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Húsvéti agapé, avagy hogyan szeret az Isten?
„Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn. 3,16.
A görög nyelv többféle szóval is ki
tudja fejezni a szeretetet. Ezek közül
az agapé kifejezés szerepel ebben az
igében János evangéliumában, amely
jelentése szerint a legnagyobb mind
közül. Azt a szeretetet jelenti, amely
önzetlen, nincs mögötte érdek, a szeretett személy vagy dolog jóságától függetlenül kiárad, létezik. Isten ennyire
önzetlenül szerette a világot, minden

benne lévő rosszal, elhajlással, bűnnel együtt szereti és meg akarja menteni. Nem azért, mert ér valamit, nem
azért, mert nem tud nélküle létezni,
hanem éppen fordítva, a világ nem tudna létezni Istennek az iránta tanúsított
szeretete nélkül. És ebben a világban
különleges helyet szánt az embernek,
a személyünknek, a lényünknek. Isten
még ezt az általunk teljesen elromlott,
megrontott világot is megmenti, csak
azért, hogy minket megmentsen! Nem
érdemeljük meg, nem tudjuk megszolgálni, nem tudjuk megfizetni ennek az
árát. Nem tudjuk leróni a tartozásunkat
a Teremtőnk felé. Azért, hogy bennünket megmentsen, odaadja egyszülöttjét, aki egyedüli, páratlan. Nincs és
nem is lesz több belőle, csak egyetlen
Krisztus létezik, aki az Úrnak a legértékesebb, az egyetlen bűntelen, hibátlan
és tökéletes. Gondoljunk csak bele, a
tökéletest feszítették meg kétezer esztendővel ezelőtt értünk, tökéletlenekért,
értünk, akik a nyomába sem érhetünk,
akik végig bukdácsoljuk egész földi éle-

tünket, reménytelen küzdelmet vívunk a
bűneinkkel szemben. Mégis örök életet
kapunk jutalmul csupán csak azért, ha
hinni tudunk Jézus Krisztus páratlanságában, Isten szeretetében, kegyelmében. Ez húsvét üzenete, ennek a drámáját élhetjük át újból és újból Jézus
szenvedés történetében. Csak le kell
hajolni, és a kereszt tövéből felfelé tekintve azt a tökéletes Krisztust láthatjuk
szenvedni, aki értünk, helyettünk halt
kínhalált. Hogy el ne vesszünk, hogy el
ne pusztuljunk, meg ne semmisüljünk
végleg. Ennyire szeret bennünket az
Isten! Hogy miért? Erre hiába keressük
a választ. Isten szeretete nem logikus,
nincs benne ráció, értelemmel felfogni
szinte lehetetlen. Mert a szeretet türelmes, jóságos, nem nézi a maga hasznát, „mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” (Róm. 13,8)
		
		
		

Kőszeghy Miklós
evangélikus lelkészi
munkatárs

Önkormányzati hírek

Tisztelt Balatonszárszóiak, tisztelt Olvasók!
Egy évvel ezelőtt ilyenkor egyikőnk
sem gondolta, hogy 2021. tavasza is a
koronavírus elleni küzdelemről fog szólni.
A statisztikák sajnos egyre súlyosbodó adatokat mutatnak, és a korlátozó intézkedések is szigorodnak.
Az óvoda és az iskola a Kormány döntése értelmében - előreláthatólag 2021.
április 6-ig - zárva van. A gyermekfelügyelet azonban biztosított azon szülők gyermekei számára, akiknek elengedhetetlen
a személyes munkavégzés, és más módon nem tudják gyermekeik felügyeletét
megoldani.
Az intézményvezető tájékoztatása
szerint az iskolai gyermekfelügyeletet
nem veszi igénybe egy gyermek sem.
Az óvodába 7 gyermek jár jelenleg. Ezzel
párhuzamosan az étkeztetés is megoldott, és nem csupán azoknál a gyerekeknél, akik az ügyeletben részt vesznek.
Minden óvodás és általános iskolás gyerek számára, akinek szülője ezt előzetesen igényli az élelmezésvezetőnél, biztosított a napi egyszeri meleg étkezés. Ők a
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Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és
Mini Bölcsőde Konyhájáról vihetik el az
ételt. A bölcsőde 2021. március 23-ig 3-4
kisgyermeket fogadott naponta, azonban
sajnos a koronavírus fertőzés itt is megjelent, így az intézmény előreláthatólag
április 6-ig zárva tart.
Dr. Hódi István házi orvos tájékoztatása szerint településünkön folyamatosan
halad a koronavírus elleni oltás. A praxisba bejelentkezett személyek száma
2021. februárjában 1938 fő volt, ebből
oltásra 869 fő regisztrált.
Doktor úr hetente átlagosan 15-30 fő
oltását végzi. Oltási terve alapján kapacitása ennek többszöröse, de a vakcina
szállításának függvényében jelenleg en�nyire van lehetőség.
A 2021. március 16.-i állapot szerint
a kínai Sinopharm vakcinát 105 fő, a brit
AstraZenecát 40 fő, az amerikai-német
Pfizer-Biontech oltóanyagot 12 fő és az
amerikai Modernát 30 fő kapta meg Balatonszárszón. A siófoki oltóponton további
52 fő balatonszárszói lakost oltottak be.

Összesen tehát 239 balatonszárszói praxisba tartozó személy kapott védőoltást.
Elsőként a 80 év felettiek kapták meg a
vakcinát, a napokban már a fiatalabb korosztály oltása zajlik.
Az oltások beadása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által
kiadott prioritási sorrendben történik.
Védőoltást csak az a személy kaphat, aki
a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon online,
vagy nyugdíjasként levélben regisztrál.
Dr. Hódi István tájékoztatott továbbá
arról, hogy a praxisa által kezdeményezett COVID PCR vizsgálatok száma 2020.
október 15. és december 31.között 205
volt. Ebből pozitív eset: 68.
2021. január. 1. és március 16. között
Doktor úr 336 PCR vizsgálatot kezdeményezett, ebből a pozitív esetek száma: 33.
A praxishoz tartozó (azaza nem kizárólag
balatonszárszói lakos) pozitív tesztet adó
személyek száma tehát összesen 101 fő.
A Művelődési Ház, a Könyvtár és a
József Attila Emlékház a járványügyi
védekezés miatt továbbra is zárva tart.
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Önkormányzati Hírek
A Közös Önkormányzati Hivatalban személyes ügyfélfogadás nincs, kizárólag
halaszthatatlan ügyekben, az ügyintézővel történt előzetes egyeztetés alapján.
Az ügyintézés folyamatos, de a munkatársak egy része távmunkában, otthonról
dolgozik.
A fejlesztések és a pályázatok megvalósítása nem szünetel. Hamarosan befejeződik a Hivatal energetikai korszerűsítése, folyamatban van a bölcsőde bővítése,
befejeződött a Kisfaludy 2030 Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt. által meghirdetett
Strandfejlesztés III. ütemében zajló központi strand felújítás, és megkezdődött a
felújítás IV. üteme.
Örömmel tájékoztatom Önöket két
telekalakítási projektről is. Balatonszárszón a Hunyadi utca folytatásában lévő,
a 7-es számú főút és a Kisfaludy utca
közötti terület évtizedek óta elhanyagolt
állapotú volt, sűrűn benőtte a növényzet.
A terület tulajdonosainak összefogása által, az Önkormányzattal folytatott
egyeztető tárgyalások eredményeképp
a jövőben üdülőtelkek kialakítása kezdődik itt. Mivel a Hunyadi utca nyugati irányú folytatásában tervezett út a telkeket
kettévágja és az így létrejövő ingatlanok
mérete sok helyen nem éri el a 720 m2-t,
ezért a telekalakítás csak a telekcsoport
újraosztásával - az egymás melletti telkek
összevonásával - lenne megvalósítható.
A telektulajdonosok a Hunyadi utca kialakult, már beépült telkeire vonatkozó Üh2 övezeti besorolást kérték saját telkeik
esetében is meghatározni, mert ebben az
övezetben a minimálisan kialakítható telekméret jóval kisebb (540 m2). A módosítás lehetővé tenné, hogy a tervezett 12

