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Szeszélyes nyár – száz vidámító programmal

Egész nap körözött a sárkányhajó, miután partra tette a hatalmas ovációval fogadott
Süsüt. Talán több ezren eveztek az ütemes dobszólóra.
A szezonnyitótól kezdve szinte minden nap várta valamilyen program a
helybelieket és az itt nyaraló vendégeket. A kínálat kottáját jó volt mindig kéznél tartani, mert fejben tartani
nehéz lett volna. Szerencsére készült

belõle több ezer. Ez a gazdagság is
ritkaság, de az különösen, hogy ez
a több, mint száz rendezvény mind
önerõbõl történt.
(Képes összeállításunkat
a 4.-5. oldalon láthatják)

Az államalapító és
az új kenyér ünnepén

Vendégeink véleménye

Ma, augusztus 20-án országszerte, s
mindenhol, ahol értik a magyar nyelvet, Szent István királyra emlékeznek.
Mélységes tisztelettel emlékezik meg a
nemzet elsõ királyunknak, a szentnek,
az államalkotónak, az uralkodónak és
a hadvezérnek máig ható, dicsõséges
tetteirõl és uralkodói történelmi alkotásairól.
Ezek a tettek és ezek az alkotások
örök idõkre hirdetik az õ csodálatos emberi nagyságát, kimagasló
uralkodói erényeit, és mélységes államférfiúi bölcsességét, – így kezdte
ünnepi beszédét Apáti Kinga Csilla,
a helyi Polgárõr Szervezet elnöke a
szárszói ünnepségen, – amelyrõl a 3.
oldalon tudósítunk.

Egyik nap zápor, zivatar, másik nap kánikula. Ilyen volt ez a nyár. A sok esõ jót tett a
30 ezer szál palántánknak, s a virágok teljes díszben pompáznak a parkjainkban. A
nyaralókat kellemetlenebb idõben azonban a Csukás Színház programjaival sikerült
kárpótolni, mert a fedett szabadtéri színház minden idõben alkalmas színházi elõadásokra, koncertekre, délelõtti játékokra.

Az ország minden részébõl, külföldrõl is sokan kedvelik a strandunkat. De az 50 kilométeres vonzás-körzetbõl is ide járnak. A biztonságról megerõsített járõrszolgálat gondoskodott, és diák-rendõrök is besegítettek, hogy nyugodtan strandolhassanak a vendégek.
A karon ülõ kisfiú lelkesen tapsolt a
Szomszédolás mûsorában fellépõ táncosoknak. A Zimányi család a strandon töltötte ezt a jó meleg, kánikulai
napot. Az édesapát és a 4 éves Dánielt
még mindig a víz vonzza, a két éves
Benedek és az édesanyja itt vannak
a színpad közelében. Kötcsén van
nyaralójuk, s ha tehetik, ide jönnek
a strandra, és minden rendezvényre,
ami kedvükre való. Judit, az édesanya
dicséri a gazdag programot, hogy
hétköznap is válogathatnak a gyere
keknek való meseszínház, vagy éppen
a Sárkányfesztivál kínálatából.

Beöthe Ákos és családja elõször
nyaral nálunk. Az édesanya Magyar
Ildikó, s barátnõje hívta meg õket. Így
most a Gutman család vendégei. õk is a
szomszédolás látványos mûsorát nézik.
Ildikó azt mondja, hogy nagyon tetszik
neki a rendezvény mentalitása, hogy a
nagyi korúak is milyen jó kedvvel szerepelnek, milyen jó szívvel kínálják a süte
ményeiket. A 3 éves Lénának és a hét
hónapos Grétának pedig ez a strand, a
homokos plázssal, az árnyas, hatalmas
fákkal, kívánni sem lehet ideálisabbat.
Azt mondják, valószínû, törzsvendégek
lesznek Szárszón.

www.balatonszarszo.hu

T. Dénesék Szigetvárról járnak
rendszeresen a szárszói strandra. Ezt
a tisztaságot, ahogy rendben tartják a
környéket, kevés helyen tapasztalják.
A család nem maradhat el, ha jó az
idõ. Igaz, felmálházva jövünk, mert
nem szeretünk sorban állni a büfék
elõtt.
Egy német család is azt dicsérte,
hogy délután is teljes tisztaság volt a
strand toalettjén. Volt WC-papír, szappan, pedig ezerszámra strandoltak itt,
ezen a kánikulai napon.
Folytatás a 3. oldalon
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Megújul a Fõ utca 48.

A stranddal szembeni utca színes kockalap burkolatot kapott, szép virágágyas
szegéllyel. Most már babakocsival is
lehet rajta közlekedni.

