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Csukás István – Szárszón a csúcson

Gyerekek, szülők ezrével zarándololtak
a Sárkányhajó fogadására

Csukás István, a szerző a Kutyánszky Kázmér avagy a versíró kutya
kalandjai című premier előadásán a Gergely Theáter társulatával

N

em csak a melegrekord
dőlt meg az idén, hanem
hosszútávon a strandjaink látogatottsága is. Voltak
olyan napok, amikor keresni kellett egy-egy törölközőnyi helyet
a páston. A több ezer vendéget
példásan szolgálta ki egy maréknyi csapat, amelynek tagjai
minden igyekezetükkel azon vol-

tak, hogy a Központi Strandra
minél gyorsabban jussanak be a
strandolók. S ha már ott vannak,
ételhez, italhoz jussanak. Tisztaság fogadja őket a toaletteken.
Nagy sikere volt az ivókútnak és
a zuhanyozóknak is.
Szintén egy rendkívül kis létszámú csapat gondoskodik a
Csukás Színház és a Zenepavi-

A Sárkányfesztivál záróestje a Fabula koncerttel
nagy mulatság volt, a végén lufieregetéssel
lon közönségének szórakoztatásáról. Egy nap sem telt el program nélkül.
A Szárszói Önkormányzat és
a Turisztikai Egyesület évek óta
látványos marketing tevékenységet folytat és média-kapcsolatokat ápol, hogy vendégcsalogató
kínálatát felvonultassa. Úgy tűnik,
erre az évre beérett a gyümölcs.

Jack Spenót a kalóz elvarázsolta a Központi
Strand gyermekseregét

Köszönhető ez nagy mértékben településünk díszpolgárának, Csukás István Kossuth- és
József Attila díjas költőnek,
írónak, aki mindenütt megvallja Szárszóhoz fűződő szerelmét, ahol teheti. Hát, ez az év,
ez a nyár arról szól, hogy Őt
itt, viszont szeretik. Különösen
a kedvencei, a gyerekek, akik

ezerszámra zarándokolnak el a
szüleikkel, ha itt Sárkányfesztivál
van. Ez a mostani lapszámunk
még megtetézi mindezt azzal,
hogy önkéntesek fogtak ecsetet
– tanárnő, egyetemi docens –,
hogy a Csukás figurákat új életre
keltsék. Ez már mondhatjuk úgy
is, hogy a rajongásig szeretett
meseíró csodás kultusza.

Kié a part?

Szent István
ünnepén

A szlogen szerint a Balaton közkincs, a
Balaton mindenkié. Igen ám, de csak addig, amíg nem kell a vizet, a partot gondozni, a strandolókról gondoskodni. Mert
akár hiszik, akár nem, ez évente milliókba,
tízmilliókba kerül csak a mi önkormányzatunk számára is. Tavasszal több tonnányi
uszadék kitakarítása, elszállítása, a három
strand ivó- és tisztálkodási vizének biztosítása, a szemétszállítás, a fűnyírás, a kerti
bútorok karbantartása mind az éves költségvetést terheli.
Tartós kánikulai napok, tumultuózus jelenetek a strandokon. Szó szerint egymás
hegyén, hátán álltak az autók.
Aki nem akart jegyet váltani a központi
strandra, csak egy utcányival ment tovább
a Vízpart utcára. Sokszor ott is telt ház
volt. Voltak, akik kifogásolták, hogy ez, az
egyébként nagyon szép, panorámás terület mostoha gyerek a központi strand és a
két szabad strand mellett.
Mindez pedig azért van, mert ez a partszakasz nem az önkormányzat tulajdona,
hanem állami tulajdon, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi

Államalapító királyunkra emlékezünk
és szeljük meg az új kenyeret augusztus
19-én este 8 órai kezdettel a Zenepavilon melletti téren. Az eseményen Borza
Miklós katolikus plébános mond köszöntőt. A budapesti Gyermekvasutas
Fúvószenekar közreműködik a műsorban, majd a Szárszó Néptáncegyüttes
szórakoztatja az egybegyűlteket.
A hagyományos tűzijáték este 10 órakor kezdődik a Központi strandon.
Tóth-Vajna Zsombor és Gergely 5. balatonszárszói koncertjüket adják a református templomban augusztus 19-én
fél 8 órai kezdettel. Közreműködik Ács
Gabriella szoprán énekes.
A programra mindenkit szeretettel várunk! Rossz idő esetén helyszín
a Csukás Színház.

Ha nem a vízben vagyunk, balatoni vízzel festünk
Kirendeltség kezelésében. Más ingatlanával nem rendelkezhet, nem kezelheti az
önkormányzat, nem tehet rá semmilyen,
a strandolókat kiszolgáló alkalmatosságot. Érdemes viszont megjegyezni, hogy a
település hosszú távú terveiben – amen�nyiben a tulajdoni viszonyok megváltoz-

nak – hasznosítani akarják ezt a területet.
Néhány üdülőtulajdonos, akinek közvetlenül a vízpart mellett van az ingatlana,
úgy véli, hogy a partszakaszának rendbe
tétele az önkormányzat dolga. Noha, az
úgy be van kerítve, hogy ott más nemigen
lubickolhat.

www.balatonszarszo.hu
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Az üdülőpark-építés
jó befektetésnek számít