méter széles út kiszabályozását követően
a megmaradó telkek összevonások nélkül
is megtarthatók maradjanak, ezért az Önkormányzat a módosítást támogatja.
Az Erzsébet parknál lévő, egykori Túra
Kemping területét évekkel ezelőtt vásárolta meg az Omega Ingatlanbefektetési
Alap. 29 db 720 és 880 m2 közötti telek került itt kialakításra. A gazdasági társaság
a napokban kezdi meg saját költségén a
területen a tereprendezési, közműépítési
és csapadékvíz elvezetési munkálatokat.
A fejlesztés befejezését november hónapra tervezik. Az ingatlanok értékesítése ezt
követően kezdődik meg.
Az Ingatlanbefektetési Alap saját költségén építi ki a területen az utat, melyet
az Önkormányzat tulajdonába ingyenesen átad.
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Balatonszárszón, a tulajdonát képező
085 hrsz-ú ingatlanon lévő halastó mellett tóparti látogató központ, vízi iskola
és szállásépületek elhelyezését tervezi
pályázati forrásból megvalósítani. Az
ügyben Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának támogatását kérte,
mert a hatályos Helyi Építési Szabályzat
(HÉSZ) ezt nem teszi lehetővé.
A beruházó célja egy olyan szálláshelyekből és közösségi épületekből álló
létesítmény létrehozása és üzemeltetése, mely az általános- és középiskolás
korosztály számára nyújt táborozási, és
tanulási lehetőséget, kihelyezett tanórák
keretében. A létesítmény a gyerektábor
és az „erdei” iskola sajátos ötvözete lesz,
melyet az építtető tavasztól őszig kíván
üzemeltetni.

A beruházó a területre vonatkozóan
elkészíttetett egy beépítési koncepciótervet, amely alapján a képviselő-testület a
fejlesztési elképzelést és a településrendezési eszközök módosítását támogatta.
A módosításhoz szükséges véleményeztetés és társadalmi egyeztetés lefolytatása megtörtént, a HÉSZ módosítási eljárás
hamarosan befejeződik.

Tisztelt Balatonszárszóiak, tisztelt Olvasók! Életünk, ha nem is a megszokott
kerékvágásban, de halad tovább. Képviselő-társaimmal és munkatársaimmal
azon dolgozunk, hogy a járvány elleni
védekezés mellett községünk fejlődése
ne álljon meg, és az eredetileg kitűzött
célokat sikerüljön megvalósítani.
Kívánok Önöknek jó egészséget, kitartást és sok erőt az előttünk álló hónapokhoz. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak
egymásra!
		
		

Fekete János
polgármester

Ajánlattételi felhívás vízi élményszigetek üzemeltetésére
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. adószáma:
15731371-2-14) meghirdeti a „Balatonszárszó, Móricz
Zsigmond utcai szabadstrand fejlesztése” és a „Balatonszárszó, Bendegúz téri szabadstrand strandfejlesztés”
című pályázatok keretében, a Balatonszárszó, Móricz
Zsigmond utcai és Bendegúz téri szabadstrandokhoz tartozó vízterületen telepített vízi élményszigetek nyári szezonban történő üzemeltetését.

mányzata rendelkezik. Az üzemeltetési díj magában foglalja a mederhasználat díját és a közterület használat díját.

A két élménysziget együttes üzemeltetési díja: bruttó
3.000.000 Ft. Kaució összege: 1.000.000 Ft.

A felhívás teljes szövege az Önkormányzat hivatalos
honlapján (www.balatonszarszo.hu/Híreink) érhető el.

A vízi élménypark üzemeléséhez szükséges mederkezelői hozzájárulással Balatonszárszó Nagyközség Önkor-

További információt Fekete János polgármester nyújt a
+36 30/ 558-9141-es telefonszámon.

Az üzemeltetési ajánlat benyújtásának határideje:
2021. április 15. 16.00 óra.
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton lehet a
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani lezárt borítékban, melyen fel kell tűntetni, hogy „Vízi
élménysziget üzemeltetési ajánlat”.
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Tájékoztató az
Önkormányzat
2021. évi
költségvetéséről
A helyi önkormányzatok költségvetését önkormányzati rendeletben
kell szabályozni. E költségvetésből
kell finanszírozni mindazon feladatokat, amelyek ellátását jogszabály
kötelezően helyi önkormányzati
hatáskörbe utal, vagy amelyek az
önkormányzatok önként vállalt feladataiként jelentkeznek. Az éves
költségvetésben meg kell állapítani
azt a tervezett összeget, amelynek
mértékéig a kiadások teljesíthetők,
valamint azt a bevételi összeget,
amennyit a tárgyév során be kell
szedni. Ezeket a keret vagy előre
megtervezett összegeket hívjuk
összefoglalóan
előirányzatoknak.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2021. évben elfogadott költségvetési rendelete alapján
a bevételi előirányzat 759 858 031 Ft,
a kiadási előirányzat 759 858 031 Ft.
		
		

Fekete János
polgármester

Bevételek
Eredeti előirányzat
(Ft)

Megnevezés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(állami támogatások, közfoglalkoztatás, NEAK támogatás)

223 305 246

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

7 037 306

Közhatalmi bevételek (helyi adók)

194 500 000

Működési bevételek (Bérleti díjak, térítési díjak, közvetített
szolg.)

28 940 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

9 332 987
300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Ezen összeg
tartalmazza az előző évi elnyert pályázatok
finanszírozását, amelyek 2021. évben fognak megvalósulni.)

296 442 492

Összes bevétel

759 858 031

Kiadások
Eredeti előirányzat
(Ft)

Megnevezés
Személyi juttatások

174 816 160

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

27 159 400
148 145 802

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

Egyéb működési célú kiadások

122 600 000

Tartalék

60 000 000

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások)

211 991 500

Államháztartáson belüli megelőlegezések
Összes kiadás

9 145 169
759 858 031

Ez történt

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag …”
Nemzeti ünnepünkről a koronajárvány
helyzet miatt rendhagyó módon, személyes jelenlét és közös ünnepség nélkül
emlékeztünk meg. Történelmünk dicső
napjai és szabadságharcunk küzdelmei
nem a művelődési ház
színpadán elevenedtek
meg, a hősök megidézése az online térben történt.
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata
értelmében március 15-e az 1848-1849es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és
a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe.
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A forradalmat indító március 15-e jelkép
lett: a kivívott szabadság megőrzésének
és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyar nép 173 év
múltán is büszkén tekint e sorsfordító történelmi eseményre, 1860
óta nemzeti ünnepének
tekinti ezt a napot. Nincs
olyan nemzedék Magyarországon, amely ne ismerné Petőfit, Kossuthot,
Széchenyit, Batthyányt,
Táncsicsot, a 12 pontot vagy a Nemzeti
dalt. Hogy ez az ünnep eleven emlékezet,
mi sem bizonyítja jobban, mint Petőfi,
Kossuth vagy Széchenyi utca minden
településen van, így Balatonszárszón is.

Március 15-én feltűzzük a forradalom
jelképét, a nemzeti kokárdát, amely minden magyart összeköt ezen a napon.
Idén nem tudtunk közös rendezvényen
együtt lenni, de az ünnepség nem maradt
el, iskolánk tanárai és diákjai „Talpra magyar!” címmel a Szárszó TV-vel közösen,
filmforgatás keretében emlékeztek meg
nemzeti ünnepünkről. Hálásan köszönjük
nekik, hogy őrzik a lángot! Az ünnepi műsor megtekinthető a Szárszó TV Youtube
csatornáján. Az Önkormányzat képviseletében Németh Klaudia, az Egészségügyi,
Humán- és Köznevelési Bizottság elnöke
köszöntötte az ünnepet.
		
