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Mindörökké Szárszó – Mindörökké Süsü
Minden nyár óriási izgalommal jár
a vendégváróknak. Jönnek-e an�nyian, mint tavaly? Tudunk-e annyi
jó, szórakoztató programot, igényes kulturális kínálatot ajánlani,
hogy megteljen a Csukás Színház?
Megújulnak és vonzóak lesznek-e
a szálláshelyek? Ebben a munkaerőhiányos időkben gondoskodni
tudunk-e a vendéglátóhelyek minőségi szolgáltatásáról?
Aztán megkezdődött minden
idő legforróbb nyara és teltházas
lett Balatonszárszó is. Sokszor egy
törölközőnyi helyet is nehéz volt találni a központi strandon. Parkolót
még nehezebb. Hosszú sorok a jegyekért a Csukás Színház előadásaira, meg a strandon. Szerelmetes hely lett Szárszó, felnőtteknek,

Kenyér és nemzet

Idézet Konc Gáll László református
lelkész ünnepi megemlékezéséből:
Országszerte államalapító királyunkra emlékezünk, a keresztyén
államiságunkat ünnepeljük és az új
kenyérért adunk hálát. De mi van a
mi emlékezésünk mögött? Mi van
az ünnep hátterében?
Gyermekeinket arra tanítjuk,
hogy mindent szépen meg kell
köszönni. Miért is fontos ez? A köszönetnyilvánítással kifejezzük azt,
hogy összetartozunk.
Ha az embereknek illik köszönetet mondani, mennyivel inkább kell
Istennek hálát adnunk. Ez a kettő
összetartozik: a kenyér és a nemzet.
(Folytatás a 2. oldalon)

gyerekeknek egyaránt. Minden
idők mesehőse már – a híres egyfejű, akiért ezrek zarándokolnak
ide.

10 hét, több mint 100 program.
Akik mindenről gondoskodtak, a
nyár hősei: a strand személyzete,
a Szárszó Tévé stábja, akik minden

programon ott voltak, Góczán István, aki egész napon át „főtt” Süsü
jelmezében, a Csukás Színház munkatársai, a Szárszó Kft. dolgozói, a

büfék és éttermek vendéglátói, a
bolti eladók. A Zenepavilonnál az
esti jó hangulatról gondoskodó dj-k
Szabó Gábor és Antal Róbert DJ.

Kórusok és néptáncosok Nincs nyár lecsó nélkül
fergeteges találkozója

Több, mint 50 csapat főzte a lecsót

(Képes összeállítás a 4. oldalon)

www.balatonszarszo.hu

(Fesztiváli képriport az 5. oldalon)
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Kitüntetések az ünnepen

Kitüntetés dr. Obádovics J. Gyulának
A szárszói lakos dr. Obádovics
J. Gyula matematika professzor
nemzeti ünnepünkön augusztus
20-án a Parlamentben rendkívül
magas kitüntetésben részesült.
Átvette a Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést, melyhez a
szárszói lakosság nevében gratulálunk. További jó egészséget
kívánunk.

A megújult konyhánk csapata
Dorogi Sándor polgármester a 2018. évi idegenforgalmi szezonban végzett lelkiismeretes odaadó munkájáért elismerését és
köszönetét fejezte ki Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete nevében, az ünnepen. Oklevelet kaptak:
Zergi József, Takács István, Tapsonyi Zoltánné, Dajka Jánosné,
Jóny Miklósné, Kovács Attila, Fejes Csaba Attiláné, Torma Mariann Mária.
(Folytatás az 1. oldalról)
Szent István emlékezete után Dorogi Sándor polgármester arra
emlékeztette az ünneplő közönséget, hogy Balatonszárszó mennyit
változott az évtizedek alatt. A főleg
földművelésből és állattartásból élő
település a balatoni turizmus egyik
legvonzóbb célpontjává vált. A
Családok évében kicsúcsosodott,

hogy itt minden a gyermekes családok érdekében történik: mesevárossá lesz nyáron. Az idén négy
csillagos lett a strandunk. Tavaly az
év települése díjat nyertük el. Gyors
számvetés szerint – két hónappal
számolva 600 ezer vendégünk
volt. Az ő ellátásuk, a környezet
tisztántartása, a biztonság őrzése
ehhez képest egy kis csapat fela-

PRO URBE kitüntetést kapott
Jóny Miklósné
data volt. Ez most évek óta a legjobban sikerült, de nem kis erőfeszítésbe került. Ennek jegyében adta
át a polgármester Balatonszárszó
Önkormányzatának elismeréseit az
ünnep alkalmából.