A gazdasági kereskedelmi övezet kiépítése-, a bevásárlóközpont- és szállodafejlesztés mellett
a Balaton parton is kezdenek
meghonosodni a fejlett országokban népszerű üdülőpark-,
üdülőfalu-beruházások. Néhány
hasonló komplexum kialakítása
javában folyik, sőt van, amelyik
már vendégeket fogad. A balatonszárszói beruházásnak a koncepciótervei most készültek el, és
megvalósításra várnak.
A szakemberek szerint a Balaton eddig is az egyik legkeresettebb idegenforgalmi célterület
volt, ez a folyamat várhatóan
felerősödik. Az elmúlt év idegenforgalmi adatai szerint a külföldi
turisták több mint 70 százaléka
a főváros mellett kereste a vidéki környezetet, a gyógyfürdőket,
valamint a Balaton partját.
Ezt az igényt ismerte fel Balatonszárszó Önkormányzata
is - néhány külföldi befektető,
illetve hazai önkormányzat,
valamint vállalkozó mellett
- amikor a gazdag kulturális hagyományú József Attila
Múzeum
szomszédságában,
a kialakulóban levő Vers utca
és Jubileumi sétány közvetlen
közelében gyönyörű természeti
környezetben csodálatos üdülő-

park kiépítését tervezi. Balatonszárszó jó adottságú, jelentős
idegenforgalmat
lebonyolító
település. A Déli part egyik legszebb természeti környezetében
fekvő 27.000 m2-es területnek
jó az infrastruktúrája. Az üdülőparkra két koncepció is kidolgozásra került: az egyik variáció a családi nyaralást helyezi
előtérbe, míg a másik - a nyugdíjas, hosszabb tartózkodásra
berendezkedő (akár ott lakó)
vendégkörre épít.
A területen közel 21 önálló, 2-4 fős, egyedi kialakítású
lakóingatlan épül. A közelben
egészségügyi, kulturális, sport(tenisz-, fallabdapálya, uszoda,
szauna), kereskedelmi és egyéb
szolgáltatóegységek állnak majd
rendelkezésre. Az üdülőpark
előnye a Balaton part közelsége,
itt lehetőség nyílik majd vízi sportolásra is. Az önkormányzat nem
ragaszkodik az általa kidolgozott
látványterv megvalósításához, de
az egységes megjelenést támogatja, és szeretné a jó adottságú
területet attraktív módon hasznosítani, így tőkeerős befektetők
jelentkezését is várja.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

Turul Expo

Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Kiállítása – Tiszapéterfalva, Kárpátalja, Ukrajna

A Magyar Nemzeti Kereskedőház meghívására és támogatásával
Balatonszárszó Önkormányzata a IV. TURUL EXPO-n, Kárpátalja
/Ukrajna/. Fővédnök Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
védnökök: Jakab István a Magyar Országgyűlés alelnöke, Portápi
Árpád János Nemzetpolitikai államtitkár, vendégek Seszták Miklós fejlesztési miniszter, Demján Sándor a VOSZ elnöke, Dr. Gerzsa István kormánybiztos, Györffy Balázs a NAK elnöke, Szász
Jenő az NSKI elnöke, Dr. Brenzovics László a KMKSZ elnöke.
Negyedik alkalommal tartották meg
július 14-16. között Ukrajnában azt
a rendhagyó rendezvényt, amely
összegyűjtötte a kárpátaljai Magyar
KKV szektor jeles képviselőit, akik
a magyarországi cégeknek a legjobb partnerei lehetnek az Ukrán
piac felé nyitásban, hidat képezve

a nyelvi-, kulturális-, és gazdasági-rendszer különbségei között. A
rendezvényen lehetőség nyílt olyan
kapcsolatok kialakítására, amelyek
hiteles rálátást biztosítanak az egész
ország gazdaságára, a kínálat-kereslet közötti lehetőségek felkutatására, partnerségek létrehozására.

Várady Tünde Ildikó fejlesztési
koordínátor és Dorogi Sándor
polgármester az EXPON

Veszélyesek a vasúti átjárók
Több levelet kapott a helybeliektől
és az üdülőtulajdonosoktól Dorogi Sándor polgármester az itteni
vasúti szakasz átépítése során az
átjárókkal kapcsolatos észrevételekről, és egyéb hiányosságokról.
Az önkormányzat mint összekötő ,
közvetítő kapocs szerepel ez ügyben, így a levélírók véleményét
továbbítja a beruházóknak.
Civil kezdeményezésre a balatonszárszói keleti üdülő telep
tulajdonosai az útjaik biztonságos és kulturált közlekedésének
megoldására gyűjtöttek több mint
kétszáz aláírást.
Valamennyi
a vasúti felújítással kapcsolatos

Rend(ész)
a lelke mindennek

Diák újságírók
kérdezték
a polgármestert

Egymást váltották a nyáron azok a fiatalok Balatonszárszón, akik
a tabi szakközépiskolában olyan osztályba járnak, ahol fakultációban rendészetet tanulnak. Ez a csodálatos lány-koszorú (akik
akár Balaton szépségversenyen is eséllyel indulhatnának) egy héten át teljesített szolgálatot nálunk. A látványukra, remélhetőleg
nem a zsebmetszés jut eszükbe a strandi szarkáknak. De több
turnusban, fiúk vigyázták a strandjainkat, így ennek köszönhető,
hogy a legtöbb cucc biztonságban volt. Köszönjük a szolgálatukat.

