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A nemzeti megmaradás ünnepe
Szent István és a magyar államalapítás ünnepe egyaránt alkalmas a
múltra való emlékezésre és a jövőbetekintésre. Milyen magyar államot teremtettek elődeink, és ezredév után mi, mai magyarok, milyen
államot szeretnénk magunknak és

gyermekeinknek? – kezdte ünnepi
beszédét Bíró Norbert, a Somogy
megyei közgyűlés elnöke. Ő segédkezett az Új Kenyér megszentelésénél is Borza Miklós plébános
úrnak.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az ünnepi műsort és az azt követő látványos tűzijátékot nagyszámú közönség nézte végig

Nagyon sok ember kétkezi és szellemi munkája van az Isten áldotta Új Kenyerünkben. Ezt szentelte meg Borza Miklós plébános. Mögötte Bíró Norbert a megyei közgyűlés elnöke.

Süsü Szárszón nyaralt

Süsü Szárszón, itt is, ott is, és szinte mindenütt. És most itt volt vele a klasszikussá vált mese-hangja
is Bodrogi Gyula Kossuth díjas színművész személyében. A Sárkány fesztiválra ezrek időzítették
nyaralásuk időpontját.
(Nyári képriport a 4. oldalon)

Nagy sikere van
az új piacunknak

A helyi és környékbeli kistermelők csodálatos felhozatalát nagyon sok nyaraló dicsérte. Törzsvásárlóként közvetlen kapcsolatba is kerültek, és sokan előre megrendelik a másnapra való
enni- vagy főzni való gyümölcsöt, zöldséget.
Mi szem-szájnak ingere minden
finomság megtalálható volt a júniusban elkészült és felavatott Helyi
Termelői Piacon. A legszebb portékájukkal, a mindig frissen szedett
zöldséggel, gyümölccsel jelentkez-

tek. Ezek aztán nem fáradtak el az
esetleges több száz kilométeres
utazásba.
(Az avatási ünnepségről
szóló cikket a 2. oldalon
olvashatják.)

Meghívó
A Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat tisztelettel várja
az ünneplőket az

1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre

2019. október 23-án (szerdán 10:00 órára

A József Attila Általános Iskolában évnyitó ünnepséget tartottak szeptember 2-án. Nagy szeretettel köszöntötték az első osztályosokat. Tanító nénijük Reichert Tünde.

www.balatonszarszo.hu

a József Attila Művelődési Házba.
Az ünnepi műsorban közreműködnek az általános iskola tanulói.
Koszorúzás az 56-os emlékműnél.
Emlékezzünk együtt az 56-os forradalom hőseire!

2 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

A nemzet megmaradásának
ünnepe

Ács Istvánné és Németh Tibor vette át az önkormányzat elismerő oklevelét Dorogi Sándor polgármestertől
(Folytatás az 1. oldalról)
Amit Magyarországon az elődeink
elkezdtek, azt most sikerült először
valóra váltani. Megtapasztaljuk azt,
hogy minden a mi kezünkben van.
Boldogság ilyen ünnepen kiállni,
amely szellemiségünket, kultúránkat is bemutatja, ahol a helybeliek
együtt ünnepelnek a hazai és külföldi vendégekkel, mert Balatonszárszó a hazai turisztikai térképen is
előkelő helyet vívott ki magának –
Így köszöntötte Dorogi Sándor Balatonszárszó polgármestere a Zenepavilonnál az ünneplő közönséget.
Az elődök méltatását emelte ki
az ünnep szónoka Bíró Norbert a
Somogy megyei közgyűlés elnöke
is:
Augusztus 20. a nemzet megmaradásának ünnepe. Miközben óriási
birodalmak tűntek el a történelem
süllyesztőjében, mi még mindig itt
vagyunk, azon a helyen, ahová minket a Teremtő őrként állított, hogy
vigyázzuk a világnak ezt a kicsiny
szegletét.

A Szent István által fölépített keresztény és független magyar állam
évszázadokon át védelmet és otthont nyújtott a Szent Korona minden
népének, akik összefogtak, együtt
harcoltak, ha kellett a Hunyadiak,
a Zrínyiek, Rákóczi vagy Kossuth
zászlai alatt, s együtt építették, gyarapították a közös hazát, ha a történelem nyugalmasabb időszakai
lehetőséget adtak erre.
Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzata a hagyományokhoz hűen elismeréseket adományoz

Simon István ma is dolgozik

a helyi közösségi élet kiemelkedő
személyeinek.
Simon István cipész 1940 óta
gyakorolja a hivatását, miközben óriási változás történt a szakmában. A
korábbi cipészműhelyekből ma már
csak mutatóba maradt egy-kettő.
Németh Tibornak, a Diána fagyizó üzemeltetője oklevelet és emléktárgyat kapott. 1977 óta szolgálja
ki az ide látogató vendégeket, az
itt élő lakosokat, és 1993 óta készíti
kézműves fagylaltját
Példamutató munkájáért, Balatonszárszó közterületei virágosításában
és a közterületek megjelenésében
kifejtett munkájáért Ács Istvánné, a
Szárszó Kft. alkalmazottja szintén
oklevelet és emléktárgyat vehetett át.
Az ünnepség folytatásában a
magyar néptánc hagyományait őrző
és ápoló Szárszó Néptáncegyüttes
Dél-Alföldi és Szilágysági táncokat
adott elő. Majd Szellők szárnyán
címmel a Hadart Színház művészei
örökzöld operett slágerekből adtak
nagysikerű összeállítást.

Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2019. október 13-ára tűzte ki a helyi önkormányzati választásokat. Balatonszárszón két
szavazásra kijelölt szavazóhelyiség áll a választópolgárok rendelkezésére, hogy leadhassák szavazataikat:
1. Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonszárszó, Hősök tere 1.
2. József Attila Művelődési Ház, Balatonszárszó, Szóládi u. 20.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyilvántartásba vett jelöltek a Szárszó Tv-ben is bemutatkoznak.

Újszülöttek köszöntése
Nagy örömmel fogadták júliusban
a Polgármesteri Hivatalban azt a
négy újszülöttet szüleikkel együtt,
akiket településünk legifjabb polgáraiként köszöntött Dorogi Sándor polgármester. Átadta nekik
az önkormányzat ajándékát, és
elmondta, hogy új bölcsőde és teljesen felújított óvoda várja a gyerekeket.
A képen Breglovics Mária és
Kiss Ernő kislánya Kiss Anna. Dr.
Nagy Ferenc és Schwáb Ibolya
kisfia Nagy Barnabás, Fejes Attila
és Fejes-Richter Zsuzsanna kisfia
Fejes Levente. Sarang Alexandra
Borbála és Bogdán Dániel kisfia
Bogdán Marcell.

Reformátusok Szárszói
Konferenciáján

Örömömre szolgált, hogy a konferencia szünetében számos neves személyiséggel szót válthattam, köztük Kövér Lászlóval, az
Országgyűlés elnökével, – mondta Dorogi Sándor polgármester
A Magyarországi Református Egyház Balatonszárszón rendezte meg
augusztus 22-25. között a néhány
éve újra megszervezett értelmiségi
konferenciáját, ahol a keresztyéndemokrácia fogalmát vizsgálták különböző nézőpontokból. Neves
egyházi személyiségek, politológusok, teológiai tanárok vitáztak a
modern világ demokratikus és keresztyén értékeiről. Bogárdi Szabó
István református püspök, Kövér

László, az Országgyűlés elnöke
és Trócsányi László európai parlamenti képviselő, másnap délelőtt
pedig Lánczi Tamás politológus és
Szűcs Ferenc teológiai tanár, a harmadik napon Böszörményi-Nagy
Gergely, a Design Terminal vezetője, Illés Boglárka ifjúságpolitikáért
és esélyteremtésért felelős helyettes
államtitkár és Bella Péter református
lelkész beszélgetett a téma fiatalok
számára fontos kérdéseiről.

Pályázataink:
Az alábbiakban az eddig elnyert és jelenleg is folyamatban lévő , illetve
beadott pályázatainkat ismertetjük:
1./ TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020 kódszámon „ Balatonszárszó Kulturális és aktív turisztikai fejlesztése elnevezéssel 100.000.000.-Ft
2./ PRLEV_00614_4_2019 kódszámon Bendegúz téri szabad-strand fejlesztése elnevezéssel
50.654.200.-Ft
3./ PRLEV_00615_4_2019 kódszámon Móricz Zsigmond utcai szabad-strand fejlesztése elnevezéssel
101.369.400.-Ft
4./ TOP önkormányzati épület energetikai felújítása
50.000.000.-Ft
nyertünk el támogatást.
Beadásra került
5./TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00016 kódszámon „Balatonszárszó mini
bölcsőde bővítése” elnevezéssel
130.000.000.Ft
6./ Zártkerti utak felújítása
10.000.000.-Ft
7./ Balaton Fejlesztési Tanács Tóparti park zöldterület rehabilitációja
(hrsz:711.) II.ütem
20.000.000.-Ft
8./Magyar Falu Program keretében benyújtásra került:
Eszközfejlesztési pályázat gépbeszerzés
15.000.000.-Ft
Belterületi útfelújítás (Kisfaludy utca)
29.999.940.Temetőfejlesztés ( kerítés felújítás,belső út felújítás)
5.000.000.Orvosi eszközfejlesztés
5.000.000.Helyi identitástudat megőrzés( kultúrház felújítás, rendezvények)
20.000.000.Járdafelújítás ( Dózsa György utca)
5.000.000.Óvoda felújítás ( fűtés, nyílászáró, szigetelés felújítás)
22.964.055.9. Szociális tűzifa támogatás ( korábbi évekhez hasonlóan) 2.300.000.-Ft
A lezárult és befejezett 2019. évi támogatásokon túl ebben az évben
567.287.595 .-Ft összegben, tehát több mint fél milliárd forint támogatásra
számíthat önkormányzatunk

Születések:
Bundschuh Liza 2019.06. 23-án született (Fáy Viktória és Bundschuh
Balázs gyermeke)
Kiss Anna 2019.06.25-én született (Breglovács Mária és Kiss Ernő
gyermeke)
Gartulálunk a az újszülöttekhez és egészséget, boldogságot, sok örömöt kívánunk a családoknak!
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Megújult két szabad strandunk

A felújítással járó földmunkák és tereprendezés némi kis kellemetlenséget okozott a nyár
elején a két szabad strandunkon. De annál
nagyobb volt az öröm, amikorra elkészült

