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Önkormányzati hírek

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Beszámoló a Közmeghallgatásról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021.
szeptember 27-én 17.00 órai kezdettel tartotta 2021. évi közmeghallgatását. A József Attila Művelődési Házban több mint
100 érdeklődő jelent meg. Az ülés elején
Kauer Rita gazdasági vezető tájékoztatta
a lakosságot az Önkormányzat ez évi gazdálkodásáról és az elnyert pályázatokról.
A 2021. augusztus 31-ei állapot szerint
az Önkormányzat által tervezett állami
hozzájárulások összege 223 305 246 Ft, a
teljesítés pedig 170 934 878 Ft volt.

a strand bevétele 26 868 740 Ft volt. Az
ingatlan értékesítésből származó bevétel
640 000 Ft.
Az Önkormányzat átvett pénzeszközei
közé tartozik az egészségház használatához a Kistérségi Társulástól kapott támogatás, melynek teljesülése 650 000 Ft.
Az Önkormányzat kiadásai két nagy
ágra, működési és felhalmozási kiadásra
bonthatóak.
A működési kiadás a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális

Az Önkormányzat 2021. évre helyi adóbevételt 194 500 000 Ft összegben
tervezett. A teljesülés 2021. augusztus végére a következőképpen alakult:
Építményadó						
Magánszemélyek kommunális adója			
Telekadó						
Idegenforgalmi adó					
Helyi iparűzési adó					
Gépjárműadó 40%-a
		
Egyéb települési adók					
Helyi adók összesen					
A Magyar Falu program keretében a Fő
utca és Bartók B. utca közötti kerékpárút
felújítására 9 965 131 Ft, az Ady Endre
utca útburkolatának felújítására 14 999
589 Ft, közösségi fejlesztésre 1 054 250
Ft támogatást nyert az Önkormányzat.
A Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati fejlesztések címén kiírt pályázaton településünk 18 741 728 Ft-ot támogatást kapott a Gesztenye – Tábor – Kültelek
utca útburkolatainak felújítására.
Az intézményi működési bevételek
közé az egyéb sajátos bevételeket (pl.:
szolgáltatási díjak, bérleti díjak, térítési
díjak, közvetített szolgáltatásokat stb.),
a hozam- és kamatbevételeket soroljuk.
Ezen bevételekre 28 940 000 Ft lett tervezve, melyből 59 382 049 Ft teljesült. Ebből

99 590 343 Ft
9 648 265 Ft
8 969 339 Ft
6 936 400 Ft
36 624 525 Ft
0 Ft
1 250 954 Ft
163 019 826 Ft

kiadásokból és pénzeszköz átadásból,
támogatás értékű kiadásból, előző évi
előirányzat-maradvány, pénzmaradvány
átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődik össze.
A személyi juttatások tervezett összege 174 816 160 Ft volt, a melyből 2021.
augusztus 31-ig 115 875 808 174 került
kifizetésre.
Az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesült összege 17 361
469 Ft-ot tett ki.
Dologi kiadásokra - a tervezett 148 401
885 Ft-ból 84 367 606 Ft-ot költött az Önkormányzat 2021. augusztus 31-ig.
A szociális kiadások körébe az Önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat

2021. augusztus 31-ig az Önkormányzat beruházásra és felújításra
93 947 118 Ft-ot költött, melyben a következő fejlesztések valósultak meg:
Multicar tehergépkocsi megvásárlása			
Napozó ágyak vásárlása			
Strandfejlesztési pályázat		
Hivatal energetikai felújítása
Műanyag nyílászárók konyha		
Ete utca és Csokonai utca útburkolatának felújítása
Ady E. utcai járda felújítása				
Szóládi utcai járda felújítása				
Számítógépek vásárlása				
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2 540 000 Ft
270 000 Ft
28 896 183 Ft
33 813 750 Ft
361 594 Ft
4 981 135 Ft
8 762 137 Ft
13 197 300 Ft
1 125 019 Ft

soroljuk, mely címen az Önkormányzat 1
279 130 Ft-ot folyósított 2021. augusztus
végéig.
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások az Önkormányzat kötelező és
vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra a
Képviselő-testület 182 600 000 Ft-ot tervezett, melyből augusztusig 119 903 937
Ft-ot teljesítése történt meg (labor, orvosi
ügyelet, fogorvos, társulás fenntartásához
kapcsolódó támogatás, egyesületeknek
nyújtott támogatás stb.).
A beszámolót követően örömmel tapasztaltam, hogy a megjelentek közül
sokan szólaltak fel és fogalmaztak meg
a település illetve az Önkormányzat működésével kapcsolatos kérdést, javaslatot. Szó esett – egyebek mellett - a
vízvezeték-rendszer felújításának szükségességéről, a Fő utca és Bartók Béla
utca közötti elhanyagolt ingatlanokról,
felvetődött az óvoda működésének és a
Csukás Színház üzemeltetésének kérdése, és a település hosszú távú fejlesztésének szükségessége.
Minden felszólalónak lehetősége volt
véleményt nyilvánítani közvetlenül a képviselők felé. Elhangzott néhány negatív
kritika is, melyeket a Képviselő-testület
meg fog vizsgálni és gondoskodni fog a
szükséges intézkedések megtételéről.
A falugyűlést megelőzően az Önkormányzat létrehozott egy külön e-mail címet annak érdekében, hogy valamennyi
balatonszárszói polgárnak lehetősége
legyen kérdéseit, észrevételeit, javaslatait
megtenni abban az esetben is, ha személyesen nem tud megjelenni és részt venni
az eseményen. Erre az e-mail címre 3 kérdés érkezett, amelyeket Tóth Zoltán jegyző
válaszolt meg szóban. Azok a felvetések,
kérdések, melyekre a közmeghallgatáson
nem adott választ a Képviselő-testület,
írásban kerülnek megválaszolásra. A fent
említett e-mail címre beadványt beküldők
részére elektronikus levél formájában küld
tájékoztatást az Önkormányzat.
A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyet az Önkormányzat hivatalos
honlapján olvashatnak majd. A helyszínen
a Szárszó TV is rögzítette az eseményeket. A felvételt a Youtube-on teljes terjedelmében megtekinthetik az érdeklődők.
		