A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete a 37. nyári táborát rendezte Balatonszárszón
július 7-16. között. A Lepke Táborba meghívták a fiatalok Dorogi
Sándor polgármestert, akivel interjúkat készítettek. Főként a fejlesztési tervekre voltak kíváncsiak.
A nyár apropóján megkérdezték,
hogy akarják-e újabb fesztiválokkal vonzani a vendégeket. A
polgármester elmondta, hogy a
Nemzetközi Kórustalálkozó, a
Nemzetközi Néptánc Fesztivál, a
Sárkányfesztivál, a Lecsófesztivál,
majd a Szüreti mulatság egyelőre elegendőnek látszik, és olyan
kulturális színvonalat képviselnek,
amelyek tetszenek a helybeli lakosoknak is.
A jó hangulatú táborlakók és
együttesük előadták a Szárszóról
írt dalukat.

észrevételeiket, kifogásaikat tartalmazza. Nevezetesen kérik a
József Attila utca és a Bendegúz
strand gyalogos járdájának felújítását a vasúti átjáró között.
Az átkelés ugyanis a jelenlegi
kialakításban életveszélyes. Kérik
a hangszigetelő fal lebontását a
strand előtt, mert a telep ettől lényegesen zajosabb lett. A vonat
közeledése a strand felőli oldalról
nem belátható. A strand vasúti
átjárójánál egy lépcső megépítését is kérik, valamint egy átjárót a
strand irányába.
Sz. Gábor is levelet írt a polgármesternek, miszerint súlyos,
életveszélyes helyzet állt elő a
Kaza utcai sorompónál. A 7-es
út felé haladva nem látható a
Budapest felől érkező vonat. Legalább két zajvédő modult le kellene szerelni, mert az esetlegesen
közlekedő vonat csak akkor látható egy gépkocsiból, ha az autó
orra kb. egy méterre van a síntől.
Mögöttes jármű esetén esély sincs
a visszatolatásra. Főleg, mert a
jelző lámpa csak néhány másodperccel a vonat érkezése előtt
vált pirosra. Az őszödi strandnál
hasonló helyzetet tapasztalt a levélíró.

Ehhez képest – azt írja – semmiség, hogy a vasút építők tönkre
tették a környező utcák burkolatát
és a töltés melletti területeket sem
tették rendbe tisztességesen.
Mások a Csukás Színházzal
szembeni lépcső megszüntetését
kifogásolják. A vonat első, vagy
utolsó kocsija jószerivel Földváron
áll meg. Látható, hogy voltak, akik
nem köröztek az állomásig, már
lecsúsztak a rézsűn. Ezt az idősek,
gyerekesek nem tehetik meg! Sárban, télen, pláne! Hiányolják a Termelői piac mellett a vasúti korlátot.
Egy másik fontos észrevétel:
a Csukás Színház előadásait zavarja az átrobogó, vagy éppen
fékező vonat zaja. Ezért ideális
lenne, legalább két zajvédő falat
ide állítani, ami utas-beállónak is
alkalmas lenne. A két kis mini váró
meglehetősen kevés.
Az utas tájékoztatás is kívánni valót hagy maga után. Még
nem készült el az állomás előtti
érintős tábla. A hangos bemondó nem, vagy nem hallhatóan,
vagy nem időben mondja be,
melyik vágányra érkezik a vonat. Nem egyszer láttunk szülőket gyerekekkel, csomagokkal
hosszú távfutásban.

Ki fizesse az útkár okozta károkat?
Sajnos, nem csak nálunk, de közvetlenül a vasútvonal mentén
minden út súlyosan sérült a felújítás során, hiszen több tonnás
billenős és teherautók vitték a földet, a zúzalékot, a sín alapjaihoz
valót. Azóta két kárbejelentés is
érkezett az önkormányzathoz,
miszerint az autó tulajdonosa kártérítést követel a járműve súlyos
meghibásodása miatt. Nem az

önkormányzat autói, de nem is a
személygépjárművek tették tönkre
a Jókai utcát, hanem a túlsúlyos
teherautók. Tovább passzolja-e
az önkormányzat ez a kártérítési
igényt a MÁV-nak? (Az érdekesség kedvéért megjegyezzük: a
kártérítést követelő egy és ugyanazon személy mind a két autóra,
és a hajnali órákat jelölte meg az
esemény időpontjaként…)
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Ebesi gyerekek – balatoni körúton Csukás István mesehősei
Balatonszárszó testvérvárosából,
Ebesről érkeztek iskolánkba vendégek, hogy négy felejthetetlen
napot töltsenek nálunk, június
19-től.
A Diákönkormányzat tagjai
közül választottak ki 20 diákot,
akiknek ez a kirándulás egész
éves munkájuk jutalma volt. Három pedagógus kísérte őket,
Változatos, színes programokkal, na és a BALATONNAL vártuk őket. Ellátogattak a környező
településekre: Balatonföldvárra,
Tihanyba, Rádpusztára. Balatonföldváron a kikötői séta után
a kilátóból gyönyörködtek a panorámában, majd megnézték a
település helytörténeti interaktív
kiállítását.
Egyik nap áthajóztak Tihanyba, ahol buszos városnézésen
ismerkedtek a település nevezetességeivel, majd meglátogatták
a Levendula Házat.
Rádpusztán az IKON borászatban a szőlőfeldolgozás fázisait mutatták be nekik, kocsikáztak, s megtekintettek egy korhű
lovagi tornát.
Sok programot szerveztünk
helyben is, hogy minél maradandóbb emlékekkel térjenek haza
vendégeink. A József Attila Emlékházban Makaróni-est, drama-

az óvodában

A gyerekek áthajóztak Tihanyba is.
tikus szerepjátékok várták őket.
A Csukás Színházban kézműves
foglalkozáson vettek részt, ahol
szárszói képeslapot alkottak és
levendulafonatot készítettek. A
strandon pedig Vízparty fogadta
az ebesi diákokat.
Köszönjük Dorogi Sándor polgármester úrnak, Kapuváriné Mikei Ilonának, Matkovics Diának,
Láposiné Pozsega Piroskának,
Kusiak Grazynának és az iskola
vezetőségének, illetve a kollegáknak segítő támogatásukat!
Dicséret jár a programokat kí-