Tájékoztató
az önkormányzati
választásokról
A helyi önkormányzati képviselõ és polgármester választást a Köztársasági Elnök
2014. október 12. napjára tûzte ki. A
választás vasárnapi napon lesz, a választópolgárok szavazataikat reggel 6 órától
este 19 óráig adhatják le. A szavazókörök
helyében nincs változás, Balatonszárszón
továbbra is – a kapott értesítõben feltüntetett helyen – vagy a Közös Önkormányzati Hivatalba, vagy a Mûvelõdési Házba
lehet menni szavazni. Balatonszárszón az
a nagykorú magyar állampolgár, vagy
uniós nagykorú személy szavazhat, aki
balatonszárszói lakóhellyel, vagy 2014.
június 23-ig létesített tartózkodási hellyel
rendelkezik Balatonszárszón. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október
10. 16.00 óráig lehet benyújtani vagy
a www.valasztas.hu oldalon, vagy levél
ben, vagy személyesen nyújtható be a
Közös Önkormányzati Hivatalnál.
Az elõzõ választásokhoz viszonyítva
jelentõs változás, hogy a választópolgárok
jelölt ajánlásaikat nem ajánlószelvényen,
hanem már az országgyûlési választásnál
is alkalmazott módon, un. ajánlóíveken tehetik meg. Egy választópolgár lakóhelyén
több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet
természetesen csak egyszer. Egyéni listás képviselõjelölt az, aki Balatonszárszó
választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltként ajánlott. A polgármesteri jelöltséghez
a választópolgárok 3 %-ának ajánlása
szükséges. Balatonszárszón a figyelembe
vehetõ választópolgárok száma 1925 fõ.
Ehhez viszonyítva a képviselõjelöltséghez
20 fõ érvényes ajánlása, a polgármester
jelöltséghez pedig 58 fõ választópolgár
ajánlása szükséges.
Az egyéni listán képviselõk azok a
jelöltek lesznek, akik a megválasztható
képviselõk száma (6 fõ) szerint a leg
több érvényes szavazatot kapták. Ha
az egyéni listás jelöltet polgármesternek
is megválasztották, úgy õt törölni kell az
egyéni listáról, és helyébe a következõ
legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
A megválasztott képviselõk és polgármester megbízatása az eddigiektõl
eltérõen nem 4 évre, hanem 5 évre szól.
Részletes tájékoztatónkat www.balatonszarszo.hu oldalon találhatják.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel kérem,
szíveskedjenek Helyi Választási Irodánkhoz fordulni.
Minden választópolgárnak sikeres, és
eredményes választást kívánok.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes fõjegyzõ

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból harmincmillió
forint támogatást nyert a Fõ utca 48.
szám alatti épület felújítására. A kivitelezési munkálatokra közbeszerzési
eljárást írtunk ki. A felhívásra sajnos
helyi cég nem nyújtott be pályázatot,
így az eljárás lefolytatása során a GÉRI
Építõipari és Fafeldolgozó Kft. nyerte
el a kivitelezési munkálatok megvalósításának jogát. Az elnyert támogatásból
az Önkormányzat többfunkciós közösségi szolgáltató központot valósít meg.
Ide költözik majd a községi könyvtár,
így az óvoda területe bõvül, a harmadik csoport elhelyezése ezzel megoldódik.
A beruházás befejezési határideje
2014. október 31. Az építkezés ideje
alatt az egészségügyi és gyermekjóléti
szolgáltatás zavartalanul mûködik az
egészségházban. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérek az Önkormányzat nevében az egészségügyben dolgozóktól, megértést és türelmet
kérek a lakosságtól és az egészségügyi
ellátást igénybe vevõ betegektõl. Bízom

Az átalakítás kellõs közepén még nem látszik, de eredeti tervek szerint építik újjá a
házat.
abban, hogy a felújított épülettel községünk újabb színfolttal gyarapszik,
s a kialakított közösségi tér mind a
lakosság, mind pedig a hozzánk láto-