		

Fekete János
polgármester
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Szezon a StrandON
Lezárásokkal, coviddal terhelt 1,5 év
után mindenki várakozásokkal teli nyári szezonra készült, azt remélve, sokan
választják ismét a Balatont. A májusi
nyitás után június közepén berobbant
a jó idő. Mivel a Balatonon a nyári szezonban elsősorban a strandolás a legfőbb cél, Balatonszárszón is a Kisfaludy
strandfejlesztési pályázat által tovább
szépültek strandjaink. A vendégek megelégedéssel fogadták a fejlesztéseket.
Továbbra is 2 szabadstrand és 1 fizetős
strand állt a strandolók rendelkezésére.
A központi fizetős strandon a fejlesztések ellenére nem emelkedtek az árak.
Már az előző években is tapasztaltuk,
hogy a vendégek igénylik az aktív kikapcsolódást és a szabályozások is
megengedték, igyekeztünk programokat
szervezni a központi strandon. Minden

szombaton aqva zumba volt, animációs
műsorokat, gyermekkoncerteket szerveztünk. A strand 450 m2 stégje nyár
folyamán debütált új rendezvény helyszíneként Balatonszárszón. A Klassz a
parton programsorozathoz csatlakozva
a komolyzenei koncertek az esti naplementében fantasztikus élményt nyújtottak a parton. A strand a média figyelmét
is felkeltette. A nyár folyamán az MTVA
15 alkalommal, a HÍR TV 8 alkalommal
jelentkezett be és a Kossuth Rádióban is
szerepeltünk. Az elmúlt évek legnagyobb
elismerése. Amilyen gyorsan jött júniusban a jó idő, olyan hirtelen köszöntött be
az ősz már augusztusban. Összességében a strand jó szezont zárt, az eddigi
legnagyobb bevételt produkálta! Jövőre
együtt ugyanitt!
Némethné Szabó Magdolna

Az aqua zumba ezúttal is tömegeket
késztetett önfeledt pancsolásra

XIV. Nemzetközi Szárszói Lecsófesztivál
2008-ban azzal a hagyományteremtő
szándékkal szerveztük meg a Lecsófesztivált, hogy egyrészről a szezont
kihúzzuk, illetve egy közösségformáló
rendezvényt hozzunk létre. Nagyon örülünk, hogy nemzetközivé vált a fesztivál, a
határon túlról is jöttek. 32 csapat jelentkezett, köztük nagyon sok visszatérő, de
új csapatok is jöttek. A település lecsóját
idén is Fodor Zsolt főzte meg. A zsűri tagjai voltak: Németh Lajos meteorológus,
Maurer Zsolt mesterszakács, Kiss Dezső
Péter gasztronómiai szakújságíró.
A rendezvényt megnyitotta Witzmann
Mihály országgyűlési képviselő és Dr.
Szajcz Adrián Somogy megyei közgyűlés alelnöke. A Két zsivány zenés műsora, a mulatós dalok és a retro slágerek
két fenegyereke színesítette a napot. A
fesztivál fővédnöke 11 évig Csukás István, Balatonszárszó díszpolgára volt. Az

Képünkön az első helyezett:
a szárszói Baráti BT
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ő ötlete és fantázia világa segítségével
kapott minősítést idén is minden csapat.
A fesztivál támogatói Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata mellett a
Léda cukrászda, Bónayné Bea kézműves,
az Ösztön pince, a Dézsma pince és a K
& H Bank voltak.
Némethné Szabó Magdolna
Különdíjjal jutalmazta a zsűri a
település lecsóját

Újra együtt
Második helyezett a Bajai Jópofa
srácok csapata

Harmadik helyezett Veresegyház
csapata lett

Polgárőreink az idei
csapatépítő kiránduláson
Szentedre-Visegrád-Tinnye
környékét járták be
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Az államalapítás ünnepe
„Hálával emlékezünk első keresztény
királyunkra, Szent Istvánra, aki fáradtságos küzdelmek révén fordította magyar
népünk szívét a megtartást és megmaradást jelentő keresztény hit felé.”
– hallhattuk ünnepi műsorunk kezdeteként Konc Gáll László református lelkipásztor ünnepi beszédében.
Borza Miklós katolikus esperes kenyéráldásával folytatódott a megemlékezés. „Amikor áldást kérünk, Isten
segítségét kérjük, és amikor tárgyakra
kérjük, ezt a katolikus egyházban akkor
azért kérjük, hogy amire áldást kérünk,
az a lelkünk javát szolgálja, és nehogy
kárára legyen a lelkünknek. Ezért kérjük
most kenyérre Isten áldását, hogy jutassa eszünkbe hogy a búzamag csodája

újra és újra megvalósul, élet fakad és
ez az élet nem magától értetődő és a
táplálék sem tőlünk származik, hanem
ajándékba kapjuk…”
Ünnepi rendezvényünk második felében a Szárszó Néptáncegyüttes műsorát láthatták, majd operett műsor
következett. Műsorukban hallhattunk
a musical mellett István a király részletet és operettet is. Felléptek: Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza, Czető
Roland, Zalay Lídia, Fritz Évi, Csengeri Attila. Este a Központi Strandon
Strand Discoval és tűzijátékkal zártuk
le a napot.
		
		

Németh Klaudia
mb. intézményvezető

„Augusztus 20-a kettős ünnep
mindannyiunk számára, egyrészt
országunk, államiságunk több mint
ezer éves fennállását ünnepeljük,
másrészt hálát adunk a kenyérért,
az életért, amely jelképesen is
itt van előttünk.”

Őszköszöntő Szárszói Szüreti Felvonulás és Mulatság
Az idei évben a rendezvényt a korábbi évekhez képest kicsit előbb, szeptember első hétvégéjén rendeztük meg.
Mind a felvonulás és az esti műsorok
is ragyogó napsütéses időben zajlottak
le. Idén, kicsit nehézkesebben indult a
szervezés, ugyanis sajnos már sokkal
kevesebb a lovas gazda, illetve a gazdák nem feltétlenül rendelkeznek személyszállító kocsikkal. Természetesen
idén sem maradhatott el a felvonulás
lovak nélkül, így 5 hintóval jártuk körbe
a települést. Újításként sokak örömére
a Kisvonat szállította a fellépőket és

A szőlőtaposás minden korosztály
körében népszerű volt
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a vendégeket a különböző megállókra.
A felvonulók között volt a kisbíró, bíró
és bíróné, a Szárszó Néptáncegyüttes
és zenei kísérete, a Dió Banda és a cigányhad. A menet a zenepavilontól indult, majd a különböző megállóknál állt
meg, először a Sióháton, majd az Esze
Tamás utca – Gyulai Pál utca sarkán, a
Sportpályán és természetesen a Művelődési Háznál ért véget. Köszönetünket
szeretnénk kifejezni a megálló helyek
lakóinak a közös összefogásukért, hisz
Nélkülük ez a rendezvény nem valósulhatna meg. A kora esti órákra a Művelődési Ház udvara újra élettel volt tele és
folytatódtak a programok. Volt néptánc,
szőlőtaposás és szőlőpréselés, must –
és borkóstolás, különböző népi játékok
a Bazsarózsa Népi Játékpark által. Este

Sztárvendégünk Solymos Tóni volt,
aki a közép és idősebb korosztály
fiatalságát idézte elő dalaival
sokak örömére

a bálban a hangulatot az Adrenalin Zenekar szolgáltatta. Külön öröm, hogy
az idei évben testvértelepülésünkről,
Gyergyóalfaluból is érkezett delegáció.
Köszönöm minden közreműködőnek a
munkáját és a részvételét.
		