A József Attila Emlékházban
látottakat a Makaróni est színesítette.
sérő szárszói diákoknak: Makár
Dorina, Irázi Rebeka, Menyhárt
Bianka, Kovács Barbara, Szopkó Regina, Takács Fanni, Torma Noa, Puskás Emma, Puskás
Zsófia, Nagy Vivien.
Nagy-nagy köszönet a konyha valamennyi dolgozójának a
finom ételekért, s az első osztályú
kiszolgálásáért.

Pályázaton nyert – ERZSÉBET TÁBOR

Dr. Mannheim Viktória újabb óvodát festett ki önkéntes segítőivel,
most Balatonszárszó volt a szerencsés. Csukás István mesehősei
kerültek a falakra, aminek nyomós
oka van. Elmondjuk, mi az.
Dr. Mannheim Viktória a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és
Informatikai karának volt docensnője, két kisfiú édesanyja, szabadidejében pedig gyerekkórházak
és gyermekintézmények sivár falát
festi mesefigurákkal. Hat évvel ezelőtt kezdte el a Ecsetre fel a Gyermekekért mozgalmat.
A hatodik születésnap alkalmából pályázatot írt ki, olyan
gyermek intézményeket keresve
az országban, amelyek szívesen
vennének egy ajándék falfestést.
A közösségi médiában meghirdetett felhívásra 52 intézmény jelentkezett.
„Aki járt már Balatonszárszón, tudja, hogy a településen
él Süsü megálmodója, Csukás
István – meséli a Magyarország
Kúlnak Viktória. – Nem volt tehát kérdés, hogy a falakat olyan
mesefigurákkal szépítem meg,
amelyek Csukás egy-egy történetéhez kapcsolódnak. A falfestésre
a családom is elkísért, támogatták, hogy a nyaralásunk utolsó
napjait itt töltsük. Egyszerűen úgy
éreztem, hogy olyan sokan jelentkeznek, hogy amennyi időm és
erőm van, teljesítem a kéréseket,
amelyekből azóta is hetente akár
hét-nyolc érkezik.”
Két csoport van az óvodában,

Csukás István is megcsodálta a
kész művet. Mellette az ötletgazda.
a Katica egy katicát, a Pillangó
pedig pillangókat kapott bónusz
ajándékba a csoportajtók közvetlen közelébe festve. Viktória ezt az
utolsó pillanatban találta ki, már
épp eltette volna az ecseteket és a
festéket.
„A festésben 16 önkéntes vett
részt, ők Tabról, Siófokról, és
Szárszóról érkeztek. Ez volt az
első olyan óvodafestésem, ahol
az óvodavezető és minden óvónő
rész vállalt a munkában” – teszi
hozzá Viktória, akinek munkáját
egy helyi festékbolt festékkel támogatta.

Ebesre viszik a jó hírünket

Izgalmas ügyességi játékok és a starndolás minden napi program volt
Az Erzsébet Táborok keretein
belül iskolánk sikeres pályázatot
nyert el Napközi-tábor „Szárszón”néven, melyen 43 diákunk
vett részt. A napi négyszeri étkezésen kívül színes programok
várták tanulóinkat. A tábor vezetésével megbízott pedagógusok Árpád-házi Szent Erzsébet
középkori világába repítették

diákjainkat, nem csak a képzelet segítségével! Az első nap a
vármegyék megalakítása után a
tábor névadójának életének és
legendájának történetét ismerték
meg egy rövid video-mese segítségével. Az ezt követő vetélkedő
adta meg a tábor alaphangulatát, melyet a középkori ruhába
öltözött várhölgyek színesítettek.

A tábor résztvevői mögött Temesvári József szóládi támogató bokornak álcázva

A programban szerepelt: rózsakészítés, rózsamentés, királyi
vadászat nyomolvasással, lovagi tornára való felkészítés és
játék, várépítés, várháború, füvészkedés, boszorkánykonyha,
lakoma és mulatság élőzenével.
A „várnép”mindenek mellett,
olyan közösségi élményt élhetett
át, melyre a mindennapok nem
teremtenek mindig lehetőséget.
Csapatban, kreatívan dolgozhattak, kimozdultak a megszokott
világukból, s új barátságok is
születtek!
Felejthetetlen élmény volt a
keszthelyi kirándulás, a számháború, a gyümölcssaláta készítése, a sportversenyek, a homokvárépítés. A jó idő lehetővé
tette, hogy a gyermekek minden
nap lubickoljanak a Balaton vizében.
A tábor megvalósulását segítette, támogatta Szabó Zoltánné
Gelencsér Ilona igazgató as�szony és Dorogi Sándor polgármester úr.