Dancsecs Klára
		
lapszerkesztő
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Ez történt
„Reménytelen időben, / márciusi
esőben, / zenebona támadt Pesten, /
Magyarország szívében.“
Reménytelen idő? Olyan nincs!
1848 tavaszán is voltak olyanok,
akik hittek a dolgok jobbrafordulásában és nem csak hittek, de tettek
is érte! A régmúlt események vezető
ereje a Forradalmi Ifjúság volt!
Ma is vannak reménykeltő ifjak,
tettekkel bizonyítók! Ilyenek például
a Balatonszárszói Általános Iskola 6.
osztályos tanulói! Ebben a tanévben
ők vállalták az 1848-49-es forradalom
évfordulójának méltó megünneplését.
Metzkerné Horváth Katalin értő irányításával, bizonyítva ma is a bátrak
hitét, ismét valami megejtőnek lehettünk tanúi. Iskolai műsor készült az
1848/49-es eseményeket felidézendő. Rendhagyó módon, filmforgatásra
került sor a tanítás utolsó, személyes
jelenlétet eltöltő napjaiban.
Találkozhatott így 2021 márciusában újra a múlt és a jelen. Talán másképp, talán jobban, mint bármikor.
A forgatókönyv friss és lendületes
előadást tett lehetővé, hirdeti az újjászületést, ami manapság aktuálisabb
nem is lehetne! A főszereplő 6. osztá-

SZÜLETÉSEK

lyosok mellé csatlakoztak az alsó tagozat diákjai is, akik megkapó rajzaikkal, különleges festményeikkel tették
még színesebbé, hangulatosabbá az
ünnepi műsort. Jó volt látni a felvételre vonuló diákokat, alkotásaikkal a
kezükben. Ehhez járult a 6/a és 6/b
osztály összefogása, mely ismét kézzelfoghatóvá tette: van remény!
Köszönetet mondunk Kollégáinknak és a gyerekeknek, akik egy emberként álltak Nemzeti Ünnepünk
ügye mellé! Köszönet a Szárszó TV

stúdióvezetőjének, Kilvinger Gábornak és munkatársának a forgatás lebonyolításáért, Németh Klaudiának, a
művelődési ház megbízott vezetőjének és Dancsecs Klárának a forgatáshoz nyújtott segítségéért, a kellékek
biztosításáért.
„Áll a lépcsőn Petőfi: / Pest utcáit
betölti / bátor hangja: Talpra, magyar!
/ egész hazát betölti.“
Kisfonai Ágnes,
Metzkerné Horváth Katalin

A Március 15-i ünnepi műsorban szereplő tanulók csoportképe

Idősek köszöntése

HÁZASSÁGKÖTÉS
2021.03.20-án
házasságot kötött egymással

2021.01.03-án megszületett
Kocsis Norbert, Takács Kitti és
Kocsis Nándor gyermeke.

Gyurka Mirandola
és

Jordáki Csaba.

2021.01.11-én megszületett
Mészárovics Boróka, Kis Andrea és
Mészárovics Gábor gyermeke.

Gratulálunk
és sok boldogságot kívánunk!

2021.01.13-án megszületett
Balázs Lukács, Magyar Erika és
Balázs Lukács gyermeke.
2021.02.14-én megszületett
Nagy-Narbutt Adélia, Daria Nagy
Narbutt és Nagy Péter gyermeke.

GRATULÁLUNK ÉS SOK
BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

Fekete János, Szárszó Polgármestere
köszöntötte Mészárovics Ferencnét
90. születésnapja alkalmából!
Sok szeretettel gratulálunk,
és jó egészséget kívánunk!
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Online programok

Költészet Napja másként - online
„Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.” József Attila
Április 11. jeles nap a naptárban, a
magyar költészet napja, 1964 óta ünnepeljük József Attila születésnapján. Balatonszárszó a költészet kultikus helye,
a költők szellemiségét őrzi a Versutca,
a József Attila Emlékház, Rónay György
háza a rajta lévő emléktáblával, a Csukás Színház. József Attila első sírhelyéhez tömegek zarándokolnak évtizedek
óta, a nevét viseli iskolánk, a művelődési ház, az egykori Keleti villasor is.
Az iskola előtti parkban álló szobra és a
Tóparti parkban lévő emlékmű is halhatatlanságának őrzői.
Településünkön a költészet ünnepe 1967-ben kezdődött Ázsóth Gyula
nyugdíjas iskolaigazgató vezetésével,
majd 1988-ban Nemes Márta tanárnő
irányításával folytatódott az országos
jelentőségű költészet napi renezvények
sorozata. Az eltelt több évtized alatt a
magyar költők színe-java - fogalmazhatunk így is - kötelességének érezte, hogy
jelen legyen és gondolataival gazdagítsa
a szárszói ünnepet. E cikk keretei nem engedik meg, hogy mindenkit felsoroljunk,

az évek során többek között a teljesség
igénye nélkül velünk ünnepelt: Csoóri
Sándor, Czigány György, Fodor András,
Gyurkovics Tibor, Somlyó György, Tornai
József, Tüskés Tibor. Szűkebb pátriánkat, Somogyországot, b.Gyarmati László,
Nyári László, Simon Ottó, Szirmay Endre,
Takáts Gyula képviselték.
Hírneves színészek, zenekarok szavalták, énekelték a magyar költészet
gyöngyszemeit más-más helyszíneken,
az iskolában, az Emlékházban, a művelődési ház színpadán: Bánffy György, Berecz András, Dévai Nagy Kamilla, Galkó
Balázs, Hegedüs D. Géza, Hirtling István,
Kaláka együttes, Lázár Balázs és Tallián
Mariann, Maczkó Mária, Mohai Gábor,
Molnár Piroska, Sebő Ferenc és együttese, Szélkiáltó együttes.
Az általános iskolai tanulók részére
meghirdetett József Attila megyei versmondó verseny döntőjének 1988 óta általános iskolánk ad otthont, a folytonosságot a koronavírus járvány sem tudta
megszakítani. Az online térbe költözött
XXXIV. szavalóverseny elődöntőit március 23-án és 25-én bonyolították le, a
döntőre április 12-én kerül sor szintén a
webes felületen, egyúttal ezen a napon
9.00 órakor ünnepség keretében tisztelgünk iskolánk névadója előtt a József Atti-

A József Attila szobor koszorúzás után
la szobornál. A költészet napi versmondó
verseny 2020-ban elnyerte a Örökségünk
– Somogyország Kincse díjat, amellyel az
általános iskola és az önkormányzat több
évtizedes tevékenységét ismerte el a Somogy Megyei Önkormányzat. A József
Attila Emlékház is az online térben ünnepel a Költészet Napján, a „Posztolj Verset
az Éterbe 2.0!” felhívással.
		

Dancsecs Klára

Vállalkozók bemutatkozása

Méhészkedés, gyümölcstermesztés - Horváth József
Horváth József vagyok, 46 éve élek
Balatonszárszón, feleségem – Defner
Anna - 61 éve, Viktor fiunk pedig születése óta. Gazdaságunk erdő szélén,
fákkal ölelt területen fekszik. Munkánkat
madarak csicsergése és méhek zümmögése teszi szebbé.
A szárszóiak ácsként,
egyéni vállalkozóként ismerhettek meg, mivel ebben a
szakmában dolgoztam éveken keresztül. A méhekkel,
mint nagyon sok méhész, én
is gyermekkoromban ismerkedtem meg. Édesapámtól
tanultam a fák, növények,
állatok és méhek szeretetét. Ebben a
szemléletben nőtt fel a fiam is. Ő Budapesten kézműves középiskolában faműves szakon végzett. Még dolgoztam az
ács szakmában, amikor megvettük 32 év-
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vel ezelőtt az első méhcsaládokat. Több
szakkönyv olvasásával bővítettem ismereteimet, és elvégeztem egy méhésztanfolyamot. Mivel helyben kevés mézelő növény volt, éveken keresztül vándoroltunk
a méhekkel. Az idő múlásával ez nagyon
fárasztó lett, ekkor határoztuk el a családdal, hogy gyümölcsfákat ültetünk. Ameddig nőttek a fák, fiam és én
Balatonbogláron a Mathiász
János Középiskolában levizsgáztunk növénytermesztésből. A meglévő tudással és
gyakorlattal elkezdtük őstermelői tevékenységünket. A
szélsőséges időjárás nem került el bennünket sem, mint pl. a méhek pusztulása,
szárazság, jégverés. Sokat köszönhetek
feleségemnek és fiamnak, akik a nehéz
időszakokban is mindig mellettem áll-

tak. Többször kellett a nulláról kezdeni
és bizakodni, hogy jövőre talán jobb lesz.
Ehhez a munkához sok türelem, szorgalom és odaadás kell. Mindig vigyáztunk
és arra törekedtünk, hogy az üvegekbe
tiszta, valódi méz kerüljön. Örömmel tölt
el a visszajáró vásárlók elégedettsége.
Idényjellegű gyümölcseink: cseresznye,
meggy, sárgabarack, őszibarack, füge,
alma, körte, szilva, szőlő, dió.
Ebben az évben is jó egészséget
kívánunk mindenkinek! Használják és
fogyasszák a természetes vitaminokat!
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat, érdeklődőket:
		