		

Németh Klaudia
mb. intézményvezető

A Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciója a megemelt képviselői illetéküket évek óta jótékony
célra a Szolidaritási Alapnak adományozza. Ebből a pénzből kaptak
a Szárszói szervezet segítségével
Balatonszárszón, Kötcsén, Szóládon, Nagycsepelyen tartósélelmiszer-csomagokat a rászoruló családok.
		 Várhegyi Géza
		
elnök
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„A nyáron minden hétvégére jutott kisebbeknek vagy
nagyobbaknak szóló kulturális program”
Véget ért a Balaton leghosszabb ös�szművészeti fesztiváljának nyári évada:
az összességében 16 éve, Balatonszárszón második éve működő Kultkikötő
szárszói helyszínén július és augusztus hónapban minden hétvégére jutott
kisebbeknek vagy nagyobbaknak szóló
kulturális program, melyeken összesen
5.500 néző vett részt.
„Az Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében idén már második
éve szervezünk programokat a méltán
híres Csukás Színházba, ami szinte
pillanatok alatt vált az egyik legnépszerűbb helyszínünkké. Ehhez persze
az is kellett, hogy az együttműködés
indulásának első pillanatától komoly
energiákat koncentráljunk a kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztésére, a repertoár összeállítására, valamint arra, hogy
mind a gyerek, mind pedig a felnőtt
programok kellő vonzerőt jelentsenek a
helyieknek és a nyaralóközönségnek” –
nyilatkozta Nemes Zoltán, a Kultkikötő
ügyvezető igazgatója. Való igaz, hogy
még felsorolni is nehéz a nyáron Szárszóra látogató, nívósabbnál nívósabb

produkciókat, amelyek között számos
teltházas előadás és koncert is helyet
kapott. Fellépett itt többek között a L’art
pour l’art Társulat, az Ivan & the Parazol és a Dumaszínház is. A színpadon
olyan fellépőket láthatott a közönség,
mint Hernádi Judit, Koltai Róbert, Malek Andi vagy Thuróczy Szabolcs. A nyár
egyik legfelemelőbb pillanata volt, amikor a Budapest Bár koncerten, hosszú
kihagyás után először Kiss Tibit is viszontláthatta (és persze hallhatta is) a
közönség. De szintén emlékezetes volt
a Múviláv című produkció Trokán Nóra
és Klem Viktor főszereplésével: ennek
a különleges, zenés-mozis darabnak
Balatonszárszón volt az ősbemutatója.
„A repertoár tervezésekor természetesen komoly figyelmet fordítottunk a
Csukás Színház hagyományaira, így a
felnőtteknek szóló produkciók mellett
nagy hangsúlyt kaptak a gyerekprogramok is. A Mesés Kikötő balatonszárszói
helyszínére közel egy tucat gyerekeknek
szóló koncertet és előadást szerveztünk
a nyáron, figyelembe véve a helyiek azon
kérését, hogy élőszereplős darabok ér-

kezzenek a színházba. A gyerekprogramok tekintetében az idei évadot Csukás
István emlékének szenteltük, amelynek
kiemelkedő pontja volt a Csukás Mese
című Kultkikötő produkció teltházas bemutatója.” – fűzte hozzá Nemes Zoltán.
Emellett számos ismert és elismert
művész vette ki a részét a legkisebb
nagyérdemű igényes szórakoztatásából. Szárszón zenélt többek között
Gryllus Vilmos, Farkasházi Réka és a
tintanyúl, valamint a Rutkai Bori Banda.
De a neves zenészek mellett Szárszóra
„látogattak” olyan mesefigurák is, mint
PomPom, Boribon, Hamupipőke, Süsü
és Frakk. A szervezők - a régi hagyományokat felelevenítve - minden előadás
előtt a fenntarthatóság jegyében szervezett, ingyenes kézműves foglalkozásokkal színesítették a programokat.
További részletekért látogassanak a
www.kultkikoto.hu oldalra.
A fotókat Gradvolt Endre készítette.
		

Szabó Eszter Judit

A Színházban telt ház előtt debütált a Csukás Mese című Kultkikötő produkció

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Házasságot kötött egymással:
• 2021.07.31.-én: Szabó Tamás - Kürtösi Csilla

• 2021.09.18.-án: Csikós Dezső - Bóka Edina

• 2021.08.28.-én: Paréj István András - Nagy Vivien Magdolna

• 2021.09.18.-án: Hajagos-Tóth Roland - Rasch Andrea

• 2021.09.03.-án: Mihályi Gergő - Cseh Franciska

• 2021.09.25.-én: Dancs Ádám - Katona Ildikó

• 2021.09.04.-én: Keserű Marcell - Matusek Nóra

• 2021.09.25.-én: Török Benjámin István - Paréj Gabriella

• 2021.09.10.-én: Radványi Ádám - Páros Veronika

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
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SZÜLETÉSEK
2021.08.17-én megszületett
Szintén Liliána, Tefner Anikó és
Szintén Richárd gyermeke
2021.08.20-án megszületett
Sánta Henrietta, Pugner Enikő és
Sánta András gyermeke
2021.08.23-án megszületett
Jordáki Flórián, Gyurka Mirandola és
Jordáki Csaba gyermeke

GRATULÁLUNK ÉS SOK
BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
Kedves ismeretlen és ismerős
véradók!
Ezúton szeretnénk Önöknek, Nektek
megköszönni, hogy véradásokkal segítetté(te)k Bulcsú életben maradását, gyógyulását. Külön köszönettel tartozunk Egry
Ági néninek áldozatos segítségnyújtásáért, mellyel a megfelelő véradókat megkereste. Bulcsú jól van, erősödik, vizsgálati
eredményei bíztatóak. Kérjük, maradjatok,
maradjanak továbbra is aktív véradók!
Örök hálával és szeretettel
Vitéz - Kiss - Papszt család

A jövő kertje
2,5 éve élek Szárszón, egy éve saját házban, előtte nem volt kertem. A beköltözésem táján kölcsönkaptam Toby Hemenway
Gaia kertje című könyvét, mely kiváló bevezető a permakultúrához. Sok mindent találtam az interneten és kértem segítséget a
Magyar Permakultúra Egyesülettől, aztán
pedig nekiláttam kísérletezni, csináltam
lasagne ágyásokat, komposztot, takartam
a talajt, tavasszal vetettem, palántáztam
és sok tapasztalatot szereztem. A nyáron
elvégeztem egy kéthetes alapképzést, az
itt tanultakról tartottam október 4-én egy
rövid előadást a múzeumban.
Beszéltem arról, hogy a permakultúra
egy olyan tervezési rendszer, amellyel
fenntartható környezetet tervezhetünk
magunknak és egy olyan szemléletmód,
mely a természet törvényeit követi és kiterjeszti a társadalomra és a gazdaságra,
hogy megoldásokat találjon a helyi és
globális környezeti, társadalmi, gazdasági és szociális problémákra. Gyakorlatilag
a kertben megtermelhetjük a táplálékunkat, miközben helyreállítjuk a talaj termőerejét és hozzájárulunk ahhoz, hogy a
bolygó visszanyerje az egyensúlyát.