Három órás kérdés- felelet a
nyaralótulajdonosok fórumán
A Balatonszárszói Üdülőegyesület meghívására több mint 80 tulajdonos jelent az önkormányzat dísztermében rendezett fórumon,
amelyen az elnök köszöntötte a résztvevőket
és ismertette az egyesület (BSZÜE) céljait, valamint az elmúlt években elért eredményeket.
Dorogi Sándor polgármester, aki kilencedik alkalommal találkozott a nyaralótulajdonosokkal e fórumon az elmúlt időszak jelentős
fejlesztéseiről, a több millió forintos beruházásokról adott számot. Kiemelten foglalkozott a
turizmussal, mely nagy szerepet tölt be a település életében. Erre épülnek ugyanis a Csukás
Színház, és a zenepavilon nyári programjai is.
Ezt követően a tulajdonosok hozzászólásaira, észrevételeire került sor,s a polgármesternek három órán át záporoztak a kérdések,
amire igyekezett megfelelni. Néhány téma a
teljesség igénye nélkül: A part menti utak állapota( Kisfaludy és a Jókai utcák, valamint a
nyugaton lévő mellékutcák áldatlan állapota.)
A NACEKE tulajdonosai érdeklődtek a tervezett yacht-kikötőről.
Többen egy bevásárló központ építését
szorgalmazták. Megfontolásra javasolták,
hogy a Berzsenyi utcára tervezett kerékpárutat
tegyék át a Kisfaludyra, mivel már most is balesetveszélyes az utca.
A feltett kérdésekre a polgármester úr, válaszolt és ígéretet tett arra, hogy a felmerült
problémákat a képviselőtestület elé viszi, valamint az önkormányzat munkatársaival keresik
a megoldásokat.
Wiesner Péter
BSZÜE elnöke

a 150 milliós beruházás. Új vizes blokkok
épültek a mozgáskorlátozottak számára is
alkalmas bejárattal. Az öntöző rendszerek
biztosítják, hogy zöld maradjon szárazság

idején is a pázsit. Új játszószereket állítottunk
fel, megújultak a lejáró lépcsők, a stégek. Két
helyen aqua parkban gyönyörködhetnek a
Balatonban strandolók.

Piac-avató

Önkormányzati hírek, események
POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐTESTÜLETI JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA A
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választásán indulni szándékozó jelöltek bemutatkozására 2019. október 12-ig van lehetőség.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
az előző választásokhoz hasonlóan, az esélyegyenlőséget biztosítva minden jelölt bemutatkozására lehetőséget biztosít a Művelődési Házban választási gyűlés keretein belül. A
helyi televízióban is lehetőség van bemutatkozásra, a képviselő-jelöltek 1x5 perc a polgármester-jelöltek 1x15 perc időtartamban,
az ismétlés lehetősége nélkül.
2019. SZEPTEMBER 30-án hétfőn 17 órakor az önkormányzati választások előtt tartják meg Balatonszárszón a Képviselőtestületi
ülést.
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2019/2020-as tanévre
iskolakezdési támogatásban részesíti a Balatonszárszón állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen
Balatonszárszón tartózkodó és a Balatonszárszói József Attila Általános Iskolába járó
gyermekeket. A támogatás összege gyermekenként: 10.000.-Ft, mely kérelemre igényelhető. A kérelemhez csatolni kell a személyi- és
lakcímigazolványt, valamint a TAJ kártyát. Benyújtási határidő: 2019. szeptember 15.

Konc Gáll László, Dorogi Sándor, Bíró Norbert és Witzmann Mihály a nemzeti
színű szalag átvágása után
Júniusban, amikor már értek és zamatosak a
zöldségek és gyümölcsök ünnepélyesen is felavatták Balatonszárszó Helyi Termelői Piacát,
ahová a helybeli és környékbeli termelők hozzák el portékáikat.
Dorogi Sándor polgármester elismeréssel szólt a pályázatot, a terveket készítők, a
kivitelezők munkájáról, az eladóknak pedig
azt kívánta, hogy érezzék sajátjuknak ezt a
szemre is tetszetős létesítményt. Witzmann

Mihály országgyűlési képviselő Balatonszárszó lendületes fejlődéséről szólt, és a piacot,
mint egy közösségi színteret is kiemelte. Bíró
Norbert, a Somogy megyei Közgyűlés elnöke
azt emelte ki, hogy a Szárszói beruházások a
környező települések fejlődésére is kihatnak.
Konc Gáll László református lelkész a település dicséretére mondta: Jó itt élni, otthon
lenni. A szeretet jegyében Isten áldását kérte
az itt dolgozókra, a vásárlókra.

TÉMA A KÖZÖS TURISZTIKAI FEJLESZTÉS Dorogi Sándor polgármester meghívására Balatonszárszóra látogatott Czeglédi
Gyula a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő vezérigazgatója, és megbeszélést folytattak a két
település közös turisztikai fejlesztéséről.

Színes kövek, napelemes reflektorok
a Tó-parti sétányon

Házasságot
kötöttek
Imre Dávid Szabolcs – Bereczky
Szandra 2019.06.29-én
Reskó Tibor – Pelehács Tamila
2019.07.20-án
Pfiszter Attila Ferenc – Gallay Szilvia 2019.08.01-én
Nagy Tamás – Rónai Andrea
2019.08.10-én
Mester Tomás – Seprenyi Enikő
2019.08.17-én
Borsos Gergő – Meilinger Anna 2019.
08.23-án fogadtak egymásnak örök hűséget.
Sok boldogságot kívánunk!

AUGUSZTUS
29-ÉN
BEFEKTETÉSI
SZÁNDÉKKAL településünkre érkeztek a
Hubble HHCL (USA) amerikai cég képviselői,
a helyszíni bejárások, és a személyes tárgyalások eredményeként aláírtak egy Együttműködési Szándéknyilatkozatot Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata és a Hubble
HHCL (USA) amerikai nagyvállalat között.

