségben dolgozhatom, amelynek
tagjai tudják a dolgukat, és szívvel-lélekkel teszik is azt. Fontosnak tartom, hogy vezetôként és
óvodapedagógusként is példaértékû legyen mindenki számá-

ra a viselkedésem,
munkafegyelmem,
felkészültségem, gyerekszeretetem, és a
dolgozók érezzék,
hogy számíthatnak
rám, ha segítségre
van szükségük.
2016. július 15-tôl megbízott
vezetôje lettem a Balatonszárszói Százszorszép Óvodának.
Vezetôi tevékenységemben a
stabilitás és a folyamatos megújulás elvét szeretném érvényesíteni. Fontosnak tartom az elért
értékek megôrzését, megszilárdítását, a nevelô-oktató munka
színvonalának további emelését. Szeretnénk olyan óvodát
mûködtetni kollégáimmal együtt,
ahol a gyermekek jól érzik magukat, ahová a szülôk szívesen
hozzák gyermekeiket, ahol tartalmas és színvonalas munka
folyik a partnerek elvárásainak
megfelelôen, de mindenekelôtt
a gyermekek érdekeit szem elôtt
tartva.

A gyógytestnevelô, aki szereti a kihívásokat Új plébánosunk
Szabó-G. Noé Judit vagyok. Tanító,
ének-karvezetés,
testnevelés, gyógytestnevelés
szakos
tanárként 23 éve
dolgozom a közoktatás különbözô területein. Diplomáimat
Gyôrött,
Egerben
és Budapesten szereztem. Tizenhárom éve sportoktatói, edzôi végzettséggel
rendelkezem. Három éve Balatonbogláron élünk férjemmel,
és két gyermekünkkel. Húsz
évig versenyszerûen atletizáltam, majd evezôsként
lettem többszörös országos
bajnok. Jelenleg doktori dis�szertációm megvédésén is dolgozom a Testnevelési Egyetem
5/1-es doktori iskolájában.
Idén csatlakoztam a Kaposvári
Pedagógiai Szakszolgálat Sió-

foki Tagintézményéhez, Tímár
Éva csapatához,
jelenleg 7 intézményben látom majd el a
gyógytestnevelôi teendôket, többek között Balatonszárszón
a József Attila Általános Iskolában és a
Százszorszép Napközi Otthonos Óvodában is.
Munkámban az egészséges
életmód alappillérei, kiemelten
a sport, mint életforma, és az
egészséges életre nevelés mindig kiemelt helyet foglalt el.
Mint ahogyan minden területen, Szárszón is igyekezni
fogok tudásom legjavát adni,
várakozással tekintek az új lehetôség, kihívás felé. Kérem ebben az Önök, a kedves Szülôk,
Nagyszülôk segítségét, támogatását.

Ami átszövi az életet
Élô Emilia 1978 óta
dolgozik a pedagógus
pályán, és így foglalta össze az azóta eltelt
éveket, és az új tanévvel
kapcsolatos várakozását
a mi iskolánkban.
Budapesten kezdtem
tanítani, majd Szárszóra
költözésem után Balatonföldváron, majd Balatonszemesen dolgoztam. Az élet
úgy hozta, hogy éppen Balatonszárszó kimaradt ebbôl a
sorból. Mivel rengeteg tapasztalatot gyûjtöttem az elmúlt 38
évben, ezt mind itt szeretném

összegezni,
hasznosítani.
Különösen fontos számomra
a matematikai,
a kreativitás, a
logikus gondolkodás, mert ez
mind
átszövi
a többi tantárgyat és az élet
minden területét. Nagyon szeretem a gyerekeket, s nyilván
ezt érzik ôk is ragaszkodnak
hozzám.
Nagy izgalommal és szeretettel várom a tanévkezdést…