Ősztől érdekes és hasznos előadások
indulnak az Emlékházban.
Sokan eljöttek, örültem a sok kérdésnek, de legjobban annak, hogy kiderült:
pár háznyira tőlem valaki már nyolc éve
permakultúrásan műveli a kertjét. Következő alkalommal 2021.10.18-án 17 órakor a talaj témájával megyünk tovább, a
Mérgezett föld című filmet nézzük majd
meg ugyancsak az emlékházban. Végezetül szeretném megköszönni a múzeumnak, hogy befogadta az előadást és
Fritz Évának a szervezést.
		
		
Dr. Lukács Róza

Újra együtt

A Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja
látogatást tett a Balaton északi partján fekvő
Balatonrendesre, ahol a helyi NABE csoport vezetőjével
és tagjaival találkozott. A jó hangulatú baráti találkozón
megismerhették tevékenységüket, megosztották
egymással tapasztalataikat. A kirándulás alkalmat
teremtett arra is, hogy kifejezzék köszönetüket Kusiak
Grazynának a szárszói csoport élén eltöltött 14 évi
vezetői tevékenységéért. Képünkön a két csoport tagjai
a balatonrendesi katolikus templom előtt.
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A Szárszó Néptáncegyüttes tagjai alig várták, hogy
a vírushelyzet miatti kényszerszünet után újra együtt
lehessenek és elkezdhessék a próbákat június elején.
Féléves kihagyást kellett bepótolni, sokat kellett
gyakorolni a táncokat, mellette új táncanyagot,
Magyarpalatkai koreográfiát is tanultak. Eseménydúsan
telt a nyár, örömmel léptek fel Balatonőszödön,
Nagycsepelyen, Szóládon, a Tolna megyei Attalán,
Balatonszárszón is a Szent István napi ünnepségen és
a szüreti mulatságon. Képünkön az együttes a szárszói
szüreti rendezvényen a kisbíróval, a bíróval és a
bírónéval, valamint a zenekar tagjaival.
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SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Vállalkozók bemutatkozása

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Sok szeretettel üdvözöljük a Szárszói Hírmondó olvasóit!
tak. „Voltaképpen a példaképek
attól igazán hitelesek, hogy saját
példájukon keresztül tanítanak.”
(Rigó Nikolett) Az Életútravalók
motivációs interjúkötet végül 14
beszélgetést tartalmaz, közülük
néhány ismert név: Al-Ghaoui
Hesna, Böjte atya, Tenki Réka,
Nagy Tímea, Szász Emese, gróf
Batthyány Schmidt Margit, Majorosi Marianna.
Motivációs interjúkötetünkben minden korosztály megtalálhatja a neki szóló gondolatot az
életpályája bármely pontján. A
kihívások végig kísérik utunkat,
a mi döntésünk, hogy akadályként vagy lehetőségként éljük-e
meg. Az Életútravalók szereplői
megosztják velünk a saját útkeresésüket.
Könyvünk kapható a balatonszárszói könyvesboltban Nellinél!
Jakab Viktória
és
Rigó Nikolett

Jakab Viktória vagyok,
szüleimmel és öcsémmel
1986-ban költöztünk Balatonszárszóra. Itt végeztem
az általános iskolában, majd
néhány év múltán, gyermekeim is itt kezdték meg tanulmányaikat. Szerzőtársammal,
Rigó Nikolettel a tanári pályánk során kezdtünk közös
munkába. A pályaválasztáshoz kapcsolódóan állítottunk
össze olyan oktatási anyagot,
mely az önismeret, pályaismeret, célok, álmok ismeretében
segíti a reális döntést. Niki
ötlete volt, hogy motivációs
jelleggel interjúkat készítsen,
ebbe a munkába kapcsolódtam később be. Rendkívül eredeti volt a megközelítése: „a
könyvben szereplő közismert
emberekről bár sokat hallunk,
még sem ismerjük őket igazán… privát érzéseik, megküzdéseik a sorok között szinte
„helytállási technikákká” vál-

Kedves Olvasók!
Szukován Tamás vagyok, és Balatonszárszóhoz a labdarúgás kapcsán
szorosan kötődöm már hosszú ideje.
Szeretném megragadni az alkalmat,

hogy bemutassam azt a vállalkozást,
amellyel Balatonszárszónak kicsit viszonozhatom azt a kedves és vendégszerető támogatást, mellyel a mérkőzé-