Képünkön Fekete Jánosné Marika (étteremvezető) Dobos Zoltán
főszakács, Fejes Istvánné Ildikó, Bartos Mária, Nagy Viktória,
Buzsáki Diána ( Kovásznai Károlyné Zsuzsi főszakács betegség
miatt nem szerepel a képen)

Keressük a lomok gazdáját! Forgalmas a kistermelői piacunk
A József Attila utcában, éppen a
szezon kellős közepén, amikor ezrek vendégeskednek nálunk, egy
lakótársunknak (üdülőtulajdonosnak?) akkor jutott eszébe, hogy ő
most nagytakarít, és a lomjait kiteszi
az utcára. Az nem lehet igaz, hogy
ne kapott volna értesítést, hogy májusban van a nagy ingyenes akció.
Minden lakos, és üdülőtulajdonos
kapott ilyen levelet az Polgármesteri Hivataltól. De emellett számos
szórólap – a Szárszói Hírmondó, a
Szárszó Tévé is egyre másra szajkózta, mikor van a lomtalanítás. A
„Kedves Lakótársnak” sajnos elkerülte a figyelmét. A tisztaság mániás
polgármester úgy sem bírja sokáig,
és majd elszállíttatja az általa kirakott WC-csészét, meg egyebeket.
Egy évvel ezelőtt megkaptuk az
Év Települése címet. Nem véletlenül. Egy egész” hadsereg” dolgozott azon, hogy felszámolják az illegális szemét lerakó helyeket. Ma
már nagyon szerény létszámú ez a
közfoglalkoztatottakból álló, de ki-

tartó ez a csapat. Ember feletti munkát végeznek ebben a kánikulában,
hogy Szárszó tiszta, virágoktól
díszlő, gyönyörködtető település
legyen. És vannak néhányan, akik
fittyet hánynak erre az erőfeszítésre. Pedig most is beneveztünk az
országos virágosítási versenybe.
Ha valaki leleplezné a lomizót, értesítsen, és beborítjuk virággal az
egész portáját!
Ha addig jobb belátásra bír:
alább megtalálja a címet, hogy elszállítsák a cuccát!

Sebestyén Zoltán édesapjával
kezdte a piacolást 42 évvel ezelőtt. A családjának azóta is állandó standja van itt, nagyon
szép cecei terményekkel. Mellette
Mártonné Margit néni a rangidős
piacozó. Királyné Erika kertjéből
azt hozza ide, amit a család már
nem fogyaszt el. Jövőre talán főállású eladó lesz. Egy új telepítésű
gyümölcsöse van, s a kertészmérnök lányától kapja majd a tanácsokat. Dió, mogyoró, szárított
gyümölcsök, fűszerek díszlenek az
asztalán.
Mónosné Anita nyáron hajnali
fél 4-kor kel, hogy friss legyen a sajtos bagett, a pogácsa. A sajtos tallért a férje és a fiai készítik. A teleki
cégük a sajtjairól is híres: 14 tehenük szolgáltatja az alapanyagot, s
készül belőle vaj, túró és tejföl . A
hazautazó vendégek rendszerint
jól bevásárolnak nála. Várják az

A környező településekről is sokan látogatják a piacunkat
új piac megépülését, mert az áram
nagyon hiányzik. Ő az, aki télennyáron nyitva tart. Nyáron 8,30-tól
délig, télen szombatonként 9-10
óra között.
Híresen szép portékát kínál a
Mohai házaspár, valamint Balogh-

Magyar –Montenegrói
Üzleti Fórum
Kétnapos látogatást tett Montenegróba a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-Balkáni Tagozata. Az üzleti delegációban 10 magyar vállalat képviseltette magát. A küldöttség tagja volt dr.
Tényiné Stark Mária, az MKIK nemzetközi igazgatója, Galambos Attila, az MKIK Nyugat-balkáni
Tagozatának elnöke és Szekeres Anna, az MKIK
nemzetközi referense. A Balatonszárszói Önkormányzat részéről Várady Tünde Ildikó fejlesztési
koordinátor vett részt az üzleti fórumon. A látogatás
központi eseménye a június 20-án megrendezett
Magyar-Montenegrói Üzleti Fórum és Üzletember
Találkozó volt, melyen a magyar cégek mellett 20
montenegrói vállalat képviselői vettek részt.

né Ági, akinél a gyönyörű felhozatalt, a burgonyát, a paprikát, paradicsomot, no meg a menta szörpöt
csodálom meg.
A piac valamennyi elárusítója
reggel 7-től déli 12-ig várja a vásárlókat.

Új egyesület
Balatonszárszón
Örömmel jelentjük, hogy megalakult a

DÉL-BALATONI NÉPFŐISKOLA EGYESÜLET
(DBNE).