Anna, József, Viktor
Horváth József őstermelő
Cím: Balatonszárszó, Rákóczi u. 4.
Telefon: 0684/363-588, 0620/4162-205
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Alkotói portrék

Pertik László bemutatkozása
Budán születtem és élek jelenleg is,
ugyanakkor születésem óta ezer szállal
kötődön Balatonszárszóhoz. 1954-ben
az akkori JÁFI (Járműfejlesztési Intézet, későbbi nevén AUTOKUT, vagyis
Autóipari Kutató Intézet) megvett egy
nagyobb telket az Ady Endre utcában. A telken két ház volt, egy, a háború után romosabban maradt és egy
épebb. Utóbbit helyrehozták az előbbi
építőanyagából és így megnyílhatott a
JÁFI / AUTOKUT üdülő. Nagymamám
és Nagyapám már az első évtől vendégek voltak ott, sőt, Nagyapám haláláig
a folyamatos fejlesztésben, modernizálásban, szépítésben is részt vettek.
Édesanyám is születésétől fogva,
már kislányként is ott nyaralt. Aztán
férjhez ment, megszületett a nővérem,
én és két öcsém, és mi is folyamatosan
Balatonszárszón nyaraltunk ugyanott.
Nagyapám után, 1991-ben Nagymamám is elhunyt, de a család továbbra
is Szárszóra járt, s a vállalat megengedte, hogy valahai munkahelyének
üdülőjében töltsük a szünet egy részét.

A 2000-es évek elején a valahai „nagy”
AUTOKUT vállalat már olyan picire
zsugorodott össze, hogy képtelen volt
tovább fenntartani az üdülőt. Azt az
Emporium Ruhaipari Kft. vette meg és
üzemeltette tovább. Ennek tulajdonosa
nyitott volt arra, hogy a valahai „AUTOKUT -as” vendégek is visszajárjanak
nyaranta néhány hétre, így továbbra is
oda jártunk. Aztán ismét egy változás,
„törés” következett, amikor az addigi
üdülő gondnok külföldre ment férjhez.
Úgy tűnt, a helynek ezzel nincs igazán jövője, de én annyira szerettem már
akkor is és azóta is Szárszót és azt a
régi, valódi „retro” üdülőt, hogy felajánlottam: átveszem a gondnoki szerepet.
Ennek idén már kerek 10 éve. Az üdülő
azóta magántulajdonba került át, de a
helyet és jelenlegi tulajdonosát azóta is szívesen és örömmel szolgálom.
Így nem csak nyaralóként, hanem ott
dolgozóként is folyamatosan Balatonszárszó a második otthonom. Közben
pár éve megjelent az első, majd 2 éve
a második regényem is. A harmadik pedig készül, amiben Szárszó, szeretett

falum is helyet kap majd! Az alkotás
folyamata szintén ide kötődik, hiszen
az év egyik felében - a „gondnokoskodás” mellett - a regényt is itt írom. Aki
szeret olvasni és szereti a romantikus
krimiket, amikben hétköznapi emberek
kerülnek különleges helyzetekbe, az a
Fő utcai könyvesboltban megtalálhatja
azokat.
		

Pertik László

Balatonszárszón az év egyik felében,
májustól októberig tevékenykedik
Pertik László, könyvei
megtalálhatóak a Fő utcában lévő
könyv, papír és írószerboltban is.

Iskolai hírek

Versmondó verseny
„A csoda nem a vers,
hanem az őt befogadó gyerek.
A csoda a kapcsolat.
A csoda az adomány, ami a költészet.”
		
(L. Békési Júlia)
A balatonszárszói általános iskola
hagyományaihoz híven idén is megrendezte a „József Attila szavalóverseny”
házi fordulóját. A verseny megrendezésével arra kívánják ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar
nyelv kiejtési szabályait figyelembe
vevő, kifejező szép tiszta beszéd iránti igényesség. A Magyar Írószövetség
kezdeményezésére első alkalommal
1964. április 11-én megünnepelt Magyar Költészet Napja az évtizedek során jelentősen hozzájárult a magyar
verskultúra fejlődéséhez, a költészet
társadalmi megbecsüléséhez.
Reméljük, hogy a népszerű verseny
tovább mélyíti tanulóifjúságunkban

anyanyelvünk szeretetét és egyre
több hívet szerez a versmondás terén!
A versenyzőknek két feladatot kellett
teljesíteni: egy szabadon választott
és egy kötelező vers előadását. Az
első helyezettek képviselik az iskolát
a területi megmérettetésen, mely a
járványhelyzet miatt online formában
valósul meg.
		

Pozsonyi Zsolt

A versmondó verseny résztvevői.
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Az eredmények a következők:
5-6. évfolyam
1. Szekér Csenge 5. osztály
2. Skálát Dorottya 5. osztály
3. Bóza Sára Gréta 6.b osztály

7-8. évfolyam
1. Feledy Lea 8. osztály
2. Hegedüs Kristóf 8. osztály
3. Dobos Petra, Sarang Jázmin
Anna 7. osztály

Szekér Csenge és Feledy Lea első
helyezettek.
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Kazinczy Szép kiejtési verseny
„... soha ne feledd, miképp idegen
nyelveket tudni szép,
a hazait pedig lehetségesig mívelni
kötelesség”
		
(Kölcsey Ferenc)
A versek és a versmondás szeretete
mellett a szép magyar beszéd is hangsúlyos szerepet kap iskolánkban minden tanévben. Péchy Blanka érdemes
művész, a Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános iskolás korosztályra is.
Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását
szolgálja. A versenyzőknek két feladatot kellett teljesíteniük a verseny során:
egy kötelezően kijelölt és egy szabadon választott ismeretlen szöveg rövid
részletének felolvasását. A szövegek
mindkét esetben a XX. századi magyar
irodalomból való, párbeszédet, szokatlan idegen szavakat, nép- és tájnyelvi
elemeket nem tartalmazó idézet volt.
A Kazinczy Szép kiejtési verseny
házi fordulójának győztesei:
5-6. évfolyam
1. Zsombok Míra 6.a osztály
2. Kovács Dóra 6.b osztály
3. Péter-Horváth Loretta 5. osztály
7-8. évfolyam
1. Sarang Boglárka 8. osztály
2. Feledy Lea 8. osztály
3. Lovas Lili Kamilla 8. osztály

Szép magyar beszéd - területi
Kazinczy versenyen Zsombok Míra az
5-6. osztályosok korcsoportjában
II. helyezést ért el.
Felkészítő tanára Pozsonyi Zsolt.
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A Kazinczy verseny résztvevői.