Testvértelepülésünk, Ebes képviselőtestületének
tagjai, az önkormányzat munkatársai a Sárkányfesztivál idejére látogattak el Balatonszárszóra. Szabóné Karsai Mária polgármester
asszony elmondta, hogy csodálatos élményben
volt részük. Több tekintetben példaként viszik
Ebesre az itt látottakat. A települést magát, de
a környezetét is nagyon vonzónak találták,
amit lovasfogattal, jártak be.
Nagy élmény volt a Budapest Bár koncertje
is. Dorogi Sándor polgármester úr a látogatásuk végén fogadta a vendégeket és a településünk arculatához illeszkedő fejlesztéseket
ismertette.

Vendégeink a Polgármesteri Hivatal előtt.

ERDÉLYI UTAZÁS

2017. október 14-21. között.
Bővebb információ:
Várady Tünde Ildikó Tel.: +36-30-487-6204
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Nyári kavalkád
Csukás István díszpolgárunk nagy élvezettel vesz részt minden
eseményen, amely a gyermekeknek szól. Képünkön kezében az
ajándék Süsüvel. Dorogi Sándor polgármester a Sárkányfesztivál
megnyitóján üdvözölte a Kossuth díjas írót, költöt.
Süsü cirogatás. Nagyon sok
gyermekes család a Sárkányfesztiválra időzíti a balatonszárszói nyaralását.

Horgas Eszter fuvalaművész és
Falusi Mariann énekesnő visszatérő vendégek a Csukás Színházban.

A fesztivál attrakciója a zenés, jelmezes mesefelvonulás. Képünkön a Dumaszínház négy művésze.

Elsőre minden jegy elkelt. A közönség második előadást is kért a
híres MEKK Elek az ezermesterből.

Nagysikerű utcai műsort
is rögtönöztek a Dumaszínház művészei, társaságukban helyi statiszták
is részt vettek.
Zsufolásig megtelt a
Csukás Színház a Nemzetközi Néptáncfesztiválon. Vastapsot kapott a
Szárszó Néptáncegyüttes
rábaközi tánca is.

A párakapuknak nagy
sikere volt a 30 fok
feletti hőségben. Képünk a Csukás Színház
bejárata előtt készült.

Balatonszárszó jellegzetességei a 10 méter hosszú akvarellben
megfestve. Az I. Nemzetközi Akvarellfestő tábor résztvevői ezt
adták ajándékba a településnek.

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 5
„Térj be hozzánk
drága vendég...”
Az Örömóda szép
sora szólt a IX.
Nemzetközi Kórustalálkozón a hét kórus
közös dalában.

Pille Tamás (Dumaszínház) rendezte
Zenés mesegála
finálé jelenete.

„Családi összkép” a Budapest
Bárról. A mostani
balatonszárszói
koncertjük is fergetegesre sikerült.
A két ráadás
számot állva
tombolta végig a
teltházas szÍnház
közönsége.

Kigyózó sorok a
Tüzes Esték fáklyás felvonulásán.

A Zenepavilon tere zsúfolásig megtelt a Piroska című bábjáték előadásán.

A híres bajaiak sem hiányozhattak a szezonnyitó Halászléfőző Versenyről.

A nagy sikerű PUMUKLI előadás főszereplője Dombovári István
– Dombi
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Hét éve sárkánybőrben
Szinte a bőrömmel eggyé vált
a jelmez. Ha megyek a faluba
és meglátnak csak így szólítanak, mi a helyzet Süsükém! Azt
hiszem ez egy életre rajtam ragadt.
Jó kérdés meddig bírom még,
mert nem egyszerű a Sárkányok
élete! De az a rengeteg pozitív energia, amit a gyermekektől, családoktól kapok, az tart
életben. Az így felhalmozott
energiát a másik nagy szenvedélyemnek tudom áldozni, ami
nem más, mint a zenélés SIGO
ROOU és a zeneszerkesztés.
Lehet, a közeljövőben egy saját
SÜSÜ dal is napvilágot lát majd,
amit kicsit pörgősebb változatban képzelek el, – mondta Jáger
Viktor, aki több százszor viselte
már e jelmezt.

Két kitartó német pár

A két német házaspár itt ismerkedett meg Szárszón. Jens és Kathrin
Rennebach Nordhausenből, Roland és Petra Hänel Postdamból.

Jáger Viktor a saját bőrében, a
strandon

Kissné Kabók Adrienne újra
festette Süsüt, és a Nagy Hoho-horgászt a Csukás Színház
homlokzatán.

Retróra, hangulatos DJ-re vágynak

Tizenkilenc év alatt végiglátogatták
Szárszó összes éttermét. Minden
utcáját ismerik, csaknem névről.
Két Németországbeli házaspártól
tudtuk meg mindezt, akik Szárszó-rajongók lettek. Azóta ugyanis egyetlen nyarat sem hagytak ki.
Sorolják, mit szeretnek, mit kedvelnek: mindent, az atmoszféráját,
az embereket, mondják lakonikus
tömörséggel. Látják a változást: a

szép Fő utcát, a csodás parkokat,
a Csukás Színházat, a tisztaságot,
a strandot, amely a legkellemesebb
hely. Nagyon szeretik a magyaros
konyhát. Dicsérik a Szárszó Éttermet, ahová rendszeresen járnak, az
Anno Tavernát, ahol nagyon nagy
adagot adnak. De legtöbbször a
szállásadó háziasszony, Hüvösvölgyiné Marika bográcsgulyását és
bakonyi betyárosát emlegetik.