Fő tevékenységi területei:
a/ Biokertészkedés, biogazdálkodás
b/ Kultúra: előadások, bemutatók, gyakorlatok,
tanfolyamok, stb.
igény szerint
Elérhetőségünk: Herold Sándor (elnök)
06-30-9695275 heroldsandor@gmail.com
8624 Balatonszárszó, József u. 2.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Mindörökké Szárszó
Hiszik, hogy van szerelem első látására? Én igen. De azt nem gondoltam volna, hogy van Balaton-Szárszó-Szerelem, van első nyaralásra!
Fritzsche, Heidi és Ehemann
Norbert 1968-ban, egy német ifjúsági lapban fedezték fel a Balaton
reklámját. Már abban az évben elutaztak Balatonszárszóra, ahol a
Fő utcai szállásadó rögtön, az édes
lánya mellé, fogadott lányának nevezte Heidit. Azóta elmentek a minden élők útján a „ befogadó szülők”,
de lányukkal, Klárival megmaradt a
jó testvériség. Hogy mióta? –fél évszázada! Hogy mi élteti e fél évszázados kapcsolatot? A barátság,
az itteniek kedvessége. Róza mama
és Csilla ( Kétszeri ) finomságai és a
mi tengerünk, a Balaton. A tanár
házaspár azóta minden nyáron, egy
hónapot itt tölt. Ez már történelem. Itt
tolták a babakocsit. Két fiukat és sok
tanítványukat elvarázsolták a Balaton szeretetével. Emlékeznek a száz
forintos lángosra is, de a gulyás mindenek felett!

Négy csillagot nyert a standunk
A higiénia mindenek előtt

Vicha Attila, a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke ajándékkal kedveskedett a házaspárnak
Mit gondolnak, mi a délutáni, uzsonnai rituáléjuk? Ha jön a 3 órás
gyorsvonat, irány a büfé. Minden
nap lecsúszik három lekváros palacsinta. Ez hány ezer lehet azóta?

El sem képzelik, hogy hány tétel szerepel abban a minősítési
rendszerben, amelyben a Balaton
strandjait osztályozzák, pontozzák.
A víz, a környezet tisztasága persze
az egyik legfontosabb szempont. A
szakemberek nagyon szigorúan,
szinte nagyítóval nézik meg a strandok legapróbb részleteit is.
A mi Központi Strandunk a legértékesebb pontjait az árnyas, parkos környezettel, a gyerekeknek
szánt homokos öböllel és új Pompom játszótérrel, de nem utolsó sorban a zuhanyozók és a toalettek kifogástalan tisztaságával érdemelte
ki. Folyamatosan gondoskodtak a
WC-papírról, a kéztörlőről, reggeltől estig mosták-törölték a padlózatot, ürítették a toalett szeméttartóit.

Balatongyörökön értékelték július 6-án a Balatoni Szövetség által kiírt Kék Hullám Zászló strandminősítési rendszert. Balatonszárszó Központi strandja 4 csillagos fokozatot ért. Az oklevelet és a Kék Zászlót Balassa Balázstól átvette Némethné Szabó
Magdolna.
Ezt a mindenre kiterjedő tisztaságot, ápoltságot nem csak a bíráló
bizottság, hanem a vendégek is
méltányolták, s a strand vendégkönyvébe sorra jegyezték be az elismerésüket. (Nagyon örülünk minden ilyen észrevételnek, mert mint
mondják az intelligencia a toaletten

Táborozók emlékei

kezdődik. S ha itt csillog-villog minden, a legtöbb betérő rendet hagy
maga után.)
A Móricz Zsigmond utcai szabad strand mellékhelyiségeit és a
Tóparti park, valamint a vasútállomás WC-jének tisztaságára is nagy
gondot fordítottak a takarítóink.

A könyvtárunk és dicsérői
Szalay Rozália Kolozsnéma polgármestere, Beke Erika – önkormányati képviselő, Kiss Béla, a gönyűi Széchenyi István Általános Iskola igazgatója, Vanyóné Pósán Zsuzsanna tanárnő és Perlaki Endre a KID Familia Üdülő vezetője a táborozó gyerekekkel
Kolozsnémán (Szlovákia) nagyon
sok felvidéki honfitársunk gyermekként szeretett bele Balatonszárszóba. Testvériskolájuk diákjaival, a
gönyüi Széchenyi István Általános
Iskola tanulóival ugyanis húsz éve
táboroznak nálunk. Minek köszönhető ez a hűséges kapcsolat? Elsősorban annak, hogy olyan szárszóiakkal találkoztaka táborvezetők ,
akikkel még az úttörő-tábori korukban ismerkedtek meg, vagy azóta
baráti kapcsolattá érlelődött az évtizedes találkozás. Elmondták, hogy
többen már szülőként térnek vissza
nyaralni. A minap pedig egy volt diákjukkal találkoztak, aki a kedvesével sétált a Tóparti parkban.