Szépen megtervezték a kövek és a színek játékát a Tó-parti sétányon. Ezt a beruházást is ünnepélyes keretek között adták át a piac avatása után.

A NYÁRI GYORSMÉRLEG szerint 30 millió
forint bevétele származott az önkormányzatnak a strandbelépők árából, a Csukás Színház jegyeladásaiból pedig 8 millió forint.
Az idegenforgalmi adó-bevétel várhatóan a
tervezettnek megfelelően alakul.
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Szárszó a mesék fővárosa
Balatonszárszó a mesék fővárosává változik a nyári hónapokra.
A Csukás Színház eltökélt, abban,
hogy a gyerekek szolgálatába álljon. Ezt tapasztalatból mondom.
Rengeteg visszajáró nyaralóval
találkoztunk lépten – nyomon, aki
főleg azért választotta Szárszót
úti célul, hogy találkozzon velünk,
vagyis Móka Mikivel, Pinokkióval,
Pumuklival, és Süsüvel. Ennél nem
kell több egy színész, egy színház
számára.
Minden évben arra törekszik
a Színházunk, hogy Dorogi Sándorral karöltve még jobbá, még
színesebbé, de talán ami a legfontosabb: még minőségibbé tegyük a
repertoárt.

Szárszói Sport-party

A Nagy Ho-ho-horgász itt is elvarázsolta a fürdőzőket

Nagy siker volt a gyerekek örök kedvence Bagaméri!

Kedves
Szárszóiak!
Köszönjük a vendéglátást.
Építsük együtt, és szeressük tovább, ezt a hatalmas kincset, amit
most már szerte az országban mindenki ismer, és aminek az a neve,
hogy Balatonszárszói Csukás
Színház!
Pille Tamás
rendező

Micimackó barátja, Tigris a levegőben

Augusztus 9-én nem csak a jó idő
miatt telt meg zsúfolásig a központi strandunk, hanem azért is, mert
egy egész napos egészség- és
sportnap várta az érdeklődőket.
Az elnyert pályázati pénzből megvalósuló rendezvény, színes repertoárral várta az idelátogatókat.
Délelőtt strand partyval kezdtük a
napot, ahol különféle családi vízi
játékokkal és vetélkedőkkel készültek a szervezők. EFI iroda közreműködésével egészségügyi méréseket és tanácsadásokat vehettek
igénybe a résztvevők. Vendégünk
volt Madarász Ildikó a Balaton háziasszonya, aki frissen sütött sügért,
lilakáposztával és Süsü-palacsintával. A délutáni sport foglalkozások
is nagy népszerűségnek örvendtek
a kicsik és nagyok körében egyaránt. Aqua zumba aerobic és zum-

ba várta a mozogni vágyókat. Egy
közismert sportoló is megjelent a
rendezvényen, a Siófoki KC kézilabdázója, aki sport élményeiről is
mesélt. Ezután „Kedvenc mindenem
a biciklim” címmel találkozhattak az
este teltházas koncertet adó Intim
Torna Illegál zenekarral. Sikeresnek
találtuk a rendezvényt, mivel egy
olyan átfogó nap volt ez, ahol helyet kapott az egészség, a mozgás,
a korszerű táplálkozás és a szórakozás is.
Németh Klaudia

Művészek és alkotók nyara
Ez a nyár idén is sok újdonságot
és szépséget tartogatott emlékházunk számára. A már ismert rendezvények mellett, mint például
a Múzeumok Éjszakája és a MúzeoMozi (idén 5 alkalommal s
olyan remek filmekkel mint például
a Kincsem) avagy a második al-

Kyra Mágus az energetizálásról tartott előadást az Alkotók
Napján

kalommal megrendezett irodalmi
hetünk, a Szárszói Szövegelő (Kávészünet zenekar koncert, Fülemile
és Szabadságharc zenés-színházi
est, Vass Norbert kötetbemutató,
tárlatvezetések, játszóház) is más
megvilágításba került. Összművészeti napunkon, a 7. Alkotók Napján pedig új hobbistákkal és művészekkel ismerkedhettek meg régi és
új vendégeink. 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.
Ám a múzeumi szezonnak még
nincs vége, hiszen ősszel, pontosabban október 19-20-án várunk
mindenkit szeretettel a Múzeumok
Őszi Fesztiváljára.
Matkovits Diána

Irodalmi Mókoló a Csukás Színházban

Nagy sikert aratott a Kávészünet zenekar koncertje a Zenepavilonnál

Táncmeditáció a Tóparti Parkban Balla Tündével

Fülemile irodalmi est Tallián Mariannal, Lázár Balázzsal és
Csörsz Rumen Istvánnal

A Rajzszakkör Balaton akvarell workshopjára
sokan jelentkeztek.

Szabadságharc színpadi játék Tóth Péter Lóránttal és Kálló Bélával
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Az új tanévre készülő órarendben már nem szerepelt két közkedvelt tanárnő neve. A tanévnyitó értekezletet követően ugyanis elköszöntek tőlük a tantestület tagjai a nyugdíjas búcsúztatón.