Most és 70 éve

dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta (3 gyermekes édesanya a partról)

Visszatért Katz Zsófia Balatonszárszóra, aki
öt évvel ezelőtt itt nyerte meg a Balaton Hangja versenyt. Azóta csodás karriert futott be.
A Zenepavilon idei premierje is
a decibelek harcával kezdődött,
és a vita végére a polgármester
tett pontot. Ezt egy levélben köszönték meg a helybeliek és a
nyaralók neki és a programszervezőknek.
„Nagyon örülünk, hogy – több
éves kihagyás után – most július
21, 22, 23-án végre visszakaptuk
Drága Szárszókánkat az esti táncos műsorokkal, amelyeket a Zenepavilonnál rendeztek meg.
Végre újra felszabadulhattunk, mulathattunk, táncolhattunk

Csanádi Stella ismerős a szárszóiaknak, hiszen itt
élt szüleivel néhány évig. A fővárosi művészeti tanulmányai után itt, a Zenepavilonnál is megcsillogtatta kitűnő énekesi-táncosi képességeit.

a kellemes retro zenékre a hangulatos DJ-vel! Nagyon hiányzott már! Amíg nem volt, Lellére,
Siófokra kellett átmennünk esténként táncolni, mulatozni, zenét hallgatni.
Reméljük, hogy most már
újra folyamatosan lesz ilyen zenés, táncos program esténként,
egész nyáron, úgy mint a korábbi években megszokott módon,
akár minden nap is, a Zenepavilonnál, a Központi Strand parkolójában, vagy az Óra téren, a
Léda cukrászdánál.

Szomszédos települések
gyermekei a színházban

A teleki gyerekek Csukás István társaságában, mellettük a szervező
Májné Bóka Éva.

Nagyon szeretjük Szárszót, ezért
is járunk le – szabadságunkon kívül
is – minden hétvégén, évközben is,
Adventkor,
Karácsonykor, Szilveszterkor, Húsvétkor, Pünkösdkor,
évadnyitókor ide, e kedves üdülőhelyünkre pihenni, kikapcsolódni,
felszabadulni, ünnepelni.
Végre újra életre kelt Szárszókánk, az év települése!!! Még
egyszer köszönjük szépen!”
Akik a levelet írták: a Berzsenyi utcai, Mikszáth utcai, Jókai utcai, Fő utcai nyaraló tulajdonosok
és rokonaik, barátaik.

Családunknak 70 éve van nyaralója a Huba utcában, ahol már a
negyedik generáció élvezi a Balaton nyújtotta örömöket. Ez idő alatt
végigkövettük a környék és a „szabadstrand” (korábban csak part)
fejlődését. A nagyszülők idejében
még alig-alig volt ház a környéken, a homokos parton végig lehetett sétálni. Sajnos ez lassacskán
beépült, a „mi partunkból” is egyre kisebb rész maradt meg, ahol a
feltöltés ideje alatt két évig hatalmas mocsár volt, de ezt követően
először a lakók összefogásával
lépcsők kerültek a vízbe, majd az
önkormányzat is telepített fákat és
mobil lépcsőt. Az elmúlt hat évben
7 gyermek született a családba,
akik nagy örömmel használják a
pár éve elkészült játszóteret is. A

part állandó közössége nagyon
összetartó, és szívén viseli a szabadstrand sorsát, így a játszótér
fejlesztésében, a tisztaság és rend
fenntartásában és a hínárirtásban
is aktívan részt vesznek a lakók. A
játszótér kialakítása után a szabadstrand annyira népszerű lett,
hogy messzebbről is ide járnak
strandolni a nyaralók. Amennyiben az önkormányzatnak további
lehetősége van a fejlesztésre, javasoljuk és kérjük, még egy mobil
lépcső elhelyezését, a jobb oldali
kis öböl kitisztítását és esetleg még
néhány játék (kosárlabdapalánk,
libikóka, stb.) felszerelését. Köszönjük az önkormányzat támogatását,
ami biztosítja, hogy további generációk is évezhessék a „part” nyújtotta nyári örömöket!

Nyári színházi otthonra találtak
Pille Tamás színész-rendezőnek nagy álma valósult meg az
idén. Nyári színházi otthonra
találtak Balatonszárszón, a Csukás Színházban. Ő ugyanis a
fővárosi Dumaszínház gyermek
tagozatának művészeti vezetője,
aki a leghálásabb közönséggel,
a gyerekekkel olyan kapcsolatot
szeretne építeni, amely nem egy
előadásos, átutazós program.
Csodák, csodája, teljesült a vágya: Móka Mikit, a herceget, a
királylányt, a bűvészt már megismerik az utcán, odaszaladnak

hozzájuk és megölelik. Ebbe a
társulatba tavaly szeretett bele
a szárszói gyermeksereg, amikor a Komáromi Jókai Színházzal a Süsü, a sárkány kalandjai
zenés mesejátékot adták elő.
(több, mint 150 előadást ért
meg). Majd a művelődési ház
vezetője, és még néhányan
meghívást kaptak a Pumukli
című előadásra. Ezután jött létre az az egyedülálló szerződés,
amelynek eredménye ez a sok
teltházas gyermek előadás a
Csukás Színházban.

Pille Tamás: Ide készítettünk egy
csodás ősbemutatót
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Magyar Népmese Napja

Csukás Színház program ajánlója
Augusztus 12. (szombat)
10:30

Benedek Elek születésnapi évfordulója alkalmából!