A KID Familia Üdülő vezetőjével,
Perlaki Endrével a kezdeti üzleti
kapcsolat így vált szinte családivá.
Ez alkalommal 40 gyermek nyaral itt, és azt mondják, nem tudnak
olyan kérni, amit ne teljesítenének,
legyen az a dinnye, vagy palacsinta. Dicsérik a programokat is.
Csukás István néhány évvel ezelőtt
ellátogatott a táborba, ahol a műveiből jól felkészült gyerekek várták. Természetesen most is várják a
meseelőadásokat. A kísérőknek is
nyugalmas nyaralást jelent a tábor,
mert a Zenepavilon esti programjára is úgy jöhetnek, hogy biztonságban vannak a gyerekek, kellemesen
szórakozhatnak, diszkózhatnak.

✟ Gyászközlemény
Schulze Károlyné szül. Kókai Julianna Anna 2018. július 8-án,
Birovecz Gyuláné szül. Reichert
Ilona 2018. július 23-án,
Pákozdi Lajos 2018. július 24-én,
Vidóczi Istvánné szül. Balog Rózsika 2018. július 22-én
hunyt el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

Láposiné Pozsega Piroska,
aki több, mint ezer kisgyereket varázsolt el a Mókolóban.
Süsü figurától kezdve a különleges forgóig ügyeskedtek a
gyerekek. A képen Szofival.

„Öszödről jöttünk át Balatonszárszóra a könyvtárba
olvasási, kölcsönzési és internetezési céllal, hatan. Már
a település főtere is megragadó, jól esett látni a gondozott parkot és a Világháborús Emlékművet. A könyvtárban tapasztaltak minden várakozásunkat fölülmúlták:
a hölgy kedvessége, jóindulata, a tisztaság, a rend, az
erős net, a sok érdekes könyv, és az egész atmoszféra.”.
Négy gyermekünk a belépésük óta csak olvasgat.
Jó itt lenni! Köszönjük szépen!”
Balatonszárszó, 2018.07.11.
dr. Révész Rita és családja sakkoktató pedagógus
Szépen megnőtt a népszerűsége az idei nyári szezonban a könyvtárunknak. Júniustól augusztus 20-ig
több, mint hétszázan válogattak, kölcsönöztek könyveket, csaknem kétszázan az internetezési lehetőségért
látogattak be. A 14 éven aluli gyerekek szintén kétszázan keresték a mesekönyveket és a gyermekirodalmi

köteteket. A beiratkozók száma hetvenöttel emelkedett,
mondta el a kedvező változásokról Dobos Alíz a könyvtár vezetője.

Az SDG-ben – eszmecsere Európa jövőjéről
Milyen válaszok és megoldások
léteznek az iszlám térhódítására
az európai keresztyénségen belül?
Mi a teendője a politikának és az
egyháznak Európában, ahol jelenleg több mint 43 millió muszlim él?
– ezekre a kérdésekre is keresték
a választ a Reformátusok Szárszói
Konferenciáján augusztus 23. és
26. között az SDG Családi Hotel- és
Konferenciaközpontban. A nyitónapon Kövér László, az Ország�gyűlés elnöke, Gulyás Gergely
miniszterelnökséget vezető miniszter és Bogárdi Szabó István
református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke folytattak
vitát a migrációról. A házelnök úgy
vélte: „abszurditás követelni, hogy
automatikusan fogadjunk be minden
magasabb életszínvonalra vágyó
bevándorlót, csak azért, mert egyik
vagy másik országban rosszabbul

élnek, mint mi Európában.” Gulyás
Gergely azt hangsúlyozta, hogy a
magyarok többsége – még a nem
hívők is – úgy gondolják, hogy az
ország és a keresztyén társadalom
túléléséhez „feltétlenül szükség van
az egyházakra”. Hozzátette: bár az
állam és az egyház különváltan működik, szükség van a szoros együttműködésre. Bogárdi Szabó István
a béke fontosságát hangsúlyozta.

A Református Közéleti és Kulturális
Alapítvány négynapos tanácskozásán számos egyházi és közéleti
szakember folytatott diskurzust a
bevándorlásról, az átvándorlásról
és az elvándorlásról. A résztvevők
egyetértettek abban, hogy a közösségek, a családok és a keresztyén
identitás megerősítése az útja a keresztyén gyökerű Európa fennmaradásának.
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X. Jubileumi Nemzetközi Kórustalálkozó