sek és edzések során itt találkoztam, és
talán szolgálatára lehetek valamelyest
a helyi vállalkozásoknak és magánembereknek. Munkavédelmi és tűzvédelmi
szakemberként segíthetem a település
különböző vállalkozásait a törvényi
előírásoknak megfelelő működésben.
Kedvenc témaköröm a kockázatok értékelése és a veszélyes, illetve nem
veszélyes gépek, eszközök üzembe
helyezése. A munka- és tűzvédelmen
felül családi vállalkozásunk több mint
30 éves tapasztalattal végzi tűzoltó készülékek ellenőrzését és javítását, valamint tűzoltó vízforrások (tűzcsapok és
tüzivíztározók) ellenőrzését és karbantartását is. Mindezeken kívül tűzgátló
ajtók ellenőrzését és emelőgépek ügyintézését is vállaljuk.
Azt gondolom, közös célunk lehet a
biztonságos és tervezhető jövő!
Kérem, hívjon bizalommal!
Szukován Tamás
+36-30/ 439-2480
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Elköszönés
„Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.
Az idő kerekét megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út, annyi szépet rejt a múlt!”
(Bódi Irén)
2013. augusztus 16-án lettem a Balatonszárszói József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetője, s nyolc tanéven
keresztül igyekeztem tudásom legjavát adva elvégezni a rám bízott feladatot. Most, nyugdíjba vonulásom
apropóján itt az ideje a számvetésnek.
Az itt töltött idő magában foglalt nyolc
évnyitót, adventi gyertyagyújtást, ünnepváró kiállítást, jótékonysági vásárt,
karácsonyi műsort, farsangi mulatságot, iskola-bemutató szombatot,
költészetnapi rendezvényt, szalagtűzőt, ballagást. Nemzeti ünnepeinken
együtt ünnepelhettem a község lakosaival, s lehetőségem volt két alkalommal Március 15-re műsort készítenem.
Eljutottam Ebesre a testvértelepülésre
tanítványainkkal, elkísérhettem a néptáncosokat Lengyelországba, jártam
Budapesten a Szárszóról elszármazottak találkozóján. Két alkalommal
Budapestre szerveztem színházi programot kollégáimnak az Operett Színházba, s több csapatépítő kirándulás
motorja is lehettem. Nagy öröm, hogy
vezetésem alatt az iskola tanulói kétszer eljutottak Siófokra moziba, több
osztálynak volt színházbérlete, illetve
zeneiskolásainknak hangversenybérlete. Bekapcsolódtunk minden kínálkozó
pályázatba: Határtalanul pályázattal a
tanulóink eljutottak Erdélybe, a Testvériskola programmal a Felvidékre, a
Szülőföldem Somogyország keretében megismerhették a megyénk nevezetességeit, a Csodaszarvas és az
Erzsébet ott alvós és napközis táborok a gyerekek nyári szabadidejének
hasznos eltöltéséhez járultak hozzá.
Digitális eszközeink nagymértékben
bővültek az elmúlt években, tabletek,
laptopok, okos táblák, projektorok, interaktív táblák teszik iskolánkat a 21.
század elvárásainak megfelelő oktatási intézménnyé.
Elégedettséggel tölt el, hogy több
felújítás is történt a vezetésem alatt
az intézményben. Megvalósult a ta-
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nári szoba és a titkárság padozatának
cseréje. A gyógytestnevelésre szoruló
tanulók számára újonnan parkettázott tornatermi szobát alakítottunk.
ki. A tornateremben több felújítás is
történt, kicseréltük a sok helyen sérült kopolit üveget, labdafogó hálót,
s a balesetveszélyessé vált tornatermi öltözők, mosdók nyílászáróinak
cseréje is megvalósult. Karácsonyi
ajándékként új kárpitot kaptak a tanári székek, s a megkopott osztálytermi táblák festésére is sor került. Az
épület bejáratához Gyurcsek Ferenc
karbantartónk keze munkájaként esztétikus előtető készült. Bővültek azok
az eszközök, melyek a tanulók szabad
idejének kulturált, hasznos eltöltését
teszik lehetővé. Új udvari padok, kerti
garnitúra, napernyő, homokozó, mászó fal, csúszda került kihelyezésre.
Stabilizálódott az iskolai alapítvány
költségvetése, támogatást kaptak az
osztálykirándulások,
csocsóasztalt
vásároltunk. Történelmünk fontos eseményeit, irodalmi nagyjaink születési
éveit tartalmazó lépcsőfelirat színesíti
feljárónkat. Ezeket a beruházásokat
támogatta a fenntartó, a helyi település önkormányzata és a településen
élő vállalkozók.
Fontos közösségépítő programként
tekintettem a lecsófesztiválra, a farsangi táncokra való készülődésre, előadásra, a karácsonyi ajándékozásra, pedagógusnapi együttlétekre. Vezetésem
idejére esett az időkapszula kinyitása,
melyre ünnepélyes keretek között került
sor. A kapszulában talált iratokból időszaki kiállítást szerveztünk, elhelyeztük
az aktív tanulók üzeneteit, s Fekete Attila felajánlásából új fedőlapot kapott az
üzeneteket rejtő fali üreg.Nagy büszkeséggel tölt el, hogy iskolánk Költészetnapi versmondó versenye Örökségünk
Somogyország díjat kapott 2020-ban,
elismerve az elődök, s a jelenlegi pedagógusok munkáját.
Nyolc év alatt 12 kollégánk ment
nyugdíjba, akiket mindig nehéz volt

elengedni, s őket pótolni. Elköszönésemkor a szakos ellátottság 100 %-os,
a tanári csapat, ahogy mindig is jól
felkészült, magas hivatástudattal rendelkező pedagógusokból áll. Egy innovatív, a változásokra érzékeny, ös�szetartó, egymást segítő, jó csapattól
búcsúzom.
Szeretnék elköszönni a szárszói
emberektől is, a különböző civilszervezetektől: Nyugdíjasklub, NABE, Sportegyesület, Polgárőrség. A művelődési
ház dolgozóitól, a József Attila Emlékház munkatársától, az egyházak képviselőitől, az önkormányzati dolgozóktól,
védőnőktől, gyermekorvostól. Nagyon
jó volt szárszóinak lenni! Úgy érzem, a
velem kapcsolatba kerülő emberek elfogadtak, s ez az elfogadás kölcsönös
volt. Mindig szép emlékként fogok az itt
töltött időre visszagondolni, s jövök, ha
hívnak.
Természetesen tele vagyok tervekkel, s továbbra is szeretnék aktív életet élni. Végzett szertartásvezetőként
remélem, sok-sok ifjú párnak teszem
majd emlékezetessé legszebb napját,
s logopédusként sok kisgyermeknek
leszek segítségére, hogy szép magyar
nyelvünk hangjait a lehető legtisztábban ejtse.
Kívánok további munkájukhoz jó
egészséget, kitartást, türelmet.
		
		

Szabó Zoltánné
Gelencsér Ilona
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Pedagóguskirándulás
Augusztus 28-án az iskola alkalmazotti közössége kihelyezett alakuló értekezletet tartott, mely egy szlovéniai
kirándulás formájában valósult meg.
A tettre kész, vidám csapat reggel hét
órakor indult útnak. Zökkenőmentesen
átjutva az országhatáron első megállójuk Lendva volt. Az itt eltöltött két óra
alatt felsétáltak a 12. században épült
várhoz, mely mai alakját az Eszterházy
család tulajdonában kapta. Megtekintették a régészeti kiállítást, a bronzkori leleteket és a végvárak emlékeit
felelevenítő történelmi gyűjteményt.
Megcsodálták a Fő téren található
katolikus templom freskóit, valamint
Szent István szobrát, mely a templom
előtt álló modern alkotás. Sétát tettek
a település művelődési házában, mely
2004-ben készült el Makovecz Imre
tervei alapján.
Következő úti céljuk a dobronaki orchideapark volt, itt található Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő vállalkozása, ahol évente csaknem 500
ezer növényt nevelnek. A kifejezetten
turisztikai céllal létrehozott trópusi
kert már 1500 négyzetméteren várja a
látogatókat. Itt 400 különböző trópusi
növényt szemlélhettek meg az eredetihez nagyon hasonló körülmények
között. A vásárlást követően több cse-

Pedagógusaink Lendván
rép orchideával gazdagodva indultak
a csodatévő Bakonaki-tó és Energia
Parkhoz. Abban a reményben töltöttek
el ott két órát, hogy a földből sugárzó
energia, rezgés kedvezően hat a közérzetükre, az egészség megőrzésére.
A kirándulás záró programja Balatonszentgyörgyön volt. Először a Csillagvár múzeumba látogattak, majd a

hasonló elnevezésű étteremben pótolták a napközben felélt energiáikat egy
finom vacsora segítségével. A kirándulás lehetőségét pedagógus napra kapta az iskola a helyi önkormányzattól és
a szülői munkaközösségtől, valamint a
leköszönő intézményvezetőtől. Remélik, még sok közös kirándulásban lesz
részük!