A népszerű matektanárnő
Horváth Erzsébet kolléganőnk a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerezte matematika-népművelő szakos diplomáját
1979-ben. Friss diplomásként
Nagyatádon helyezkedett el,
mint népművelő, majd visszatért
a Balaton mellé, Fonyódra, ahol
gyermekkorát is töltötte. Tanári
pályáját 1986-ban, első gyermeke születése után kezdte meg
a Fonyódi Általános Iskolában, ahol 2008-ig
tanított matematikát. Majd a második gyermeke megszületése után a balatonszárszói általános iskola tanára lett.
Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a
következetesség, igényesség, pontosság és a

közösségért érzett felelősség. Megbecsült, szeretett
tagja volt az intézmény
nevelőtestületének. Erkölcsi tartása példamutató
nemcsak kollégáinak, de
tanítványainak is.
Innovatív pedagógus,
aki lelkesen próbálgatta
a modern technika kínálta
lehetőségeket. Időt nem
kímélve, tanításon kívül is foglalkozott a tehetséges tanulókkal, felkészíti őket a tantárgyi megmérettetésekre, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók is mindig számíthattak
megértő segítségére, támogatására, melynek köszönhető népszerűsége tanítványai
körében.

Tábori emlékek

Könyvmolyokká nevelte a gyerekeket
Fritz Éva Cecília 1957-ben
született Újpesten, s ott töltötte
gyermekkorát is.
A
szavalóversenyeken
induló, szívesen kiránduló kislány egészségügyi
szakközépiskolát végzett. A
Tanárképző Főiskolát Nyíregyházán végezte biológia-könyvtár szakon. Ezután
ápolónőként, majd szociális
gondozóként dolgozott.
1988 nyarán költözött Balatonszárszóra
férjével, s két gyermekével, a harmadik kislányuk már itt született.
1990 májusától könyvtárosa a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolának, illetve annak

előd intézményeinek. Szakmai munkáját a maximalizmus
hatotta át, mely jellemző volt
oktató – nevelő munkájára
egyaránt. Pályája során nagy
hangsúlyt kapott a természet,
a környezet védelme és a tanulók „olvasóvá nevelése”.
Munkájában vezérlő elve
az emberszeretet és a gyermekközpontúság volt. A
könyvtári feladatok ellátása
mellett a sokszor hálátlan, de igen fontos ifjúságvédelmi munka végzője volt az iskolánkban.
Töretlen optimizmus, nagyfokú empátia és
az emberekbe vetett hite segítette át a problémákon.

Élmény legyen a tanulás!
Elkezdődött a 2019/2020-as tanév 170 diáknak a balatonszárszói általános iskolában.
Időben megérkeztek az új tankönyvek, elkészült a hét hetes táboroztatás utáni tisztító
meszelés, takarítás. Az intézményvezető elkészítette a tanév munkatervét, melyet a pedagógusokkal való egyeztetés után a tantestület
elfogadott. A munkaterv tartalmazza az éves
ütemterv mellett a kitűzött célokat, feladatokat. Az elköszönő kollégák helyét sikerült
megnyugtatóan betölteni, s így zavartalanul
indulhat az új tanév. Az iskola továbbra is

célul tűzte ki a magas színvonalú oktató- nevelő munkát, melynek eredményeképpen a
kompetenciamérés eredményei évek óta az
országos átlag fölött vannak, a sikeres továbbtanulási mutatók megtartását, a lemorzsolódás elkerülését. Mozgalmas, programokkal teli tanév elé néznek.
A nyári szünet végén a hatodik osztályt
végzettek a szomszédos Balatonszemesen
töltöttek el öt élményekkel teli napot, ahol
találkoztak pályázatbeli testvériskolájuk tanulóival

Két gazdálkodónál is jártak a gyerekek
Június utolsó hetében 25 alsós tanulónak volt
lehetősége napközis táborban eltölteni a nyári szünet öt napját. A tábor játékos formában
mutatta be a gyerekeknek a néphagyományokat, a hungaricumokat, nemzeti jelképeinket, valamint régi mesterségek eszközeit.
Filmet néztek, kézműveskedtek, kirándultak a

Deseda tóhoz, a Fekete István látogató központba, ahol a helyi növény és állatvilággal
ismerkedtek meg. Ellátogattak két szárszói
gazdaságba is, ahol kipróbálhattak olyan játékokat, amilyenekkel nagyszüleik játszottak.
Észrevétlenül jutottak ismeretekhez, miközben
élményekkel is gazdagodtak.

A testvériskola pályázat keretében 20 tanuló Gyenesdiáson táborozott

Elröpült a hosszú nyár… bár így visszagondolva, nem is volt hosszú… tarthatna még
egy kicsit tovább is. Az egy hónapi zárás
alatt mindenki kipihente magát gyermek és,
pedagógus egyaránt. A nagy meleg ellenére
is programokkal vártuk óvodásainkat. Augusztus első napjaiban meglátogattuk a helyi
Termelői Piacot, és az ott árusító mosolygós
„néniket és bácsikat”. Megtapasztaltattuk a
gyermekekkel, hogy mennyi mindent lehet
otthon is termeszteni, és ha sok van belőle el

is lehet adni. Dolgunk végezetével betértünk
megpihenni a LÉDA Cukrászdába. Fenséges
kiszolgálásban volt részünk, ráadásul még a
zsebben lapuló „fagyi – pénzecskénket” se
fogadták el.
A társközségek gyermekeiből is vendégeskedtek nálunk: Kötcséről és Szóládról is voltak
nálunk gyermekek 2-3 hétig. Hamar megszerették az „itteni” óvó néniket és az óvodát.
Következő programunk a Csukás Színházban
előadott mesejáték: Csetlő - Botló Fajankó ze-

Százszorszép

Óvoda

Ajándék fagyizás a Léda Cukrászdában.