Nemzetközi Néptánc Találkozó

Tüzes esték

VIII. Balatonszárszói
Sárkányfesztivál
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Mesék a Csukás Színházban

gyerekeknek
és 18 éven felülieknek

Sztárvendégeink voltak

Nagy élet a Zenepavilonnál X. Nemzetközi Lecsófesztivál

Virtusvetélkedő harmadszorra
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Kéttornyos vár és Gomba-falu
épült az óvodánkban
Egy óvoda jó hírnevét, az öregbíti,
ha mindig történik ott valami csoda
jó dolog! Most mi ezt teljes mértékben átéljük. A Nagyközségi Önkormányzatunk pályázatfigyelőinek és
pályázatíróinak köszönhetően egy
30 milliós eszközbeszerzési támogatást nyertünk. Százszorszép
Óvodánk így nevéhez méltóan
egyre csak szépül és gazdagodik.
Felsorolni is hosszú mi mindennel
bővült intézményünk.
Már óvodába érkezéskor látható a sok újdonság: kint az udvaron
a letelepített játékok, bent pedig
az új gyermeköltöző szekrények
fogadnak. Csoportszobáink bútorai, a kisszékektől a szekrénysorig
is teljesen kicserélődtek. A polcokra új fejlesztő játékok kerültek és
mellette sok alapjáték: babák, autók, kesztyűbábok. Tornaszobánk
olyan mozgásfejlesztő eszközökkel
gyarapodott, amelyek, csak nagy-

városi óvodákban láthatók – nagyméretű szivacstestek, tornafalak,
egyensúlyozó játékok.
Óvodapedagógusaink munkáját az új informatikai eszközök segítik: projektorok, laptopok, nyomtatók. Tálaló konyhánkba pedig új
konyhabútor és étkészletek kerültek.
A legnagyobb öröm gyerme-

keknek, felnőtteknek egyaránt a
magas minőségű udvari mozgásos
játékok – a „Kéttornyos vár”, és a
„Gombafalu”- csúszdás; mászókás
farönk építményei, a hat libikóka, a
filagóriák, a rugós játékok, a homokozós kalózhajó és a nagy vonatok.
(1,2,3 kép)
A 120 négyzetméter gumilapos
pálya is egyedülálló, mely méretéből adódóan nagyon jó a kinti
mozgásos foglakozásokhoz és szabad játékokhoz egyaránt.
Ilyen megújult környezetben,
öröm dolgozni. Új lendületet kap
elhivatottságunk, pedagógiai munkánk.
Egyben köszönetet szeretnénk
mondani a Szárszóért Nonprofit
Kft. vezetőjének és erős csapatának, hogy ennek a rengeteg
eszköznek az elhelyezésében és
pakolásában nagy segítségünkre
voltak!
Magda Ilona
intézményvezető

Ifjú polgárőrök Ebesen

Iskolánk két új tanára
BALLA TÜNDE vagyok. A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanítói szakán
diplomáztam. Dolgoztam a közoktatásban, majd a Malévnál. Négy
gyermekem van. Nevelésük mellett
nem találtam családbarát munkahelyet, ezért saját vállalkozás indítottam. Ennek keretében fejlesztő,
iskolára előkészítő és felzárkóztató,
tehetséggondozó foglalkozásokat,
mozgásos nyári táborokat tartottam gyerekeknek, valamint tánc,
pilates és jóga órákat gyerekeknek
és nőknek. Közben folyamatosan
tanultam. 2013-ban visszatértem
a közoktatásba. 2018-ban védtem
meg szakdolgozatomat a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi
Kara Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézetének alkalmazott
antropológia mesterképzésén, kö-

zösségfejlesztés témában. Oroszból felsőfokú, angolból középfokú
nyelvvizsgám van. Férjemmel és
kisebb gyermekeinkkel egy éve
Szóládra költöztünk. A múlt tanévet
a Látrányi Fekete István Általános
Iskola összevont napközis csoportjával töltöttem, ahol kamatoztathattam mese - és művészetterápiás
végzettségeimet is.

HORVÁTH-VASKÓ
GÁBOR
vagyok, 2018 szeptemberétől a
balatonszárszói iskola magyar és
informatika szakos tanára. 2010ben diplomáztam a veszprémi
Pannon Egyetemen, azóta tanítok.
Eddig Veszprémben dolgoztam,
ott is éltem a családommal. A feleségem balatonszárszói, évek óta
szerettünk volna ide költözni, végül
a tavalyi évben sikerült. Közel egy
éve már Balatonszárszón élünk, a

lányom (Blanka) is itt jár óvodába,
és szeptembertől a fiam (Berci) is
helyben lesz óvodás. Szabadidőmben fényképezéssel foglalkozom, a
fotográfia gyerekkorom óta nagy
hatással volt rám, immáron ez a
második szakmám a pedagógia
mellett.
Nagyon szeretjük azt a nyugalmat, ami Szárszóra és a környékre
jellemző. Már nagyon várom a következő tanévet és az új kihívásokat.