2017. év Szent Mihály havának
29. napja (péntek) 15 óra

Romhányi József – Ránki
György: Mekk Elek az
ezermester (zenés mesejáték)

Helyszín: Könyvtár belső udvara,
eső esetén Művelődési Ház.

Augusztus 17. (csütörtök)
10:30

Táncházhoz a talp alá valót a
Kiskondás zenekar húzza!
Egész délután népi fajátékok, üvegfestés,
mese kvíz, tuba rózsa készítés,
mesés gondolatok és galambok
várják a kicsiket, nagyokat!
Ne maradj ki a mesebeli napilapból sem!
Este pedig pajzán népmesékkel
szórakoztatjuk a felnőtteket!
Mindenkit szeretettel várnak a
szervező József Attila Művelődési Ház
és a Könyvtár munkatársai!

Pille Tamás: Hetedhét varázslat (zenés mesejáték)

SZÜRETI FELVONULÁSRA
és MULATSÁGBA

2017. augusztus 19. (szombat) 10 óra
Öreghegyi Szabadidő Park
Rendezvényünkre szeretettel várják a rendezők:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
és a Siófoki Lovasegylet
Szervező: Kéri János 30/9059-170

13.30-kor
lovas-táncos felvonulás indul a
Zenepavilontól.
17.30-tól
programok a Művelődési
Házban folytatódnak:
- Szőlőtaposás és préselés
- Mustkóstoló, ünnepi hordó
csapra verése
- Óvodások műsora
- Zenél a Bihari Cigányzenekar.
20 órakor
pincepörköltet kínálunk
támogatói jegy ellenében!
21.00 órától
a Hawaii Együttes játszik.
Szeretettel várunk szárszói
borokkal, büfével!
Infó és asztalfoglalás:
József Attila Művelődési Ház
30/5924-246.

Balogh Márta „Csoki” zenés estje
2017. augusztus 16-án és 17-én 20 órakor
a Zenepavilonnál.

IX. SZÁRSZÓI LECSÓFESZTIVÁL

Magazinmûsorral minden hónap
második és negyedik hétfőjén 19
órakor jelentkezünk: 2017. szeptember 11-én és 25-én, október
9-én és 23-án.
Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10 órakor,
hétfőn 19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

✟ Gyászközlemény
Papp Sándor 2017. június
11-én (balatonszárszói születésű, érsekcsanádi lakos)
Bársony Gyula 2017. június
20-án (mezőszilasi lakos, akit
Balatonszárszón
helyeztek
örök nyugalomra.
Király Lajos 2017. június 28án
Paréj István 2017. július 16án hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családoknak.

Ellis Kaut – Pille Tamás: Pumukli (mesejáték)
Főszerepben: Dombóvári István Dombi

2017. szeptember 16-án
(szombaton).

XVI. Kettesfogathajtó verseny

mûsorrendje:

Augusztus 20. (vasárnap)
10:30

hívunk

2017. AUGUSZTUS 26. (SZOMBAT)
Helyszín: Központi strand
12 órától csapatok főzőversenye
14 órától kóstoló a Település lecsójából támogatói jegy ellenében
A zsűri elnöke Lukács István háromszoros Oscar-díjas szakács,
a társadalmi zsűri elnöke Csukás István író, költő, Balatonszárszó
díszpolgára
Csapatok jelentkezését várjuk aug. 24-ig:
Némethné Szabó Magdolna Tel:+36-30-864-9125;
Várady Tünde Ildikó Tel:+36-30-487-6204;
N e v e z é s i d í j n i n c s!
Rendezvényünkre szeretettel várják a Szervezők:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület

A Dumaszínház gyermekszínház társulatának előadásai.
u u u

Augusztus 18. (péntek) 20:30
Kálmán Imre – Békeffi István: Csárdáskirálynő (nagyoperett két
felvonásban) Pesti Művész Színház
előadása. Főbb szerepekben: Kalocsai Zsuzsa, Harsányi Gábor, Fogarassy Bernadett.

József Attila Emlékház információk
PROGRAMAJÁNLÓ
5. Születésnapi Alkotók Napja
2017. augusztus 13-án vasárnap immár 5. alkalommal rendezzük
meg nagysikerű rendezvényünket, melyre környékbeli, helyi és távolabbról érkező kézműveseket és alkotókat, hobbistákat hívtunk meg.
Idén 16:30-kor kiállítás megnyitóval várjuk a közönséget. Vendégek a
Péceli Fészer Alkotók, Daria Narbutt akvarellfestő és Megyeri János
szobrászművész. A betérő kisgyermekes családok és a képzőművészetek iránt érdeklődők többek között kipróbálhatják a tűzzománc
készítés, az agyagozás, a paverpol technika tudományát, lesz játszóház, kiállítás, arcfestés, drámajáték, sorsolás és szülinapi sütievés
is színesíteni fogja programunkat. Mindenkit várunk délután 16:30
órától 21:00 óráig a József Attila Emlékházban, 21:00 órakor pedig
a Központi Strandon színes kínai lampionok felengedésével zárjuk a
programot.
MúzeoMozi harmadszor
Az előző évek sikerén felbuzdulva idén harmadik alkalommal rendeztük
meg MúzeoMozi sorozatunkat, mellyel idén a rajzfilmek szerelmeseinek
kedveztünk. júliusban 2 alkalommal, olyan klasszikus magyar animációs filmeket láthatott a nézőközönség, mint a Vuk, és a Lúdas Matyi,
mindannyiszor telt ház előtt.
Augusztus 17-én 21.00 órakor utolsó alkalommal a János Vitézt tekintheti meg a nagyérdemű.
Az előadások megtekintése ingyenes!