nés mesejáték megtekintése. Ennyire tetszett a
gyerekeknek:
Kezdetét vette az új nevelési év. Meglátogatjuk otthonaikban leendő kis ovisainkat egy
kis ajándékkal kedveskedve nekik. Szépítjük
a csoportszobákat, készítjük ki a szebbnél
szebb játékokat.
Szeretettel várjuk a családokat
a 2019/2020 nevelési évben is
óvodánkba!
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Jó bizonyítvány
a könyvtárunkról

Reiglné Mari otthonosan érzi
magát a könyvtárunkban is
A Reigl házaspár tagjai évtizedek
óta itthon vannak, mint nyaralók,
s nagyon is otthon érzik magukat
Szárszón. A feleség, Mari ha elcsendesedésre vágyik, a könyvtárunkat keresi fel.
– Számomra minden könyvtár
szent hely, hiszen itt vannak felhalmozva a világ kulturális értékei.
Otthon is sok könyvünk volt, de
jártam gyermek könyvtárban, majd
a Szabó Ervin – és az Egyetemi
Könyvtár látogatója voltam. Akkor
jöttem rá, hogy nem kell minden új
könyvet megvenni, hiszen ki lehet
kölcsönözni.
– Nagy meglepetésemre a szárszói könyvárban is megtalálok sok
újdonságot, és a klasszikusok új
kiadásait is. Nagyon tetszik, hogy
József Attilának külön „szentélye”
van. Meglepő az is, hogy a település két neves személyiségének
Csukás István író-költőnek, és a
matematika professzor Dr. Obádovics Gyulának minden műve külön
polcon szerepel.
– Jó volt az idén látnom azt is,
hogy óvodás, iskolás csoportok
jöttek, és velük meglepő odafigyeléssel foglalkozott a könyvtár vezetője, Dobos Aliz.
Gratulálok a munkájához!

✟ Gyászközlemény
Mészárovics Istvánné (Lakos
Margit) 2019.06.30.
Kocsonya Istvánné (Schwarcz
Anna) volt szóládi lakos
2019.07.16.
Vincze Jenő 2019.07.28.
Gombos Zsolt 2019.04.05.
Cseh György (taksonyi lakos)
2019.07.31.
Felde Józsefné (Nagy Erzsébet) 2019.08.11.
Gombos
Zoltán
László
2019.08.17.
Reichert Endre 2019.08.17.
Partics Aladár 2019.08.22.
Márton Istvánné (Fodor Margit) 2019.08.23.
Molnár Sándor (Sport utcai lakos) 2019.08.25. napján hunyt
el.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

A nyár emlékezetes képei

Horgas Eszter fuvolaművész és a Talamba Ütőegyüttes elkápráztatta a közönséget

Szörnyella harci díszben a Zenepavilonnál

Sokszor voltunk ezerszámra a Központi strandon

Az erős emberek évek óta itt csapnak össze egymással a Virtusvetélkedőn

Viola, Vajk, Lea és Csaba születésük óta minden évben Balatonszárszón nyaralnak. Kedvelik a strand új játszóterét is, különösen a hintát és a mászókát. Szívesen homokoznak: a képen egy
négytoronyú várat építettek vizesárokkal és rajta híddal.

Talán magára ismert az önfeledten nevető hölgy Csányi Sándor:
Hogyan értsük félre a nőket című fergeteges sikerű műsorán?

Negyven kondér lecsót ettünk

A XI. Szárszói Lecsófesztivál főzőversenyére 39 csapat jelentkezett, és a negyvenedik kondérban a település lecsóját Jágerné
Éva és Zsigáné Margit főzte. A
határon túlról Muzsláról, Duna-

szerdahelyről is jelentkeztek, valamint Pakson élő orosz csapat is
megmérette magát.
Az időjárás és a helyszín is
kedvezett, a fesztiválra nagyon
sokan jöttek el. A jó hangulatról

a sztárvendég Apostol együttes
és Csanádi Stella gondoskodott.
Mindenki győzött, mert mind
megették. A legnagyobb győzők: Lecsókirály a Mátrix csapa-

ta Bonyhádról. az I. helyezett A
Lecsófaló csapata Balatonszárszóról, a II. Rosatom ASE csapata
Paksról, a III. helyezett Family5B
csapata Balatonszárszóról és
Dunaharasztiról.
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Nyaralás művészi szinten

Lengyeltóti kitüntette Grazsynát

A festők csoportja és a vezető művész festménye a József Attila Emlékháznál
Egyre többen érkeznek Szárszóra
a nyaralással kombinált művészeti
programok miatt. Ismét vendégünk
volt a világszerte elismert akvarellfestő, Szergej Kurbatov, aki a magyar

és a környező országokból érkező
résztvevőket kalauzolta el a szabadtéri festés rejtelmeiben. A csoport a
tanuláson, gyakorláson túl megismeri
a helyi nevezetességeket, belepillant

Író,- költő,- alkotótábor

a balatoni nyaralás hangulatába.
Még a lecsófesztiválon is festettek,
strandoltak, kóstoltak, mulattak!
Tápai-Rácz Bernadett
szervező

Meghívó

Húsz évvel ezelőtt Lengyeltóti és
WęgierskaGórka
elhatározták,
hogy a lengyel-magyar barátságot tovább mélyítik együtt a két
települések között. Minden évben
találkoznak egymással, mind a
Tóti mind a WęgierskaGórka Napokon. Mindkét település lakói, a
művészeti csoportok nagyon aktívan készülnek a találkozókra. Részt
vesznek néptánc együttesek, fúvós
zenekor, sportolók, horgászok,
főző csoportok. Mindkét rendezvényen már húsz éve tolmácsol
és segíti a szervezést, az utazást
Grazsyna Kusiak. Ezt ismerte el
Lengyeltóti Város Önkormányzata
és Grazsyna Kusiak magyar állampolgárságú balatonszárszói
lakosnak a partnerkapcsolatok
terén kifejtett 20 éve tartó áldozatos tevékenysége elismeréseként

Nagy megtiszteltetetés nekem ez az elismerés, amit
Zsombok Lajos polgármestertől vehettem át.
Lengyeltóti Testvértelepülési Kapcsolatainak Ápolásáért Kitüntető
Címet adományozta.