Diákjaink Ebesen

Óvodánk programjaiból
Szeptember 15. (szombat) –
Szüreti mulatság lesz
Szeptember 21. (péntek) – Mit
jelent az Autómentes Világnap?
Szeptember 24. (hétfő) – Néptánc foglalkozás nyílt órája szülőknek-gyerekeknek 16 órától
Október 2. (kedd) – Első délutáni néptánc foglalkozás
Október 4. (csütörtök) – Állatok
Világnapjának megünneplése

A III. Járási Polgárőr Tábort az idén
Ebesen, testvértelepülésünkön rendezték meg, melyen két „ifjú polgárőr”,
Huszár Ádám és Tóka Zsombor, valamint Gyurcsek Ferenc és Gyurcsek
Judit képviselték községünket.
Az ünnepélyes megnyitót követően a gyerekek honvédségi bemutatón vettek részt, majd kipróbálhatták
magukat az elektronikus pontérintéses tájfutásban is. Délután a Széchenyi Ferenc Tájmúzeumban megismerhettük Ebes történetét. A második
napon a hajdúszoboszlói tűzoltóság

látogatott el a táborba, majd a rendőrség kutyás bemutatóját láthattunk.
Az összejövetel csúcspontjaként az
ebesi Zsongvölgyi Hagyományőrző
Haditorna Egylet tagjai tartottak korhű bemutatót középkori fegyverekkel
és ruházatban. A tábort az ebesi
Nagyparkban egy finom bográcsgulyással és közös játékkal zártuk,
ahol Ádám és Zsombi oklevelet vehettek át Balogh Lászlótól, az Ebesi
Polgárőr Egyesület elnökétől, lelkiismeretes és aktív csapatmunkájukért.
Gyurcsek Judit

A vakáció az egyik legjobb dolog a
diákok életében. Különösen akkor,
ha úgy kezdődik, ahogy az 18 szárszói iskolásnak kezdődött. Június 19től 22-ig a diákönkormányzat tagjai
és két nevelő az ebesi testvériskolában vendégeskedtek. A szívélyes és
figyelmes vendéglátók a színvonalas ellátás mellett remek programokról gondoskodtak: hajdúszoboszlói
fürdőzés, hortobágyi kirándulás,

múzeumlátogatás, vetélkedő, fagyizás. A gyerekek használhatták az
iskola számítógépeit, sporteszközeit.
Köszönet mindezekért az ebesi
és szárszói önkormányzatnak, hiszen minden költséget ők fedeztek,
köszönet a pedagógusoknak, akik
mindenben segítettek!
Jövőre pedig szeretettel visszavárjuk az ebesieket Szárszón!
Szekér Klára
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Múzeumi Nyáridéző

Arany-háromszög
Irodalmi Hétvége

Ez a nyár idén sok újdonságot és
szépséget tartogatott emlékházunk
számára. A már ismert rendezvények mellett, mint például a Múzeumok Éjszakája és a MúzeoMozi
(idén 4 alkalommal, teltházzal, remek filmekkel) egy új irodalmi hét,
a Szárszói Szövegelő (Kávészünet
zenekar koncert, tárlatvezetések,
játszóház, Szöveghullám turné) is
megmutatta magát, valamint az Alkotók Napja (egész naposra bővült
összművészeti nap) is más megvilágításba került. A meghívott alkotók
előadásainak színvonala mellett
a látogatók számára sem lehetett
panaszkodni, amint az időjárásra
sem, hiszen az emlékház legtöbbször a strandidő kellős közepén is
tele volt.
S a múzeumi szezonnak még
nincs is vége, hiszen ősszel, pontosabban október 20-21.-én várunk
mindenkit szeretettel az Arany-háromszög Irodalmi Hétvégére, melyről részletesebben a programajánlóban olvashatnak.

2018.10.20. szombat
Kurátori tárlatvezetés
H. Bagó Ilonával a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársával betekintést nyerhetünk az Idesereglik, ami tovatűnt című állandó József Attila kiállítás kulis�szái mögé.
A tegnapi Páris előadás
Beszélgetéssel egybekötött, fekete-fehér némafilm-vetítés, a nagyváradi Városi Múzeum aligazgatójával Imre Zoltánnal. A némafilmeket 1900-1920
között rögzítették Párizsban. Egy pillanatra a szemünk elé tárul Ady Párisa,
ahogy azt a nagy költőnk látta és átlátta...
Arany Balladák
Tallián Mariann és Lázár balázs színművészek zenés-irodalmi előadása. Az
előadáshoz Arany János különböző balladakorszakaiból és balladatípusaiból válogatták a műveket, melyek között Tallián Mariann játszik hegedűn a
témákhoz illő reneszánsz és kortárs magyar műveket.

2018.10.21. vasárnap
Tárlatvezetések a József Attila Emlékházban
Időpontok: 10:00, 11:00, 15:00, 16:00 órakor
Csoportos részvételhez előzetes telefonos bejelentkezés szükséges!
Csuja Imre verset mond
Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész,
érdemes és kiváló művész önálló előadása.
Megelevenednek nagy költőink, József Attila, Ady Endre, Arany János és mások.