hitvallása

Borza Miklós vagyok. Kaposváron születettem 1977. január 18-án. Papi hivatásomat középiskolás koromban kaptam.
Az évek során sokat segített
nagymamám és azoknak az
atyáknak a példája, akikkel
találkoztam!
Szakmámban,
szakácsként is dolgoztam egy
évet, a Megyei Kórház konyháján. Miután leérettségiztem,
püspök atya felvett a Kaposvári Egyházmegye papnövendékei sorába. A Veszprémi
Szemináriumban készültem a
papságra. Balás Béla püspök
atya 2001. június 23-án áldozópappá szentelt a Kaposvári Székesegyházban, majd
káplánnak küldött a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára.
Ott egy évet töltöttem, utána
Somogyszobra kerültem plébánosnak. Két év múlva a
Segesdi Plébánia lelkipásztori
ellátását is megkaptam. Hálát
adok Istennek mindenért. Most
pedig püspök atya a Balatonszemesi és Balatonszárszói
Plébánia ellátását bízta rám.
Újmisés papi jelmondatomhoz – „Nem azt keresem, ami
nekem hasznos, hanem ami
másoknak van javára, hogy
üdvözüljenek.” (1 Kor 10, 33)
– igyekeztem hû lenni, ezután
is erre törekszem, a Jó Pásztor
segítségét kérve!

Vendéglátásból jeles - Ebesen

Jutalmul kapták a nyaralást
Iskolánk tanulói közül 19-en a
tanév végeztével jutalomkiránduláson vehettek részt Ebesen,
a testvérvárosi kapcsolatok
révén. A negyedik és hatodik
osztályos diákoknak színvonalas és változatos programok
nyújtottak maradandó élményt.
Meglátogattuk a Hortobágyi
Nemzeti Parkot, ahol a lovaskocsizás során a természeti
környezet megfigyelése mellett megismerkedtek a hagyományos pásztor életformával.
Megtekintettük Debrecen nevezetességeit és kipróbálhat-

tuk Hajdúszoboszló hatalmas
medencekomplexumát.
Az
ebesi iskola tantestülete és az
önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy
tanulóink jól szórakozzanak,
és sok-sok élménnyel gazdagodjanak. Ezúton szeretnénk
megköszönni településünk önkormányzatának, hogy biztosították számunkra az utazás
költségeit. Mindannyian szívesen gondolunk vissza az ott
eltöltött szép napokra.
Czakler Vivien
– Mikulcza Gáborné

Filmek, írók, alkotók

Sorban állnak arcfestésre várva
Az Emlékház fennállása óta
valószínûleg egyik legsûrûbb
szezonján van túl, hiszen az
idei nyár program kínálata és
annak színvonala messze meghaladta az elôzô évekét.
Június 25-én sok kis kobold
és tündér látogatott el a Múzeumok éjszakájára, ahol sárkánytojás-kereséssel és József Attila
horoszkópjának megismerésével ünnepeltük az év legrövidebb éjszakáját.
Az igazi múzeumi szezon
július 8-án az Oscar díjas Saul
fia címû film vetítésével kezdôdött, majd másnap a második
Balaton100Szó hip-hop/slam
poetry fesztivállal folytatódott,
ahol vendégünk volt Kemény
Zsófi fiatal költô-írónô és még
számtalan a szöveg-centrikus
mûfajokat képviselô alkotó.
Külön meglepetésként ért
minket, hogy a Fiatal Írók Szövetsége idén minket is kiszemelt
nyári turnéjának egyik állomásául, így július 30-án a Szöveghullám címû zenés-irodalmi
elôadáson megismerkedhettünk
a fiatal írónemzedék legjobbjaival, mint például Kollár Árpáddal és Gyôrffy Ákossal valamint