Új tanév, új remények
A mozgalmas nyári programok után
a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola szeptember 1-én kinyitotta
kapuit. A 2021/2022-es tanévben 188
tanuló kezdte meg tanulmányait az
intézményben. Az első osztályba 25
gyermek közül 4 fő Szóládról, 4 fő Te-

lekiből, 2 fő Kötcséről, 4 fő Nagycsepelyről, 1 fő Pusztaszemesről érkezett,
a többiek helybeliek. A magasabb évfolyamokba 10 új tanuló érkezett. Augusztus végén Czakler Vivien tanárnő
irányításával mindenki átvette az állam által ingyen biztosított tankönyve-

Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona utoljára
nyitotta meg az új tanévet
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it, s ezekben a napokban a tantermek,
folyosók friss dekorációt kaptak. Nagy
öröm, hogy a szakos ellátottság ebben
a tanévben is 100%-os a két új pedagógussal. Bízunk benne, hogy hagyományos programjainkat ebben a tanévben
maradéktalanul meg tudjuk tartani.

Elsőseink az évnyitón
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Iskolakezdés oltásokkal
Az idei tanévre elsősorban a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében készültünk, hiszen a vírus még
itt van és sajnos nem zárható ki egy
negyedik hullám sem. Magyarország
júniusban az elsők között tette lehetővé a 12 év felettiek oltását. Augusztus
18-án az osztályfőnökök közreműködésével megkezdődött a 12 év feletti
tanulók iskolai oltásának szervezése.
Az oltás Pfizer vakcinával történik.
Szeptember 2-án kapták meg az első
dózist azok a gyerekek, akiknek a szülei igénybe vették a felkínált lehetőséget, és számukra szeptember 23-án
esedékes a második oltás. Azoknak a

12 év felettieknek, akik a VII. osztályt
szeptemberben kezdték meg, szintén
önkéntes, ingyenes humán papilloma
vírus (HPV) elleni védőoltásra van lehetőségük. Lányoknak, fiúknak egyaránt,
mivel a HPV okozta megbetegedések
mindkét nemnél előfordulhatnak.
A Hepatitis B olyan vírusos fertőző
betegség, ami a májat támadja meg. A
kötelező oltást a 7. évfolyamon tanuló
diákok kapják. A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség, az első
alkalom októberben, a második alkalom az első oltást követő 6 hónappal
később esedékes.
dTap (diftéria, tetanusz, szamárköhö-

gés) + MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola
) védőoltásra a 6. osztály tanulói kötelezettek. Szeptemberben kapták az első
dózist, ugyanis a Hepatitis B védőoltáshoz hasonlóan, a védettség kialakulásához két oltás szükséges.
A törvények által előírt és az önkéntesen igényelhető védőoltások is azt a célt
szolgálják, hogy gyermekeink egészségesek maradjanak, környezetük pedig
minél inkább biztonságossá váljon. Ennek feltételeit igyekszünk megteremteni
elsősorban a szülőkkel, az iskola és az
egészségügy dolgozóival közösen.
Metzkerné Horváth Katalin

Új pedagógusok bemutatkozása
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Apali-Szabó Marianna

Sánta Gyöngyi

Czidor Csaba

A Szekszárdi Tanítóképző Főiskolán
szereztem tanító-rajz szakkollégiumi
diplomát. Négy évig tanítottam lakóhelyemen. Szerettem volna a Balaton
közelében letelepedni, így kerültem a
Balatonszárszói József Attila Általános
Iskola Kötcsei Tagiskolájába, ahol több
mint harminc évig dolgoztam osztályfőnökként, az utóbbi hat évben pedig tagintézmény-vezetői feladatot láttam el.
Intézményünk az alacsony gyermeklétszám miatt sajnos megszűnt. Munkámat
a Balatonszárszói József Attila Általános
Iskolában folytatom. Hálás vagyok a
szüleimnek, akik a pedagógus pálya felé
tereltek. A gyerekek mosolya, csillogó
szeme szebbé teszik a hétköznapjaim.
Szabadidőmben kertészkedek, rajzolok,
festegetek, kirándulok a családommal.

Született Balaton-parti lány vagyok,
párommal Balatonlellén lakunk, kettő
nagy lányunk már Pécsett él, ott tanulnak,
dolgoznak. Az irodalmat és az írást mindig szerettem, a könyvek iránti szeretet is
kialakult, így aztán pár évvel a gimnáziumi évek után a tanítóképző következett,
ahol a magyar nyelv lett a műveltség
területem, illetve lehetőségem nyílt alternatív pedagógiát is tanulni. Örülök, hogy
rátaláltam arra az intézményre is, ahol
ezt szívvel, szeretettel szeretném csinálni. Lehetőséget kaptam három alsós osztályban tanítani, valamint ötödik osztályban a magyar nyelv - és irodalmat, amire
kihívásként tekintek, nagyon szép feladat.
Bízom benne, hogy ebben a szívélyes, támogató légkörben kedvezően alakulnak a
dolgok, jól telik majd a tanév.

Czidor Csaba biológia-testnevelés
szakos tanár vagyok. Hajdúszoboszlóról a Gönczy Pál Református Sport és
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából érkeztem. Több mint harminc éve
vagyok a pályán. Általános iskolákban
dolgoztam tanárként és igazgatóként.
Hivatásomnak tekintem a pedagógus pályát. Korábban versenyszerűen
sportoltam, mára a kerékpározás és
a túrázás jelenti számomra a sportot.
Nős vagyok, van két felnőtt gyerekem
és egy unokám. Nagyon szeretem a
Balatont, s már régóta azt terveztük,
hogy itt fogunk letelepedni. Erre most
adódott lehetőség, mivel felvételt
nyertem a Balatonszárszói József Attila Általános Iskolába.
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Osztálykirándulás szeptemberben? – Budapesten
jártak a szárszói ötödikesek

Szeptember 24-én a Magyar Diáksport Napján együtt zumbáztak a tanulók a pedagógusokkal
A fővárosi Csodák Palotája az év utolsó hónapjaira ingyenes belépést kínált a
hazai iskolák diákjainak. A tankerületek
közreműködésével minden iskola húsz
tanulója juthatott el díjmentesen a természettudományos ismereteket érdekfeszítő formában kínáló létesítménybe.
Balatonszárszón az ötödik osztály kapta
meg ezt a lehetőséget, amit a szülők és
a tanárok a pandémiás helyzet miatt mielőbb ki akartak használni. Szeptember
21-én majdnem teljes létszámban, tanáraik, Bencs Jánosné és Bencs János társaságában ült vonatra a kis csapat. A Déli
pályaudvarról villamossal könnyen – és
napjainkban a nebulóknak tömegközlekedéssel ingyen – elérhető CsoPa rögtön
meglepő kísérletekkel tűzdelt előadással
fogadta a tízéveseket: volt ott lángoló kéz,

mínusz kétszáz fokos nitrogén, fülsiketítő
durranások. A legbátrabbak személyesen is bekapcsolódhattak a programba.
A nagy tapsot arató foglalkozás után a
két szinten lévő több száz interaktív játék
tartotta ébren a gyerkőcök érdeklődését
koradélutánig. Ekkor még egy újabb, eleve
nagy élményt jelentő villamosozás, majd
egy rövid metróút következett, amit majd
mindenki első alkalommal próbált ki. A
ragyogó napsütésben a Parlament mellett
tett séta, illetve a budai várnegyed panorámája jelentette az újabb csodálni valót.
Az újdonságok még hazafelé is magas
hőfokon tartották a kiskamaszokat, akik
hazaérve véget nem érően számoltak be
családjuknak a remek programról.
szöveg és fotó: Bencs János

Máj Konrád a folyékony nitrogénnel
közelről ismerkedhetett meg

Hírek
- Szeptember 23-án a 7. évfolyamosok digitális idegen nyelvű kompetencia próbamérésen vettek részt.
- Szeptember 30-án, a népmese
napján a negyedik osztályosok mesét olvastak az elsősöknek.
- Papírgyűjtés: 2021. november
04.-én 7.30-tól 14.00 óráig.