Zotterék 50 éve – házasságban

A Balatonszárszói Nagyközségi
Önkormányzat
és a József Attila Művelődési Ház
tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját

Demény Tünde
festőművész

Dorogi Sándor polgármester is köszöntötte a tábor résztvevőit.
Mellette Garamvölgyi László és Németh Nyiba Sándor
„3 napon keresztül Balatonszárszón tartotta a Krúdy Irodalmi Kör
éves író-alkotó-költőtáborát, melynek nyitó rendezvényét a Művelődési Házban tartották augusztus
23-án. A rendezvényt Németh
Nyiba Sándor, a magyar kultúra
lovagja, a Krúdy kör titkára nyitotta
meg, majd Dr. Garamvölgyi László
dandártábornok tartott előadást

József Attila költő halálának körülményeiről. Az alkotótábor résztvevői meglátogatták településünk
neves helyszíneit, a József Attila
Emlékházat és a Csukás Színházat
is, ahol különböző témájú előadásokat hallgathattak meg és a magyar irodalom válogatott verseit,
valamint saját ihletésű költeményeket szavaltak.”

Kond utcai bál

„A pihenés
impressziói”
című kiállításának megnyitójára.
Időpont:

2019. október 18.
(péntek) 18 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal

műsorrendje:
Magazinműsorral minden hónap
második és negyedik hétfőjén 19
órakor jelentkezünk: 2019. szeptember 9-én és 23-án, október
14-én és 28-án.

Email: szarszotv@gmail.com.

A Kond utca és környéke üdülőtulajdonosai utcabált szerveztek július 27-én a Szongoth Család kezdeményezésére hogy ismerkedjenek,
barátkozzanak. Ott volt a környék
apraja-nagyja, kb. hatvanan. Az
összejövetelnek batyus-bál jellege volt: enni-innivalót, asztalokat,
székeket, lampiont hoztak és szolid
disco zene is szólt.
A szervezők meghívták Wiesner
Pétert a Szárszói Üdülőegyesület
vezetőjét is, aki feleségével (és az

általa készített almás pitével) vett
részt az eseményen. Hozott üdülőegyesületi belépő nyilatkozatot is,
így néhány taggal bővült az Egyesület. Az est folyamán szó esett az
aktuális nyaralói gondokról is.
A sikerre való tekintettel utcabál
lesz jövőre is!
Szongoth Gábor
az egyesület vez. tagja
Wiesner Péter
Balatonszárszói Üdülő
Egyesület elnöke

FELHÍVÁS FOTÓPÁLYÁZATRA
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
a Magyar Falu Program pályázathoz kapcsolódóan
fotópályázatot hirdet szárszóiak részére

„Az én Balatonszárszóm” címmel.

Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10 órakor, hétfőn 19 órakor.

Batyus utcabál lesz jövőre is

Igazán jeles évforduló az 50. házassági évforduló, amit a közelmúltban ünnepelt a Zotter házaspár. Ebből az alkalomból köszöntötte őket Dorogi Sándor polgármester, gratulált és minden
jót kívánt a nekik.

Korcsoportok:
• 14 év alatt
• 14 év felett.
A fotók Balatonszárszóról szóljanak, illetve Balatonszárszón készüljenek.
A fotópályázat témakörei:
1. Helyi értékek bemutatása(épített, természeti és szellemi örökségünk)
2. Helyi közösségi élet
3. Helyi események
A pályázaton témakörönként egy-egy fotóval lehet nevezni.
Beküldési határidő: 2020. január. 31.
Formátum: digitális
A fotókat kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
szarszoinfo@gmail.com.
A beérkezett pályamunkák részt vesznek
a 2020. március 20-án nyíló közös kiállításon.
További információk: 30/5924 246, szarszoinfo@gmail.com.

Múzeumok Őszi Fesztiválja
2019. október 19-20.

Október 19. szombat
Tematikus közönségprogram – Múzeumi Őszbúcsúztató
10:00 – Ingyenes tárlatvezetés
15:00 – Várad, Holnap, Ady - Irodalmi Magazin
lapszámbemutató
16:15 – A “Pece-parti Párizs” irodalma a két
világháború között – Imre Zoltán, a nagyváradi Várostörténeti Múzeum
aligazgatójának előadása
17:30 – TRIO SQUELINI & CSÓKÁS ZSOLT koncert

Helyszín: József Attila Emlékház
Október 20. vasárnap
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
Koppány-túra 10:00 - 16:00 óra között
Településismereti túra a községben és környékén
Információ:
József Attila Emlékház 30 8649-134, jaemlekhaz.
szarszo@gmail.com
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Újra itt van – egy jó csapat?