VENDÉGKÖNYV BEJEGYZÉSEK
2017.07.20.
Régi vágyam volt, hogy láthassam Balatonszárszót, ahol József Attila
meghalt. Magyartanárként számtalan emlékkel gazdagodtam. Köszönöm a tárlatot és az élményt.
Kozák Klaudia Gemeséről
2017.07.25.
Gratulálok a kiállítás megakotóinak, igazi Pim-es színvonal és stílus, ami
méltó József Attila magaslataihoz!
2017.07.27.
Ha már Szárszóra jöttünk nyaralni, úgy gondoltuk hogy ezt kár lett volna kihagyni. Felejthetetlen élmény volt az egész család számára.
Pomázi Enikő és családja, Hajdúböszörmény
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Süsü-Aquapoint
Vízibázis

MERCEDES-BENZ HEAD
Tenisz Fesztivál

A győztesek éremmel és serleggel.

Júliusban a strandolók nagy örömére elindult a Vízibázis. Gumicsónak,
szörf, katamarán, vitorlás, SUP eddig
nem volt elérhető, most viszont már
bárki kipróbálhatja ezeket a szuper
vízisportokat. Vécsei Misi újabb kezdeményezése ismét csak sikerre ítéltetett,
hiszen már most több kisgyerek, no
meg a szüleik sajátították el, például
a szörfözés alapjait. De itt nem állnak
meg, már a jövő éven törik a fejüket.
Hiszen hamarosan megalakul a balatonszárszói Süsü-Vízi Sportegyesület,
ahol egészen biztos, hogy a strandolók
mellett sok-sok szárszói és környékbeli
fiatal megismerkedik majd a vízi sportok csodáival. Az is biztos, hogy 2018ban pedig elindulnak a vízi nyári sporttáborok, mert igény már most volt rá!
Addig pedig, jó szelet...!

A szárszói Tenisz Klub legaktívabb résztvevői.

Nagyvárosok között egy község: Balatonszárszó!
Az idei nagyobb versenyek; McDonald’
Kupa, Protexin Kupa, Pákozdi Hús Kupa.
Eredmények; abszolút kategória; 1. Szabó László - Tomor László (Balatonszárszói
Tenisz Klub)
2. Magyar Csaba - Varga- László 3.
Jony Miklós - Tenta József
Szenior kategória; 1. Nagyiványi Tamás - Fehér Zoltán, 2. Pákozdi Benő - Simon Antal (BszTK) 3. Bódis Pál (BszTK) Tományi György BszTK- Balatonszárszói
Tenisz Klub
Szeptemberben HEAD bemutatóterem
nyílik Szárszón!

Labdarúgóink Muzslán

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/30/205-0472
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 készítették:
Daria Narbutt,

Kilvinger Gábor

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

A házigazdák a muzslai csapat zöld mezben, a szárszóiak pedig fehérben játszották a baratságos meccset.
A nagy csapatunk Muzslán (Szlovákia)
július 23-án szerepelt egy sportnapi rendezvényen, ahol a helyi, és Marcelháza
(Szlovákia) csapata ellen pályára léptünk!
Csapatunkban sok fiatalnak első alkalom-

mal volt lehetősége a felnőtt csapatban
szerepelni. A mérkőzések után finom sültekkel, vadpörkölttel, hideg italokkal kínáltak minket. Minden játékos, sportvezető
és a csapatot elkísérő szurkoló nagyon jól

érezte magát! Természetesen szeretettel
várjuk majd Szárszóra szíves vendéglátóinkat!
Pusztai Gábor
UP Vezetőedző

Karate táborok – minden mennyiségben
Sikeresen lezajlott a nyári edzőtáborunk július 3-a és 15-e között, melyet
hagyományosan két turnusban rendeztünk meg: első héten a 14 év alattiak
edzettek, második héten a nagyobbak.
Az időjárásra ezúttal sem lehetett panaszunk, az edzéseken túl minden nap
tudtunk strandolni is és egyéb rendezvényekkel igyekeztünk szórakoztatni a
táborozókat. Talán ennek is köszönhető, hogy az első táborban rekord létszámú karatés vett részt az edzéseken.
Köszönjük Zsuzsinak és Zolinak a finom
ételeket, Fonód Marikának a remek
kürtöskalácsokat, Hídvégi Marikának a
kézműves foglakozásokat és a vetélkedőt ,a gyerekek felügyeletében nyújtott
segítségét Gabinak, Magdinak, Natinak
és Viviennek.
Július 29-én érkeztünk a szlovákiai
Somorjára,ahol a két évente az Inoueha nemzetközi edzőtáborban veszünk
részt. Az edzéseket a kétszeres világbajnok Antonio Diaz sensei és a szintén világbajnok Mie Nakayama sensei tartja.

A legnépesebb szárszói tábor mindig a karatésoké.

A lányok körében is egyre népszerűbb sport a karate.

Augusztus 9-én elindultunk
Erdélybe, ahol immár hagyományosan szintén egy edzőtáborban vettünk részt. Szeptember első hetében pedig indulnak
az edzések. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt, lányokat-fiúkat 6 éves kortól kedden és
pénteken az iskola tornatermében.
Somogyi Péter edző