A kirándulócsoport ellátogatott az országgyűlés épületéhez is
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- Őszi labdarúgókupa: 2021. szeptember 29. 15.00 óra.
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Leköszönt a szülői munkaközösség vezetője
2019 szeptemberében választottak a
Szülői Szervezet vezetőjének, melynek
munkájában az ezt megelőző években is
aktívan részt vettem. Kicsit megijedtem a
felelősségtől, ami rám várt, de olyan csapat állt mellettem, hogy nem volt előttünk
lehetetlen. Sok rendezvényünk elmaradt
a pandémiás időszak miatt, de amit meg
tudtunk tartani, az nagyon jól sikerült.
Gondolok itt például a Tini és Retro Discora, a Strand partyra, valamint pedagógusa-

ink kirándulására. Az idei évtől már nincs
általános iskolás gyermekem, így eljött az
ideje, hogy átadjam a helyemet az „utódomnak”. Nagyon sok sikert és jó munkát
kívánok neki és az egész csapatnak! Egy
korszak lezárult, de az élet megy tovább!
Szeretném itt is külön megköszönni a
szülők és a Szárszó Suli dolgozóinak a segítségét és munkáját, valamint a Balatonszárszói Önkormányzatnak, a Polgárőrök
Civil Szervezetének, a Fiatalok Balaton-

szárszóért Egyesületének, a József Attila
Művelődési Ház dolgozóinak, a Szárszó
Tv munkatársainak és a balatonszárszói
Központi Strand dolgozóinak és vendéglátóinak (Kétszeri Csillának és Zsombok
Miklósnak) a rengeteg segítséget és azt,
hogy mindig számíthattunk rájuk. Mindenkinek sok sikert és jó egészséget kívánok
a jövőben! Köszönök mindent!
Hegedüs Miklósné Kocsonya Erika

Újjáalakult a szülői munkaközösség
A balatonszárszói József Attila Általános Iskola Szülői Munkaközössége 2021.
szeptember 22-én megtartotta az új tanév első értekezletét 24 fő részvételével.
Hegedűs Miklósné Kocsonya Erika mint
leköszönő elnök megköszönte a Szülői
Munkaközösség tagjainak a munkáját,
majd Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
igazgatónő nyugdíjba vonulása alkalmából köszönetét fejezte ki a jó együttműködésért. Ezt követően megismerhettük
az újonnan kinevezett iskolaigazgatót,
Apali-Szabó Mariannát, aki korábban a
kötcsei tagintézmény vezetője volt.
A Szülői Munkaközösség tagjai megválasztották új vezetőjüket. A választás
rám esett, a megbízatást örömmel vállaltam. Ezúton is köszönöm az SZMK tagjainak a bizalmat, és ígérem, hogy lelkesen
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és legjobb tudásom bírtokában állok neki
a feladatnak. Számomra a szárszói iskola
az egyik legfontosabb szívügyem, hiszen
én is itt tanultam, és jelenleg a 6. osztályban gyermekem is itt tanul. Szeretném,
ha a ma idejáró gyermekek legalább
annyi feledhetetlen élménnyel távozhatnának az iskolapadból, mint mi is távoztunk. Öröm volt látni, hogy az osztályok
által delegált szülők lelkesen, pozitívan és
kezdeményezően tekintettek az előttünk
álló tanévre. Reálisan végig gondoltuk,
hogy a lehetőségek és természetesen a
kiszámíthatatlan buktatók mellett, melyek azok a valós igények, melyek kielégítésével gyermekeinknek élményt, és
tartalmas időtöltést adhatunk.Hamar
beláttuk, hogy nincs könnyű dolgunk, hiszen az általános iskolába járó gyerme-

kek életkora nagyon változó; az óvodából
kikerült kisgyermektől a tinédzserekig.
Azt gondolom, olyan programokban kell
gondolkodnunk, hogy az eltérő korosztállyal rendelkező gyermekek mindegyike jól érezze magát, pozitív élményekkel
gazdagodhasson. Ha kell lazább, ha kell
kötöttebb formában élményt, lelki feltöltődést kaphassanak a hétköznapok munkájához, a tanuláshoz.Terveink szerint
első rendezvényünk november 12-én kerül megrendezésre. Ekkor kerülne sor egy
igazi Márton-napi lámpás felvonulásra és
libanapi vigadalomra.
Bízom a sok tartalmas együtt töltött
órában! Hajrá Szárszó Suli!
Kovácsné Bartha Gabriella
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Csuda vidám csapatunk szívét-lelkét
beleadva a legfinomabb lecsót
készítette el!

A környezettudatos magatartás
formálására megragadunk minden
lehetőséget. Pályázatmenedzser
szakemberek fordították le
gyermeknyelvre, miért jó a
hőszigetelés az épületeken. Előadást
követően természetes anyagokból
készült ajándékok kerültek kiosztásra.
Köszönjük!
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Óvodai, bölcsődei hírek / Programok

A Népmese napját a Pillangó csoportban „A szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack” c. dramatikus népmese
feldolgozással ünnepelték meg.
Kipróbálhatták magukat a gyermekek
mesehősök bőrébe bújva, átélhették a
szerep adta élethelyzeteket.
Nemcsak a délelőtt élményeivel, hanem
Benedek Elek: Az aranytulipán c.
ajándék mesefüzettel gazdagodtak
még a gyerekek.