Egyfordulós, országos történelem
projektversenyen indultunk!
A Híres magyar családok a történelemben gödöllői, országos levelező
történelem versenyen az 5-6. osztályosok kategóriájában, 100 pontból 93-at
gyűjtött a 6. b. osztály csapata, amivel
a hatodik helyet szerezték meg. „Az élet
utat tör!” A tehetségnek pedig lehetőség
kell, lehetőség, hogy bizonyítást nyerjen. Iskolánkban még mindig töretlen
az érdeklődés a történelem iránt. Még
akkor is, ha a körülmények mindent
átírnak, megnehezítenek. A lehetőség
pedig, mint minden évben, megadatott.
Már csak meg kellett ragadni. No, erre
vállalkoztak a 6./b osztály tehetséges
diákjai. Osztályfőnökük, Kisfonai Ágnes keltette fel bennük az érdeklődést
a verseny iránt és segítette őket a felkészülésben. Volt már gyakorlatuk a
megmérettetés terén, hiszen 4. osztályos korukban Lőrincz Attiláné Ágota
tanítónő szárnyai alatt részesültek már
efféle tapasztalatban. Ezért nem volt
ismeretlen számukra például a lapbook
készítése sem.
A gödöllői országos levelező projektverseny középpontjában a Hunyadi és
a Zrínyi család kalandos története és

nem mindennapi személyei, egyéniségei voltak. A modern, izgalmas és kreativitást is igénylő feladatok kitöltésére
egy hónap állt a csapat rendelkezésére.
Volt kitartásuk és ismét megtapasztalhattuk, hogy a tudás kiszélesítésének,
elmélyítésének van értéke iskolánkban.
Gratulálunk tanítványainknak!
		

Kisfonai Ágnes

A csapat tagjai: Bóza Sára Gréta,
Kovács Dóra, Szabó Regina
és Tályai Máté.
Felkészítő tanáruk: Kisfonai Ágnes.
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Nyelvész verseny

Új udvari játék

Évek óta indulnak diákjaink a Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által szervezett levelezős versenyeken. A feladatok
játékosak, gondolkodásra ösztönöznek és
további kutatómunkát, elmélyedést igényelnek az egyes tantárgyakban. A Bendegúz
Akadémia levelezős, anyanyelvi tanulmányi
versenyének Somogy megyei döntőjébe 3
tanulónk jutott be: Kozák Noel Benjámin 2.
osztályos, Nagy-Narbutt Marta és Nagy-Narbutt Francheska 3. osztályos diákjaink.

Tanítványaink nagy örömére sikerült egy új udvari játékkal gazdagodni iskolánknak. Köszönet érte
minden támogatónknak: Siófoki
Tankerületi Központ, Gyurcsek Ferenc, Ifj. Sarang Sándor karbantartók, Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata, Kenyér Zoltán,
Tefner Tibor helyi vállalkozók, Kohelka László szakértő, Százszorszép Óvoda.

Farsang
A farsangi időszakban is le kellett
mondanunk néhány hagyományos programunkról, de igyekeztünk más formában
élményeket szerezni. Az 5. osztályosok
számára tanáraik ének, hon-és népismeret, technika és vizuális kultúra tantárgyak bevonásával farsangi témahetet

Téltemetés

Hírek

- Ebben az évben a járványügyi
helyzetre való tekintettel az iskola
bemutató program helyett leendő
tanítványaink „Iskolahívogató” füzetet kaptak, és készül egy promóciós
kisfilm az iskoláról, melyet a honlapunkon és Facebook oldalunkon tekinthetnek meg az érdeklődők.
- Költészet napi rendezvényünkre
2021. április 12-én kerül sor. 9.00
órakor ünnepség keretében tisztelgünk iskolánk névadója előtt a József Attila szobornál. A versmondó
verseny megyei döntője online formában fog zajlani.
- Beiratkozás 2021/2022-es tanévre 2021. április 15-16.

szerveztek. A diákok megismerkedhettek
a farsang történetével, külföldi és hazai
hagyományaival. A középpontban a mohácsi busójárás állt. Játékos vetélkedőkben mérhették össze tudásukat. Óriási
gyönyörű busóálarcokat készítettek, melyekkel feldíszítettük az iskolát. Rendhagyó formában, de azért rendeztünk farsangi mulatságot is.
Ebéd után minden osztály a saját osztálytermében tartott farsangi délutánt. A
kisebbek jelmezbe bújtak. A Diákönkormányzat a nyolcadikosokat bízta meg
a zsűrizés nehéz feladatával. Játékkal,
tánccal búcsúztattuk a telet. Íme, osztályonként a legötletesebb jelmezbe bújók
névsora:
1. évfolyam: Habi Marcell Sándor,
Konc Gáll Nóra, Vass Márk
2. évfolyam: Vitéz Ágnes Borbála,
Koczka Zilia, Székely László Nimród
3. évfolyam: Kovács Gerda, Rédecsi
Anita Ramóna, Bónay Enikő
4. évfolyam: Kovács Ádám Nándor,

Legjobb fiú táncos: Szekér-Nagy Zalán
Legjobb lány táncos: Ujváry Lili
Iskola első: Vitéz Ágnes Borbála
Március 3-án a 3. osztály búcsút vett a
téltől. Kicsit megkésve, kicsit megfogyatkozva, de megpróbáltuk a telet és vele
együtt az összes rossz dolgot, ami minket ért, elégetni. Optimistán kergettük el
a tavalyi évet kereplőkkel, láncokkal, csörgőkkel, kiabálással, népi rigmusokkal, de
a jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy
ez maradéktalanul sikerült. Remélem,
április 9-től újra együtt küzdhetünk a sok
szépért, jóért, ami még vár ránk.
		
		
		

Resli Réka
A képeket készítette:
Bencs János

Délelőtt tanáraink meglepetéssel készültek,
jelmezben tartották meg nekünk a tanórákat.
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Nagy Ramóna, Ferenczi Gyula
5. évfolyam: Péter-Horváth Loretta,
Mónos Lia Szamira, Zelei Kristóf
6. évfolyam: Zsombok Míra, Kovács
Brigitta
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Óvodai, bölcsődei hírek

Telet búcsúztattak, maskarába bújtak
Óvodánkban és mini bölcsődénkben
a sok derűs hétköznapok közül a legkiemelkedőbb volt a február 12-én megtartott télűző rendezvényünk. A Farsangi mulatságra már egy héttel előtte
lelkesen készült kicsi-nagy. Termet díszítettek, álarcokat készítettek, majd a
jeles nap alkalmával beöltöztek maskarába és hangos énekszóval, tánccal űzték a telet. Pihenésképp ünnepi finomságokat fogyasztottak a gyermekek.
Egy-egy ilyen tartalmas, élményekkel
teli nappal próbáljuk ellensúlyozni a kialakult járványügyi helyzetet.
Ismételt korlátozó rendelkezések miatt, március 8-al bezárt az óvoda 1 hónapra, de ügyeleti rendszerben fogadjuk a munkába járó szülők gyermekeit.
Bölcsődénkben folyamatos az ellátás.
Farsangi vidám képeinkkel kívánunk
mindenkinek egészségben, örömökben
gazdag tavaszi hónapokat!
		
		

Magda Ilona
intézményvezető

Itt a farsang, áll a bál, táncot jár sok kicsi láb! Pillanatképek az Óvodai és mini
bölcsődei farsangolóból.

Sport

Válaszd a Mozgást! – kicsit másképp
Tornázz az Otthonodban ONLINE!