egy alternatív zenei elôadóval,
a Panda Akousztikkal.
Augusztus 14-én az immár
hagyománnyá vált 4. Alkotók
Napján indiános tematikával
vártuk a kicsiket és a játékos
kedvû felnôtteket. A rendezvényen 14 helyi és környékbeli
alkotó mutatta be kézmûves
portékáit és engedett betekintést a mûvészeti folyamatokba.
Többen 3. illetve 4. alkalommal
vettek részt rendezvényünkön.
Ezúttal is nyílt idôszaki kiállítás
a Foglalkoztatóban a budapesti Foltos MaMok képviseletében
Fáskerti Katalin patchwork-,
illetve a szárszói Beabizsu (Bónay Bea) üvegmûves munkáiból, melyet szeptember 14-éig
láthatnak az érdeklôdôk.
A tavalyi sikeren felbuzdulva idén is tartottunk rendszeres
idôközönként
MúzeoMozit,
összesen hat alkalommal, hogy
visszaidézzük a kertmozik régi
hangulatát, hol retró filmekkel,
(Csak semmi pánik) hol modern alkotásokkal (Saul fia), de
a szezon filmjei közül egyértelmûen a Szaffi vitte el a pálmát,
mellyel a kisebbeknek szerettünk volna kedveskedni…
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Tájékoztatás
az EFI programok
folytatásáról
A Balatonföldvári Egészségfejlesztési Iroda
2016. szeptember 5 – október 15. között, 6 héten keresztül támogatja a lakosság által kedvelt mozgásprogramokat.
Aerobik: hétfô 19 óra mûvelôdési ház
Zumba: kedd 17.30 mûvelôdési ház
Jógatorna: kedd 17.30 óvoda.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik törôdnek az egészségükkel!
Szeptembertôl indulnak az egészségfejlesztési programok is az alábbi témákban:
• étrendi tanácsadás
• Szív-és érklub
• Elôadás a daganatos betegségekrôl
• Elsôsegélynyújtás
• Szemészeti szûrés
• Perifériás verôérszûkület szûrés és melanoma szûrés a háziorvosi rendelôben.
További információk a késôbbiekben a képújságban, szórólapokon olvashatók.
MERIDIÁN TORNA: hétfôn és szerdán 18-19 óráig

Meghívó
A Balatonszárszói
Nagyközségi Önkormányzat
tisztelettel várja az ünneplôket az

1956-os forradalom
és szabadságharc
tiszteletére rendezendô
ünnepi megemlékezésre
2016. október 23-án
(vasárnap) 09.30 órára
a József Attila Mûvelôdési Házba.
11.00 Koszorúzás
az 56-os emlékmûnél.
Emlékezzünk együtt az 56-os
forradalom hôseire!

A

Ökumenikus
megemlékezés
a történelmi egyházak
képviselôinek részvételével

2016. november 1-én,
15 órai
kezdettel a temetô ravatalozójánál.

„

Mindazokért,
kiket nem láttunk
már régen,
Akik velünk együtt
ünnepelnek az
égben,
Kiknek ôrizgetjük
szellemét,
Mindazokért
egy-egy gyertya
égjen.

„

Meghívó
mûsorrendje
Magazinmûsorral minden hónap
második és negyedik hétfõjén 19
órakor jelentkezünk:
Szeptember 12-én és 26-án, október 10-én és 24én.
Ismétlés az adást követõ szombaton
14-16 órakor, vasárnap 10-12 órakor, hétfõn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

Kézimunka kiállítás
nyílik a
Nyugdíjas Klub rendezésében
2016. szeptember 15-én
(csütörtökön) 17 órakor
a Polgármesteri Hivatalban,
amelyre szeretettel várunk minden
érdeklõdõt.

József Attila Emlékház Információk
ÚJDONSÁG!
Múzeumi bolt: ôrizd meg az élményt!
Válogass emléktárgyaink és kiadványaink széles választékából kedvezô áron!
NYITVATARTÁS Utószezoni nyitva tartás:
Szeptember 1-tôl Október 31-ig/ Keddtôl vasárnapig, 10:00 - 17:00 óráig.
Hétfô szünnap.
Elérhetôségek: 06 30/8649-134, jaemlekhaz.szarszo@gmail.com
Matkovics Diána múzeumpedagógus
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A karate tábor és támogatói
Érsekújvár adott otthont Szlovákiában június 18-19-én a negyedik Shito Ryu Európa Bajnokságnak. A Balaton Budo versenyzôi már második alkalommal vettek
részt a tornán. A szárszóiak közül Simon
Zoltán a +35 évesek között formagyakorlat versenyszámban bronz érmet szerzett.

✟ Gyászközlemény
Pacskó Károly (Szóládi utcai lakos)
2016.07.06-án,
Czirok Istvánné (Petôfi utcai lakos)
2016.08.15-én,
Fodor Józsefné (Gárdonyi utcai lakos) 2016.július 28-án
Részvétünk a gyászoló családtagoknak.

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai:
06-30-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítette:
Grazsyna Kusiak

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
szarszoihirmondo@gmail.com

Július 3. és 15. között rendeztük meg
edzôtáborunkat, melyre évrôl évre nagyobb az érdeklôdés. Az elôzô évekhez
hasonlóan jó hangulatban, színvonalas
edzésekkel és közösségépítô játékokkal,
vetélkedôkkel töltöttük az idôt. Köszönetet szeretnék mondani a hölgyeknek,

Magdinak, Natinak,Gabinak, Fonódné Marikának és Hídvégi Mariának a
rengeteg segítségért, amivel évek óta
támogatják a tábor sikeres lebonyolítását. Mind a kezdô,mind pedig a haladó
tábor végén vizsgán adhattak számot
megszerzett tudásukról a karatésok.