Egyik környezetvédelmi jeles napunk
az óvodában: az „Autómentes
Világnap”. Nagy örömmel pattantunk
kerékpárunkra és tettünk egy nagy kört
óvodánk körül. A pozitív mintaadással,
az együttes cselekvéssel és a közös
élménnyel alapozzuk meg a
környezettudatos gondolkodást. Köszönjük a családoknak, hogy
együttműködtek ennek a szép
délelőttnek a megvalósulásában!
A Népmese napját a Katica csoportban
„A kolbász, a béka és az egér” c.
mesével ünnepelték meg a csoportban
bábos feldolgozásban. Mesehallgatás
közben formálódott személyiségük,
gazdagodott szókincsük. A mesében
elmélyült gyermekarcokat öröm volt
nézni. A mai napot Benedek Elek: Az
aranytulipán c. ajándék mesefüzetével
tettük még emlékezetesebbé. Mesét
hallgatni, előadni egyaránt jó!
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Búcsúzunk Vígh Mária Magdolnától
Még akadozik a nyelvünk szomorúságunk és gyászunk kifejezésére, még nem
tudjuk elhinni, hogy már nincs velünk,
végleg itt hagyott bennünket. Megint kevesebben lettünk egy igaz emberrel.

Vígh Mária Magdolna őszinte lokálpatriótaként élte életét, mindig hű maradt
szülőfalujához, nem csupán büszke volt
szűkebb pátriájára, hanem a régi értékek
megőrzésén és újabbak megteremtésén
fáradozott töretlen hittel és akarattal.
Balatonszárszó iránti szeretete és elkötelezettsége határozta meg a közösségért
végzett sokszínű tevékenységét, hosszú
évtizedeken keresztül aktív szerepet vállalva a falu fejlesztésében és felvirágoztatásában.
Már tizenéves korától meghatározó
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személyisége lett településünknek. Rendszeres résztvevője és szervezője volt a
hagyományokat ápoló szüreti felvonulásoknak, állandó szereplője és nemegyszer főszereplője az 1960-as években
működő színjátszó körnek, alapító tagja
a szintén az ebben az időben szerveződött néptáncegyüttesnek. Jó néhány
évig könyvtárosként is szervezte a falu
kulturális életét, alapító tagként évekig
a helyi énekkart erősítette, a katolikus
egyházközség elöljárójaként is a közért
dolgozott.
A rendszerváltás idején is úgy érezte,
hogy tennie kell a faluért. 1990 és 2006
között, négy cikluson keresztül tevékenykedett a balatonszárszói képviselőtestületben, 1994-től – a szárszói választók
akaratából mint a legtöbb szavazatot kapott képviselő - alpolgármesterként szolgálta a települést.
Az új évezred új feladatokat hozott,
el nem fogyó energiával 15 éven át irányította, szervezte a Nyugdíjas Klub életét, vezetésével megalakult a nyugdíjas
tánccsoport, majd a nyugdíjasok dalköre.
Vigh Mária Magdolnának elévülhetetlen szerepe van Balatonszárszó sokszínű,
mozgalmas életének kialakításában, a
nyugdíjas korú szárszói lakosok tartalmas programjainak megteremtésében.
Egyénisége és rátermettsége, vezetői
képessége, kiváló szervezőkészsége, közösségteremtő ereje megmutatkozott a
hosszú évek során, munkájának köszönhetően összetartó közösségé kovácsolta

a nyugdíjas klubot. 2004-ben a művelődési házzal közösen nagy sikerű helytörténeti kiállítást szervezett „Az ötvenes-hatvanas évek konyhája és falvédői” címmel.
Érdemeit elismerte Somogy megye
vezetése is. 2007-ben Somogy megye
közgyűlése a „Somogy polgáraiért” kitüntetést adományozta részére, 2015-ben a
Megyei Nyugdíjas Szövetség által alapított „Szövetségben a szépkorúakért” kitüntetést vehette át.
Ugyanebben az évben Balatonszárszó
Nagyközség Képviselő-testülete „Balatonszárszó polgáraiért” kitüntető címmel
köszönte meg több évtizedes közéleti
tevékenységét, a Nyugdíjas Klubban és a
településen végzett színvonalas, kiemelkedő társadalmi munkáját
Drága Magdi!
Nehéz elhinni, hogy már nem vagy,
hiányzol nekünk. József Attila szavaival:
„Hiányod átjár, mint huzat a házon.” His�szük és tudjuk, hogy Pál apostol gondolatait magadénak vallottad: „Ama nemes
harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” Itt születtél, itt éltél és innen mentél utolsó utadra
is.
Emlékedet hűen őrizzük, nem felejtünk. Isten veled!
A szárszóiak és a
szerkesztőség nevében,
Dancsecs Klára
szerkesztő
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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. október 11-én és
25-én, valamint
november 8-án és 22-én.
Ismétlés az adást követő szombaton 14 órakor, vasárnap 10
órakor, hétfőn 19 órakor.
Kapcsolat:
szarszotv@gmail.com
Youtube:
www.youtube.com/bszarszotv
2021. SZEPTEMBER-OKTÓBER

Gyászjelentés
• 2021.08.12. •
Schöll Ottóné-Szalai Anna Irén
• 2021.08.17. •
Berecki Mihály
• 2021. 08. 28. •
Vígh Mária Magdolna
• 2021.08.30. •
Irázi Gábor
• 2021.09.20. •
Bucsányi Jánosné-Kuti Margit
Részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családoknak.

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:
Dancsecs Klára, Németh Klaudia,
Matkovics Diána
Címlapfotó: Ösztön Pince

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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Ilyen volt a Nyár
Ugyan tavasszal még elképzelni se tudtuk, hogy az idei nyár esetleg milyen megpróbáltatásokat, újdonságokat fog hozni,
ám szerencsénkre hamar kiviláglott, hogy
a veszélyhelyzet feloldásával ismét beindulhat a turizmus a magyarok legnépszerűbb nyaralóhelyén, a Balatonon, s így
településünkön is. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint a június elején megrendezett Halfőző verseny sikere - amit szinte
egyik pillanatról a másikra hoztak össze a
szervezők -, a Múzeumok Éjszakája, a Sárkányfesztivál, a Szárszói „Szövegelő” vagy
a sok számtalan egyéb kisebb-nagyobb
rendezvény, melyeken szárszóiak és nyaralók is egyaránt nagy számban és szívesen vettek részt. Köszönjük a Művelődési

Házban, a Központi strandon, a Csukás
Színházban, a Szárszó TV-ben, a Szárszóért Kft.-ben, a Szárszó Infopontban és az

Emlékházban dolgozó kollégák kitartását
és odaadását, akik munkájukkal feledhetetlenné tették ezt a szárszói nyarat is.

Test-Tér-Tánc est
A Band Camp 100 tagú ifjúsági
fúvószenekar koncertje hatalmasat
szólt a Zenepavilonnál

A Vattacukor zenekar játszott a
kicsiknek a strandon

Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar

A Band of StreetS együttes
New Orleans-i stílusú utcazenéje
zajos sikert aratott

A Váci Ifjúsági Fúvószenekar mazsorett
előadással fűszerezte koncertjét

Habparty a Központi strandon

A 2005-ben alakult Buborék együttes
gyerekzenekar dalai nem csak
szórakoztattak, hanem segítettek a
gyermekeknek a körülöttük lévő világ
megértésében

A Budapest Bár csapata a
Csukás Színházban

Jubileumi orgonakoncertet
tartottak a református templomban