A jelenlegi járványhelyzetben fordítsunk még nagyobb figyelmet a testi – lelki egészségünk megőrzésére és az immunerősítésre, ilyen például az otthon tornázás lehetősége:
akkor és annyiszor lehet edzés, ahányszor mi akarjuk. Nem
kell kimozdulni, csak magunkra zárni a szoba ajtaját és már
tornázhatunk is! Az eddigi kedvelt mozgásprogramok is folytatódnak a Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda támogatásával, bár egy kicsit másképp, online formában!
Az eddigi balatonszárszói mozgásprogramok is újra elérhetőek online felületen:
• aerobik: Hajduné Judittal, hétfő-kedd 18:00-19:00
jelentkezés: judithajd@gmail.com email címen
• jógatorna: Kóborné Oláh Erzsébettel, kedd 17:30-18:30
jelentkezés: hirmondo.bsz@gmail.com email címen (NEM
azonos a Szárszói Hírmondó e-mail címével!)
• stabilizáló gerinctorna: Hajduné Judittal, csütörtök
18:00-19:00
jelentkezés: judithajd@gmail.com email címen
• zumba: Fülöp Milánnal, kedd 19:00-20:00, csütörtök
18:00-19:00
jelentkezés: cmdancestudio@gmail.com email címen
Február 22-től az eddigi néhány hétben 630-szor csatlakoztak az érdeklődők az online mozgásprogramokra. A hét
minden napján mozoghatunk, sőt 8 féle online mozgásforma
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(aerobik, jógatorna, stabilizáló gerinctorna, zumba, pilates, gyógytorna, jóga, gerinctorna) közül választhatunk. Használja ki mindenki, hogy
a korábbi balatonszárszói alkalmak
mellett az online változat a többi
program elérését is lehetővé teszi,
akár naponta többször is. A részletes
órarendet tekintse meg az EFI Facebook oldalán.
Hogyan lehet csatlakozni? Jelentkezzen az oktatónál
e-mailben gmail.com-os email címével. Az oktató az óra előtt
elküldi a csatlakozáshoz szükséges linket, melyre kattintva
már újra együtt tornázhat kedvelt oktatójával és a csoport
eddigi tagjaival.
Használja ki az ingyenes online mozgás lehetőségét, és tegyen meg mindent, hogy ebben a járványos időben megőrizze
az egészségét!
„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik
legerőteljesebb nevelőeszköze” (Szent-Györgyi Albert)
				
				

Dikó Regina
EFI irodavezető
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Egyszer volt…

A szerkesztők előszava:
A következő olvasmány azért jött létre, mert Reőthy Ferenc egykori gondolatai a mai világban sem vesztették el
aktualitásukat. Ez írás kezdeményezőit szintén Németh László hármas gondolata vezérelte: megismerni, megérteni, megszeretni. „De ne csak szeressük ezt a tenyérnyi szülőföldet,
hanem okuljunk is múltjából. Mert azt bizonyítja a múlt, hogy
minden ádáz küzdelem, pusztítás és pusztulás után, csak egymást segítve, megértve és összefogva, hatalmas akaraterővel

épültek fel újra és újra a házak, a falvak, indult meg az élet.” Az
elmúlt egy év vészterhes időit átélve erre igencsak szükségünk van, s úgy látszik igény is mutatkozott településünk lakói részéről, hogy községünk múltját felidézzük, s megtudjuk,
kik is vagyunk mi szárszóiak, mit képviselünk. Legyen hát ez
az írás egy szórakozva tanító hasznos olvasmány az ittenieknek, az elszármazottaknak és a nyaralóvendégek számára
egyaránt. Kezdjük is mindjárt a legelején…

Ahol élünk…
A terület már az újkőkorszak korában
is lakott volt. Ettől kezdve valamennyi
korból található több-kevesebb régészeti emlék. Első írásos említése 1082-ből
származik, bár az akkori falu a maitól
1 km-rel délebbre feküdt. Egy elmélet
szerint Szárszó neve feltételezhetően
az 1082-ből ismert szárazaszó (száraz
völgy) szóból ered, amelyet akkor Zarrosozow alakban írtak. Ez a név az idők
folyamán egyszerűsödött. Ezen elmélet
tarthatatlanságára Bakay Kornél régész
professzor mutatott rá. „Szár-aszót (Balatonszárszó nevét) például kiszáradt
völgyként magyarázzák, holott az aszó
nemcsak kiszáradó völgyet, hanem patakot is jelent. Vagyis: a száraz völgy
értelmezést a nyelvi adatok egyáltalán
nem támasztják alá. De nem helyes a
szár jelző (Száros aszó, 1082) értelmezése sem mert a somogyi Balaton-parton szép fenyő, nyár, platán, juhar,
fűzerdők sorakoznak, nádasok és lápos
térségek között. Az új elmélet szerint
Szárszó az Árpád-kori magyar királyság
egyik települése volt, az István fia, Imre
halálát követő trónviszály után alapította Szár László a dinasztiát, és fiától, I.
Andrástól kezdve minden magyar király
a Szár-nemzetség leszármazottja. Szárszó is Koppány, azaz Szár László országának része volt. Bakay Kornél szerint a
szár türk eredetű szó, fehéret jelent. A
források fehér és fekete Magyarországot emlegetnek, fehér alatt a keresztényt értve. Az elméletet alátámasztja
és egyben a Szárszó-Szólád települések
közötti vallási turizmust is megerősíti
a szomszédos szóládi Nezde-tetőn létrehozott Szkíta Golgota, mely szintén a
Szent László-Koppány mítoszon alapszik. A somogyi hiedelmek szerint Koppány testét felnégyelés előtt kicserélték,
bödönhajón elhozták és a Nezdén, a
Szkíta Golgotán temették el.

Névadónk szobrát 2015-ben a kaposfői
Torma János készítette fehér márványból, melyet a település könyvtára előtt
helyeztek el. A szobor állítását Dr. Soós
László lokálpatriótának köszönhetjük.
A középkorban a tihanyi apátnak és a
veszprémi káptalannak is voltak birtokai a
faluban. Balatonszárszó múltjának megismerésében nagy jelentőséggel bír a 2001es év, amikor az M7 autópálya építésének
kapcsán sor került a tervezett nyomvonal
régészeti feltárására. Az ásatás során felszínre kerültek a középkori falu emlékei és
a település 13. században épült és a 18.
század végéig fellelhető templomának
alapfalai, illetve a templomban és annak
közelében temetettek középkori mércével mérve gazdag sírjai, az ún. Kiserdei
dűlőben, ami a későbbi török korban többször is szinte teljesen elnéptelenedett. Az
ásatások során derült fény arra is, hogy
mint több középkori település, Szárszó
is két részből állhatott, egy felső és alsó
településből. Az Alsószárszó az úgynevezett Dézsmapince táján terült el, ami nem
mellesleg a település ma is fellelhető leg-
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1996-ban a millecentenárium évében
Ázsóth Gyula és id. Ősz József tervei
alapján avatták fel az ősi település helyét
jelző bazaltkő emlékművet a Sport és a
Gyulai Pál utca kereszteződésénél.

A Dézsma pince és tulajdonosai ma. A
pince elsődlegesen a Tihanyi Apátság
dézsma borospincéjeként működött,
amelyre szintén visszautal a borászat
mai elnevezése.
régebbi épülete, hiszen a pince története
az 1600-as évekig nyúlik vissza.
folytatás a következő oldalon...
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Egyszer volt…
És hogy miből éltünk akkoriban? Mutatunk pár érdekességet a török kori
összeírásokból. Például az 1580-as
évekbeli jegyzékekből kiderül, hogy a
családokat a férfi családfők neveivel tartották számon, asszonyokat egyáltalán
nem említenek, viszont azt, hogy melyik
jobbágy nős vagy nőtlen, illetve ki kinek
a fia, azt igen. Leggyakrabban előforduló
vezetéknevek a Gecső, Lőrincs (a papot
is így hívták, csak egyéb keresztnév nélkül), Ördög, Bóka, Bakos, Bíró, Bolha voltak. Sokan foglalkoztak búzával, musttal, szénával, lennel, és természetesen
jövedelmeik után tizedet kellett fizetniük, volt például fokhagyma és káposztatized, sertésadó, sarlóilleték, kapu és
kertadó, valamint regényes romantikát
idézvén menyasszonyadó is!
Szárszó a Rákóczi-szabadságharcot
követő nyugalmasabb időben költözött
a mai helyére, ahol az 1715-ös népös�szeírás 16 magyar jobbágyot talált. A
falu 1733-tól a Hunyady család birtoka
a környező településekkel együtt, s már
ekkor észlelhető volt a településen a közelmúltban is nagy sikerrel működő különböző felekezetek közötti ökumenikus
összefogás: Szárszónak már abban az
időben is 89 katolikus, 165 református
és 8 evangélikus lakója volt. S ahogy a
világon mindenhol a vallással kezdődött,
úgy nálunk is az egyházaknak köszönhetően indult el a település gyermekeinek
oktatása 1743-ban a katolikus iskolában, aztán 1800-ban a reformátusban,
templomukat 1781-ben építették.