Augusztus 11. és 14. között rendezte
a kézdivásárhelyi Sportinbudo karate
egyesület Erdélyben edzôtáborát. Idén
elsô alkalommal négy balatoni karatés
is részt vett az eseményen és sikeresen
teljesítették a tábort és ezzel meg is
kezdték a felkészülést az ôszi versenyszezonra.
Augusztus 3-án jelentették be, hogy
a karate szerepelni fog a 2020-as tokiói
olimpián, ami hatalmas elismerés minden karatés számára, reméljük, hogy
sportágunk képviselôi is gyarapítani
fogják a magyar éremtáblát!
Szeptembertôl pedig indulnak az
edzések az iskolában, kedden és pénteken 17 órától, továbbra is várunk szeretettel minden sportolni vágyót 5 éves
kortól.
Somogyi Péter edzô

Szenzációs
fogathajtó
Harminc csodaszép fogat részvételével
rendezték meg augusztusban 16. alkalommal a kettes fogathajtó bajnokságot,
amelyen már rang részt venni. Nem kis
teljesítmény, hogy az önkormányzat
rendezésében és támogatásával, megszakítás nélkül hagyománnyá válhat
egy olyan esemény, ami megmutatja e
sport szépségét, lovas-nemzet mivoltunkat. Kéri János, a program szervezôje
elmondta: nagyon sikeres, jó hangulatú
verseny volt, rekord számú nézôközönséggel. Sokan már most jelezték, hogy
jövôre ehhez illesztik nyaralásukat. A
Magyar Lovas Szövetségnek már be is
jelentették az idôpontot. Eszerint 2017.
augusztus 19-én Veletek, újra, ugyanitt!

Balogh Bálint szárszói fogathajtó az akadály- és a vadász-hajtásban is kiváló helyezést ért el.

Toborzás
A labdarúgó U/11 és U/13-as csapatainkkal már augusztus elsô hetében
megkezdtük a felkészülést, a szeptemberi iskola kezdéssel egy idôben
pedig U/7-es és U/9-es gyermekeink
is edzésbe állnak. Zajlik a toborzás,
minden 2009 és 2010 között született
kisgyereket szeretettel várunk, persze
idôsebbek csatlakozhatnak koordinált,
jó hangulatú edzéseinkhez! Jelentkezni
lehet Pusztai Gábor MLSZ „C” licenszes UP edzônél +36703983947

Asztalitenisz, nyáron is
Az elôzô évekhez hasonlóan a nyári
edzéseket a Mûvelôdési Házba tartottuk, hetente háromszor. A színvonalat növelte, hogy az ország minden
részérôl érkeztek ismerôs ellenfelek.
Elsô alkalommal, a Siófokon megrendezett Ligák Kupáján négy versenyzônk indult és hasznos tapasztalatokat
szereztek.
Muskó Zoltán és Hüvösvölgyi Péter
indult Harkányba, a nemzetközi ve-

terán ranglista versenyen: Muskó és
Hüvösvölgyi is csoport elsôként jutott
tovább az egyéni versenyen. Hüvösvölgyi végül a legjobb nyolc között
végzett. A férfi párosban pedig egy
szolnoki párral, bravúros játékkal
ezüst érmet szerzett.
Szeptemberben elkezdôdnek a csapatbajnoki mérkôzések, három csapatunknak heti alkalommal küzd a továbbjutásért.

Házasságot kötöttek:

2016. július 02-án Nagy Andor és Orliczki
Orsolya
2016.július 28-án Ablonczy Dávid és Kôbányai Katalin
2016.augusztus 04-én Almási Sándor és
Goór Mónika
2016.augusztus 12.-én Tóth Levente Tamás
és Wolf Angelika
2016. augusztus 27-én Jankovics Roland és
Csonka Krisztina
fogadott egymásnak örök hûséget.
Gratulálunk az új házasoknak és kívánunk
nekik élethosszig tartó boldogságot!