KÍSÉRŐ ROGRAMOK
- 2018.10.20-21.

Szüreti felvonulás és mulatság
Szeptember 15. (szombat)

13:30 Lovas-táncos felvonulás a falu utcáin
17:30 Művelődési Házban: Szárszó Néptáncegyüttes, óvodások,
iskolások műsora, szüreti hagyományok bemutatása: szőlőtaposás
és préselés, must- és borkóstoló, szüreti bál.

Hangszert
a kézbe!
Gitárklubot szervezünk
a művelődési házban.
Aki szeretné kipróbálni
a hangszert, jelentkezzen
a 0630-351-1705 telefonon,
vagy a dorogi.sport@gmail.com
e-mail címen.
Hangszert adunk hozzá,
csak a játékkedvet
kell magatokkal hozni!

Arany200Busz
A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 májusában nyílt meg a 200 éve született Arany János előtt tisztelgő reprezentatív kiállítás. Az „Önarckép álarcokban” című tárlatnak az iskolai oktatást kiegészítő, országosan utazó
változata. Az e célra átalakított „Arany 200 busz” 2017. július 10-től járja
az országot.
Az egyedi látványvilágú kiállítás versek, képek, különféle dokumentumok és
relikviamásolatok segítségével mutatja be Arany János életművét, kapcsolatait, költészetének máig ható jelentőségét. A buszba manuális játékok és a
digitális eszközök is megjelennek, melyek nem csupán szórakoztató élményt
nyújtanak, de mélyebb tudást is közvetítenek.
Csoportos látogatáshoz előzetes telefonos bejelentkezés szükséges!
Ady-relikviák – A nagyváradi Imre Zoltán jóvoltából
Ady Endre élethű viaszszobra és mellszobra – Megyery János szobrászművész alkotásai
József Attila mindennapjai fotókiállítás
Arany-kincskereső – Menetleveles városnéző séta
J.A.J kézműves irodalmi Játszóház – 10:00-12:00 óráig az emlékház foglalkoztató helységében
Rövidfilmvetítések – A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Televízió anyagaiból

PLEIN AIR
A BALATONON
Sergiy Kurbatov vezető
művésszel
https://www.skurbatov.com/

Négy napos akvarellfestő táborba várjuk az érdeklődőket Balatonszárszón
Mindenkit szeretettel várunk, aki az akvarellfestés iránt érdeklődik
(némi ismeret az akvarellről és a plein airről ajánlatos)
A csoport munkájában 7–10 fő vesz részt.
További tájékoztatást Narbutt Daria nyújt : telefon: 06/70/5618079, email:narbutt.d@gmail.com
Tapai-Racz Bernadett: telefon: 06/70/4558206
Facebook-on: https://www.facebook.com/balatonakvarel/

Meghívó
A Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat tisztelettel várja
az ünneplőket az

1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre

2016. október 23-án
(kedden) 10:00 órára
a József Attila Művelődési Házba.
Koszorúzás az 56-os emlékműnél.
A községi ünnepségen közreműködnek a József Attila
Általános Iskola tanulói
Emlékezzünk együtt az 56-os forradalom hőseire!
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Mozdulj Balaton!
Balatonszárszó Központi Strandján a felújított
sportpályáknak köszönhetően idén nyáron gördülékenyen zajlott a XIV. Mozdulj Balaton! rendezvénysorozat. A sportpályákon kialakított két
strandröplabda- és egy focipályán egyszerre is
mehettek a mérkőzések (foci, röpi, tollas, kézi),
míg a várakozó játékosok, illetve a közönség a
lelátókról szurkolhatott a csapattársaknak, vagy
éppen nézhette a mérkőzéseket. Az évről évre
visszatérő vendégek mellett, természetesen sok
új játékos is versengett szombatonként. A kicsiket
és nagyokat egyaránt megmozgató program az
egész család kedvence volt 2018-ban is.
Rédey Luca

Újabb komoly beruházás
a teniszpályán

Augusztusban elkészült a Balatonszárszói Tenisz Klub pályáinak megvilágítása.
A nemzetközi szabványnak is megfelelő
legkorszerűbb világítás mintegy 3,5 milliós
beruházás volt, melyet a klub támogatói finanszíroztak, de a helyi önkormányzat is támogatta 800 ezer forinttal!
Jövőre egy közel hasonló összegből a pályák teljes felújítása, vízelvezetése, valamint
automata öntözőrendszer kiépítése a terv!