A Református templom a századfordulón. Helyszín a 7-es út és a Fő utca
kereszteződése, itt lehet lemenni a partra. A református templom klasszicizáló,
késő barokk stílusú épületét 1843-ban
adták át, majd 50 évvel később új tornyotkapott, amit vörösrézzel borítottak.
Ma is így néz ki. A képen jól látszik, hogy
körbeépítették házakkal, mert egy 1700as évekbeli törvény szerint a nem katolikus templomok nem nyílhattak az utcára,
eleinte még haranggal és toronnyal sem
rendelkezhettek. Ezt később II. József a
türelmi rendeletében enyhítette.
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Az 1700-as évek derekára már több
mint 500-an éltek a faluban, s nem tekinthették többé csupán paraszti falunak,
hiszen kézművesek, s nemesek is éltek a
községben, s megjelent az értelmiség is a
tanítók és a papok személyében.
A katolikus iskola 1 tanteremmel
és egy tanítóval 1743-ban nyílt meg a
templom mellett (a mai Hősök tere és
a Szóládi utcai csomópont területén).
A nevelő írást, olvasást és hittant tanított, s ahogy egy megjegyzésben olvashatjuk: „Ha fizetnének, számtant is
tanítana.” Az egyre növekvő létszámú
diákoknak köszönhetően (kezdetben
12, majd az 1850-es években már 31
fő) az 1830-as évektől már osztott tanrendben (délelőtti és délutáni csoportok), az 1930-as évektől pedig növekvő
tanítói létszámmal és két teremben
működött az iskola. A református iskola szintén 1 tanteremmel és nevelővel
a mai gyógyszertár mellett, a Fő utca
58. szám alatt működött, a tanulók létszáma az 1850-es években már 60 főt
számlált. Az 1900-as évek elejétől Kiss
Ernő oktatta a gyermekeket, ő volt az,
aki énekkart, vallási esteket szervezett,
ifjúsági egyesületet alapított, s vezette
a falu népkönyvtárát. Amikor az államosításkor egyesült a két felekezeti iskola,
az igazgató is Kiss Ernő lett. Kezdetben
a volt felekezeti iskolákban, majd a
községházában és a tanácsháza egyik
helységében folyt az oktatás.

A Hullám szálloda a kerthelységgel.
Eredetileg Goldschmied Lajos háza és
hentesüzlete volt. Az 1950-es években
református általános iskolaként, majd az
új emeletes iskola használatba
vétele után ez az épület
turistaszállóként működött.
A SIOTOUR tulajdonában volt, így ha a
nyári takarítás elhúzódott, akkor
később kezdődött az iskola. A jelenlegi
Csenge panzió elődje.
(Almacht Ottó családjának
tulajdonában boltot üzemeltettek
Cseri Péter és családja pedig Cseri
panzióként üzemeltette).

A régi Községháza az 1950-es és az
1970-es években. A Községháza
folytatása hátrafelé az óvoda, majd az
iskola napközije, konyhája és pincéje
volt. Leghátul a tűzoltó szertár, benne a
Csepel tűzoltóautóval. A napközi
éttermét nevezték ki házasságkötő
teremnek. A szertártól távolabb, az
udvarban volt egy mély jégverem,
ahonnan reggelente vitték a jeget a
környék büféibe. Nád tetővel rendelkezett és szalmával vastagon bélelték.
Mielőtt jelenlegi iskolánk és művelődésünk történetét folytatnánk, kicsit
térjünk vissza a századfordulóra, hiszen
településünk históriájában és életének folyásában nem elhanyagolható az
1800-as évek végén, az 1900-as évek
elején, a déli parton kialakuló fürdőkultúra szerepe. Balatonszárszó, a legtöbb
Balaton-parti településhez hasonlóan,
egyutcás falu volt, de a falu főutcája
nem a főútvonal nyomvonalát követte, ez volt a főközlekedési út, vagyis
a postaút, mely merőlegesen haladt
a Balaton partja felé. A mai Fő utcával
párhuzamos kis utcákban (valamint az
öreghegyi részen a Véndiófától) végig
merőlegesen az 1800-as években lassan
beépülnek a többségében zsellérek által
lakott és megváltott telkek, az 1900-as
évek végére pedig elmondhatjuk, hogy
a településszerkezet már teljesen megváltozott, az utcák a Hősök terétől sugarasan indulnak ki. Az egyutcás „soros”
településből halmaz település lett.
A Buda-Nagykanizsa vasútvonalat
1861-ben adták át. A vasútvonal sokat
segített az eddig jórészt postakocsival,
szekerekkel közlekedő utazóknak, hogy
könnyebben elérjék az ország 1896-ra
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Egyszer volt…
az Erzsébet kertet gyermekek számára
játszótérrel (más forrásokban liget, vagy
park) - 1939-re már 13 panzióval, több
mint 120 magánszobával, valamint a Déli
part legszebben megtervezett strandjával
vártuk az üdülni érkezőket.

Nyaralók várakoznak 1908.09.29 - én
a vasútállomáson.
A Keleti villasor (ma József Attila utca)
az 1910-es években a Horváth-kert nevű
nyaralóval, mely ma Emlékházként
működik. Az 1930-as években még
ezen az utcán kolompolt végig a község
gulyája és kondája. Az alsó képen
a Magas Nyugati villasor, a mai Ady
Endre utca magasparti része látható.
A Fő utca az 1905-10-es években,
valamint a vízelvezetők építése. A
házak előtti fákat kivágták, és az út
mindkét oldalán vízelvezető árkokat
hoztak létre a köztisztaság és
közegészségügy érdekében. Lázi
Józsefnétől tudjuk, hogy az 1.
világháború végétől talán a harmincas
évek végéig a Fő utca 43. szám alatt
található épület volt a Községháza. Mivel
egyik szomszédjában Király, a másikban
pedig Császár nevű család lakott, ez a
szólás járta Szárszón: „Alul a Király,
felül a Császár, középen a községháza.”
már igencsak felkapott és népszerű Balaton-parti gyógy és fürdőhelyeit, köztük
Balatonszárszót is. Az idegenforgalom
felvirágozásában a Fürdőegyesület hozzájárulása és a part menti birtokosok
azon felismerése is segített, hogy gazdasági fellendülést vártak a vendégek
növekvő szállás, élelmiszer és szórakozás iránti igényeiből, (erre sokáig kellett várni, hiszen 1894-ben például még
gyógyszertár - 1930-ban nyílt meg - és
orvos se volt, sőt, állítólag a Balaton-part
legrosszabb kocsmájával büszkélkedhettünk). Ám a Fürdőegyesület munkájának
köszönhetően az 1930-as évekre már két
Balaton-parti villasorral - az első nyaraló
1901-ben épült, ugyanekkor létesítették

Egy kis turpisság: korabeli képeslaphamisítással állunk szemben, hiszen a
felirattól eltekintve ez nem
Balatonszárszót ábrázolja, hanem
Balatonszepezdet. Hogy mik nem
voltak!?
A fürdőző naccsságok és urak ellátására a szorgos, mezítlábas falusi asszonyok a frissen fejt tejet a fejükön hordták
le reggelente a parti nyaralókba. Az akkori Hősök szobrát körülvevő piac szekeres
gazdái is naponként lekocogtak árujukkal a vásárlók kegyeit keresni. A falunak
volt hentese és három fűszerese is.