40 éve lovászkodik, 20 éve fogathajtó

Bálint gazda lovai Betyár és Dollár teljes díszben egy korábbi versenyen

Ismét hazai pályán szurkolhatunk a focistáknak
Újra van a Balatonszárszói Sortegyesület
Labdarúgó Szakosztályának saját felnőtt csapata.
A nyári átigazolási időszakban 16 új játékos érkezett a csapathoz.
Edző Szukován Tamás Karádról érkezett.
Íme a csapat névsora: Császár Viktor (Budapesti bajnokságból), Gerhát Bálint Békésszentandrásról,Tóth Richárd Balatonvilágosról,
Neimajer Gábor Bálvánosról, Jáger Roland és Kelemen Tamás Zamárdiból, Tősér
Patrik Ságvárról, Alimov Dániel Lajoskomáromból, Bolla Péter, Varga Barna,Nyárádi
Patrik Balatonlelléről, Sztojka Márk Karádról,

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:
06-30-830-4221 és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Daria Narbutt, Grazsyna Kusiak, Kilvinger
Gábor, Matkovits Diána

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

Krezinger Kristóf Tabról,és Czippán Richárd
Inkéről érkezett. Ezzel a fiatal csapattal a
2019-2020 évi bajnokságban minél jobb helyezést szeretnénk elérni.
Heti két edzést tart az edző, és a csapat
nagyon készül a bajnoki meccsekre.
Az U19 és felnőtt csapat mérkőzéseit újra
a balatonszárszói saját sportpályán rendezzük.
Várunk minden labdarúgást szerető embert és szurkolót!
Szurkoljunk együtt a csapatainknak!
Sarang Sándor
elnök

Balogh Bálint gyermekként beleszeretett a
lovakba. A katonaságnál határőr lovasként
szolgált. Majd jött egy kis szünet: családalapítás, házépítés. Ezt követően 40 éve ez az
élete. Számítása szerint 200 ló élt, dolgozott
a keze alatt, hiszen lovardát is vezetett. Húsz
éve elismert, és sokszor díjazott fogatható a
Somogy megyei versenyeken. Két évvel ezelőtt megnyerte a megyei bajnokságot, tavaly
2. helyezett lett. Az elmúlt öt évben az akadály- és vadász-hajtásban is mindig az első
öt díjazott között végzett, a Kőröshegyi Lovas
Egyesület tagjaként. Nagy bánata, hogy a saját utánpótlását még nem találta meg, pedig
örömmel bevezetné a hajtás fortélyaiba. Van
viszont három éve egy tehetséges segédhajtója Horváth Nikoletta, balatonendrédi lány
személyében. Jó segédhajtó nélkül ugyanis
nem lehet jó eredményt elérni.

Dorogi Sándor polgármester adta át a
helyezésért járó serleget.
Balogh Bálintot nagyon sokan ismerik Balatonszárszón, hiszen minden jeles
eseményen viszi a gyerekeket kocsizni. a
Családosok egyesületének pártoló tagja, a
szeptember 7-i szüreti mulatságban megint
beáll fogatával a felvonulók közé.

Tábor után várják
az új karatésokat
Július 1-13. között került megrendezésre Balatonszárszón, a Sportindbudo Karate Klub és a Balaton Budo hagyományos nyári edzőtábora.
Érkeztek karatésok a Balaton déli partjáról, (Keresztúr, Fenyves, Fonyód,
Boglár, Földvár, Szárszó), valamint Budapestről, Debrecenből, és Kézdivásárhelyről is. A nap egy technikai edzéssel kezdődött, és délelőtt 2,
majd délután is 2 edzés várt a táborozókra, amit Zallel László shihan
7. danos mester tartott. Köszönjük a munkáját, rengeteget tanultunk tőle.
Mindegyik tábor vizsgával zárult. Természetesen igyekeztünk más programokkal is színesebbé tenni a tábort: strand, lézerharc, kézműveskedés,
vetélkedő, tábortűz, sőt, egyik nap ugrálóvár és élő csocsó is volt.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segített
a tábor zavartalan lebonyolításában, az iskola vezetésének, a takarítóknak, a konyhai dolgozóknak, a strand dolgozóinak, a vetélkedőt, a
kézműveskedést Marika néninek, Magdinak, Viviennek és Arinak a felügyeletet! Szeptember elején Szarvason, a Vidékbajnokságon fogunk
először versenyezni, majd ezt követi a Budapest Open és a hónap végén
a Cikádor Kupa Szekszárdon. Idén október elején rendezik a Diákolimpiát, és terveink között szerepel még egy vagy két külföldi verseny is.
Szeptembertől továbbra is várjuk sok szeretettel az érdeklődőket az
edzéseinken, már 5 éves kortól.

Amit biztosítunk: rendszeres edzések, állóképesség, koncentráció,
versenyzési lehetőség.
Ami vele jár: némi fegyelem, izomláz, játék....és egy jó csapat!
Edzések helye: Balatonszárszó, József Attila Általános Iskola tornaterme
Edzések ideje: kedd 17.00-tól, péntek 17.15-től.
Somogyi Péter
edző

Mozdulj Balaton 2019!
Balatonszárszó, Központi Strand
Szervező: Rédey Luca
A Mozdulj Balaton programsorozat az idei
évben is nagyon sikeres volt. A résztvevők
között fiatalok és idősek, kicsik és nagyok
egyaránt voltak. Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is kijelenthetjük, hogy az emberek
szeretik aktívan tölteni pihenésüket, melyre a strandon található sporteszközök és sportpályák kiváló lehetőséget biztosítanak. Legkedveltebb játékok a strandröplabda, -foci, - kézilabda, tollas, valamint a vízi játékok, pingpong és teqball volt.

Sakkozni
szeretnél?
Jelentkezz a sakk-klubunkban

a 0630-351-1705
telefonon, vagy a

dorogi.sport@gmail.com
e-mail címen.