Idén is mint már 6 éve, megrendezésre
kerültek a Mozdulj Balaton sport foglalkozások a MóriczZs. szabad strandon. 9
alkalommal tartottam strand focit,strand
kézit,röplabdát,és kosárra dobó versenyt.
Sikerült jó nagy létszámú csoportokat meg-

mozgatnom,az egészen kicsiktől a felnőttekig, fiúkat,lányokat.A statisztikai táblázatom
szerint 516 főt mozgattam át két fürdőzés
között.A pálya adottságai miatt többnyire
fociztak,de idén a strandkézit is sokan választották.Kicsivel kevesebben,de a röplab-

Akadály- és vadászhajtás

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Tamáskóné Eszlári Szabina védõnõ
tanácsadói telefonszáma:
84/362-776,
mobil: 06/70/279- 5320
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Fejes-Richter Zsuzsanna
r. főtörzsőrmester 06/30-470-42-24
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai: 0630-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítette: Daria Narbutt

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

Augusztus 18-án 32 fogat részvételével került sor a XVIII. kettes fogathajtó versenyre az
Öreghegyi szabadidő parkban. A versenyzők Balatonboglárról, Zamárdiból, Lulláról,
Bálványosról, Kőröshegyről, Igalból, Nagybajomból, Marcaliból, Tabról, Tengődről,
Karádról, Endrédről, Szóládról érkeztek, a

helyi versenyző Balog Bálint volt. Az akadály
hajtás helyezettjei: első Kleiber Jenő, második Somogyi Kálmán, harmadik Kézsmárki
Sándor. A vadászhajtásban Magyar Zoltán
végzett az élen majd, Bán Tibor Levente és
Kleiber Jenő lettek a dobogósok.
Kéri János (szervező)

da háló felett is nagyon sokszor röppent a
labda. Nagyon sok visszatérő vendégem
van,de majdnem annyi új lelkes is.A foglalkozások nagyon jó hangulatban telnek,mármost
jelezték,hogy jövőre is eljönnek ha tehetik.
Balatoni Beáta

Megye III. 2018/19 Ősz
A FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK KÖTCSÉN LESZNEK !!!
Az IFI meccsek Balatonszárszón 2 órával a
felnőtt előtt!
1. aug. 26. vas. 17,30 ó. B.SZARSZÓ/KÖTCSE---OSZTOPÁN
2. szep. 02. vas. 17,00 ó. SZŐLŐSGYÖRÖK---B.SZÁRSZÓ/KÖTCSE
3. szep. 09. vas. 16,30 ó. B.SZÁRSZÓ/KÖTCSE---ZAMÁRDI
4. szep. 16. vas. 16,30 ó. KÉTHELY---B.SZÁRSZÓ/KÖTCSE
5. szep. 23. vas. 16,00 ó. B.SZÁRSZÓ/KÖTCSE---KISBÁRAPÁTI
6. szep. 30. vas. SZÜNNAP
7. okt. 07. vas. 15,00 ó. BODROG---B.
SZÁRSZÓ/KÖTCSE
8. okt. 14. vas. 15,00 ó. B.SZÁRSZÓ/KÖTCSE---BUZSÁK
9. okt. 21. vas. 14,30 ó. SOMOGYSZÍL---B.
SZÁRSZÓ/KÖTCSE
10. okt. 28. vas. 14,30 ó. B.SZÁRSZÓ/KÖTCSE---KOPPÁNYVÖLGYE
11. nov. 04. vas. 13,30 ó. KAPOSFÜRED---B.
SZÁRSZÓ/KÖTCSE

Vizsgáztak a karatés táborozók
Sikeresen lezajlott a nyári edzőtáborunk, amit
július 2.-14. között tartottunk. Az első héten a
14 évnél fiatalabbak edzettek, a második héten pedig a 14 évnél idősebbek.
Szerencsénk volt az időjárással, volt ugyan
egy-két zápor, de jelentősen nem befolyásolta a tábor menetét. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a tábor lebonyolításában: a senseieknek a tanítást és a
türelmet, Viviennek és Magdinak a folyamatos felügyeletet, a konyhás lányoknak-Ildinek
,Marcsinak és Diának. a finom ételeket,Hídvégi Marika néninek a kézműveskedést és a
vetélkedőt, Fonódné Marikának az elmaradhatatlan kűrtős kalácsot, amiben segített Nati
és Laura is, Áginak és Évinek, hogy tisztán
tartottak minket és természetesen Gabinak, a

szervezésért! Mindkét tábor végén vizsgával
zártuk a hetet, és örömmel jelenthetem be,
hogy Susóczki Richárd sikeresen levizsgázott
első danra!
A tábor után pár nappal Japánba utaztam,
és az ott töltött két hét alatt rengeteg élmén�nyel gazdagodtam, az ott szerzett tapasztalatokat igyekszem átadni minden karatésnak.

Augusztus 16-tól Erdélyben edzőtáborozunk, majd azt követően szeptember első
hetében folytatódnak az edzések. Továbbra
is várunk minden érdeklődőt 6 éves kortól,
kedden és pénteken az iskola tornatermében
17 órától.
Somogyi Péter
edző