Korabeli szálláshirdetés 1925-ből.
Balatonszárszó múltjának feldolgozásakor nem maradhat ki annak a „Telepnek” a története, amelyik a község
területén 1928-51 között minden nyáron
fiatalok ezreit fogadta be, s otthonává
lett többek között az 1943-as Magyar

folytatás a következő oldalon...
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Fodor József üzlete a Fő utcán. Győrfi
Zsuzsanna története szerint a bérmakeresztapja lakott később a házban (Fodor
Lívia apai nagy- ill. dédszüleié), a felesége családjáé volt eredetileg. Városi
legendák? Fodor József Gyula lakatos
és ezermester műhelyében készült a
szárszói katolikus templom áldozórácsa,
amit a BNV kisipari kiállításon a belgák
és az olasz küldöttség is megakarták venni. Az áldozórácsot az oltárok
szembe fordításakor a pap el akarta
távolítani, de a falu apraja nagyja beült a
padokba, és amikor elhangzott a kérdés:
ki maradjon a templomban, a pap vagy a
rács, még padban ülő pártitkár is a rácsra szavazott. Gyuszi bácsi - a családban
meg a Szárszón születettek csak így
szólították - egy másik csoda munkája,
egy virágot formázó állólámpa a legendák szerint Moszkvába, a KGST palotába
került, valójában Dömsödyné Fodor Lívia
tulajdonában van a mai napig.
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Egyszer volt…

A Nefelejts-villa. Az akkori Pusztavölgyi
sort ma Petőfi utcának hívjuk.

Színházi élet 1928. augusztus 5-11. - Botrány a búcsúban
Élet konferenciának is. A Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria (jelentése:
Egyedül Istené a dicsőség) Diákszövetsége 1928-ban vásárolta meg a Nefelejts-villát, majd további vásárlásokkal
bővítették a területet, ahol nyaranta a
konferenciákat tartották. A legnagyobb
hangsúly minden évben az egyetemisták, főiskolások konferenciáira esett.
Előadóik között püspökök, egyetemi professzorok, írók, lelkészek találhatók, így

a Szárszói konferenciák a szellemi élet
fellegvárának számítottak, s így a szellemi élet egyik legfontosabb központja ma
is. Mi sem bizonyíthatná ezt jobban, mint
József Attila költőnk itteni 1936-os nyaralása, és sajnálatosan településünkön
bekövetkező 1937-es tragikus halála. „Az
elmúlt évtizedek során József Attila és
Balatonszárszó neve elválaszthatatlanul
összeforrt. A költőcsillagra emlékeztet
Szárszón utca és park, művelődési ház és

könyvtár. Nevét viseli az általános iskola.
Szobra egy szép téren magasodik. Tárgyi
emlékeit múzeum őrzi. Tragikus halálát
a múlt évben felavatott emlékmű idézi a
vasútállomás melletti parkban. Első sírhelyét sudár tölgyek vigyázzák: „íme, hát
megleltem hazámat...” József Attilát eltemették Balatonszárszón és öt év múlva
Budapesten. De: „csak a testét”. Költészetének szellemét nem lehetett eltemetni.”
Az általános iskola természetesen
nagymértékben hozzájárult a kultusz
ápolásához. Az ideiglenes felekezeti iskola épületéből 1961-ben került át a tanítás az új kétszintes iskola épületébe,
a gyermekek és tanárok nagy örömére,
ahol immáron Nagy Ernő igazgató úr vezetésével 275 diák tanulhatott. Ázsóth
Gyula és Smelka Ferenc igazgatósága
alatt (1960-70-es évek) virágzott az iskolai élet, zenekar, énekkar, irodalmi,
biológiai, honismereti, orosz nyelvi és
kézimunka szakkör is működött.
Ahogy manapság is, a tanulók minden
iskolai és közösségi ünnepélyen szerepeltek.
Folytatása következik…
Összeállította:
Matkovics Diána
és
Némethné Szabó Magdolna

5. osztályosok 1954-ben. A Jankó János szobrászművész által csak később
bronzba öntött egész alakos József Attila szobor ekkor még a vasútállomás és
a Balaton part között állt (ezt a szobrot az 1970-es évek elején állították mai
helyére, az iskola parkjába). Kevesen tudják, hogy ugyanitt állították fel 1948ban a költőhöz köthető első emlékművet is, mely egy munkást ábrázolt kezében
egy fejszével. A szobrot Színi Sebő Zoltán szobrászművész készítette. Helyén a
Tóparti Parkban ma a költészet múzsája áll, kezében lanttal.
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Köszönjük közreműködésüket:
Antal Lillien Márta, Dömsödyné Fodor
Lívia, Fritz Éva, Győrfi Zsuzsanna, Horsa
Ilona, Horváth Miklós, Kaszás Ferenc, Kaszás Klára, Lázi Józsefné (Pótzik Ilona),
Reményik Attila, id. Vígh Magdolna
Források:
Szárszó kötet, megjelent 1990-ben,
szerkesztette Ázsóth Gyula
Nemes Márta: A költészet ünnepe
Szárszón 1988-1996
Somogyi Hírlap, 1996. április (82.
lapszám)
Facebook: Szárszóiak csoport
www.dezsmapince.hu
www.balatonszarszo.hu
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Jó tudni

VÉRADÁS

Adományozz egészséget. Aki vért ad, életet ad!

Várjuk azokat az egészséges 18-60 év közötti felnőtteket véradásra, akik az utóbbi
fél évben nem estek át fertőző betegségen, illetve az elmúlt 1 hónapban nem
kaptak oltást.
A véradásra hozzák magukkal személyi igazolványukat, TAJ- és
lakcímkártyájukat, valamint orrot és szájat eltakaró maszkot!
Véradás helye: József Attila Művelődési Ház
(Szóládi utca 20.)

Véradás ideje:

2021. április 7. (szerda)
délután 15-18:00 óráig

A körülményekre való tekintettel kérjük, hogy minél többen vegyenek részt a véradáson!

Hasznos
információk
Orvosi ügyelet (Balatonföldvár):
+36-84/340-113
Gyermekorvosi rendelő:
+36 84/363-370
Fogorvos: +36 84/363-999
Háziorvosi rendelés: +36 84/362-778;
+36 30/9621-133; +36 30/4151-569
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő:
+36-84/362-776;
mobil: +36-70/279- 5320
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
104 - Mentők, 105 - Tűzoltók, 107 Rendőrség, 112 - Központi segélyhívó
Rendőrségi körzeti megbízott
hívószáma: +36-30/441-9318;
+36-30/916-6534
Közvetlen helyi rendőrség
telefonszáma: +36-20/448-7941
Helyi polgárőrség telefonszáma:
+36-30/578-1385
Közterület felügyelő telefonszáma:
+36 30/ 628-4630
Polgármesteri Hivatal:
+36-84/362-501
Központi e-mail cím:
balatonszarszo@balatonszarszo.hu

Impresszum

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Szárszó TV
Magazin műsorral
minden hónap
második és negyedik
hétfőjén
19 órakor jelentkezünk:
2021. április 12-én és 26-án,
valamint május 10-én és 24-én.
Ismétlés az adást követő
szombaton 14 órakor,
vasárnap 10 órakor,
hétfőn 19 órakor.
Kapcsolat:
szarszotv@gmail.com
Youtube:
www.youtube.com/bszarszotv

Gyászjelentés
2021.01.05.
Torma János
2021.01.10.
Cseh Józsefné született
Kovács Erzsébet
2021.02.01.
Glacz József
2021.02.05.
Kéri János
Részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családoknak.

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 2021. MÁRCIUS-ÁPRILIS
Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Kiadja kéthavonta:
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata
Kapcsolat:
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Polgármesteri Hivatal: +36 84/362-501
www.balatonszarszo.hu
szarszoihirmondo@gmail.com
Tervezőszerkesztő, nyomda:
Siópress Kft.
Főszerkesztő:
Matkovics Diána
Szerkesztők:
Dancsecs Klára, Némethné Szabó
Magdolna, Ütő-Siklódi Anikó
Fotókat készítette:
Daria Nagy-Narbutt, Matkovics Diána
A szerkesztőség fenntartja magának a
jogot a leadott anyagok szerkesztésére.
A leadott anyagok és hirdetések
valóságtartalmáért a szerkesztőség
nem vállal felelősséget.
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Kérünk minden online felületen jelen lévő
szárszói és nem szárszói versszeretőt és
költészetet ünnepelni vágyót, hogy csatlakozzon
kezdeményezésünkhöz:

Ünnepeljük együtt a Költészet Napját Online!
Időpont: 2021.04.11.
További részletek a József Attila Emlékház Facebook
oldalán elérhetők: @jaemlekhaz