gató üdülõvendégek kényelmét fogja
szolgálni.
Dorogi Sándor
polgármester

Összeállítás a képviselõtestület határozataiból
A Képviselõ- testület 2014. június és július hónapokban az alábbi közérdekû
ügyekben döntött:
– Dr. Rozs Andrea gyermekorvos
2014. június 30. napjával az Önkormányzatokkal kötött feladat ellátási szerzõdést közös megegyezéssel felmondta.
A képviselõ- testület az ügyben az
alábbi határozatokat hozta:
– A házi gyermekorvosi feladatok ellátására elõszerzõdést kötött Niklainé
Dr. Bátori Beátával illetve vele megbízási szerzõdést kötött a helyettesítési
feladatok ellátására is.
– Lengyelné Németh Beátával megbízási szerzõdést kötött az asszisztensi
feladatok ellátására.
– Az új doktornõnek a szükséges dokumentumok beszerzése kb. 3 hónapot
vett igénybe, amely idõszakra az Önkormányzat megkérte a mûködési engedélyt és az OEP-pel támogatási szerzõdést kötött.
– A házi gyermekorvosi szolgálat
részére szükséges informatikai eszközök
vásárlását jóváhagyta.
– A Fõ utca 48. sz alatti épület felújítása ügyében a Képviselõ- testület a közbeszerzési eljárást lefolytatta, amelynél
a PS- ÉPÍTõ Kft ajánlata érvénytelenségét megállapította és a közbeszerzési
eljárásból kizárta, illetve a GÉRI Építõ
ipari és Fafeldolgozó Kft ajánlata érvényességét megállapította és befogadta,
a céggel a felújításra szerzõdést kötött.
– Pályázatot benyújtott be a DDOP3.1.3/G-14 jelû, „Egészségügyi alap
ellátás fejlesztése” címû pályázatra,
amelyben az orvosi rendelõ külsõ felújítása és különbözõ orvosi eszközök, bútorok beszerzése szerepel. A pályázat
elkészítésére szerzõdést kötött a Hajdú
Tender Bt-vel.
– A Képviselõ- testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a KEOP2014-4.10.0/F pályázati kiírásra,
amelyben a Közös Önkormányzati
Hivatal energetikai felújítása szerepel.
A pályázathoz szükséges tervek és do-

kumentumok elkészítésére szerzõdést
kötött Fenyvesi Róbert tervezõvel, Németh Balázs épületgépész mérnökkel és
a PÉBÉ Mérnöki Bt-vel.
– Szerzõdést kötött a Monolit 2001
Kft-vel az Önkormányzat tulajdonában
álló Balatonszárszó, 2113/1 hrsz-ú ingatlan adásvételére.
– Az õszöd Agrár Kft-vel haszonbérleti szerzõdést kötött az Önkormányzat tulajdonában álló Balatonszárszó
059/50 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
– Gyurcsek Ferenccel az óvoda
belsõ festési illetve az óvoda konyhája meszelési feladatainak elvégzésére kötött megbízási szerzõdéseket
jóváhagyta.
– Premill Kft-vel bérleti szerzõdést
kötött gépjármû tárolás céljára.
– Somogyi Jánosné egyéni vállalkozóval kötött bérleti megállapodást
jóváhagyta.
– MNV Zrt-vel kötendõ, víziközmûrendszerekre vonatkozó képviseleti
jogot szabályozó szerzõdéseket jóvá
hagyta.
– Bûnmegelõzési Minicentrum létrehozásáról döntött.
– A Kezola Kft Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó kérelmét
elutasította.
– Tomcsányi Gyula kérelmére a
Szemesi u. 6. 100. hrsz-ú ingatlan
szennyvízbekötésének
kiépítésére
újabb árajánlatot kért be, majd egy
késõbbi ülésen döntött arról, hogy a
szomszédok között egyeztetést folytat
le az ügyben.
– Szabóné Balassa Mónika és Szabó
Endre kérelmére két árajánlatot kért be
az ingatlanjuk szennyvízhálózatra történõ rákötésének költségeirõl.
– Jóváhagyta a Tóparti parkba kerülõ
murva illetve a Mikszáth Kálmán utcai
parkosítás költségét, továbbá meghatározta a Fesztivál téren felállítandó
paravánok és a Csukás- Színház falára
felszerelhetõ mesefigurák és Csukásportré elkészítésének és felszerelésének
költségét.

– A Mûvelõdési Házba étkészlet és
konyhai felszerelések vásárlását jóvá
hagyta.
– „Mozdulj, Balaton” rendezvény
sorozat támogatására 160.000.- Ft
hozzájárulást nyújtott.
– A Fröccsbusz Kft részére fizetési meghagyást küldött ki és döntött a
Fröccsbusz Kft által leszereltetett strandi
ivókút visszahelyezésérõl.
– Az óvodavezetõi álláshelyre kiírt
pályázatot érvénytelennek nyilvánította
és az óvodavezetõi feladatok ellátásával Gyurcsekné Prekázcka Etelkát
bízta meg.
– Elõzetesen megtárgyalta a zajvédelemre vonatkozó helyi szabályokról
szóló rendelet-tervezetet és a kijelölt hivatalnak véleményezésre megküldte.
– A Balatonszárszó 696/5, 696/7,
696/8, 696/9, 696/10, 510/12 és
510/13 hrsz-ú ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételével
kapcsolatosan a belügyminiszter és a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt
megkeresését elfogadta.
– Nova- Invest Kft ingatlan (közterület) vásárlásra vonatkozó kérelmét
elutasította és felkérte a polgármestert
egyeztetés lefolytatására egy terasz
rész Önkormányzat általi bérbeadására
vonatkozóan.
– Ivóvíz megtakarítás céljából speciális készülékeket szereltetett fel a központi
strandon.
– A Magyar Közút Zrt-vel történõ
egyeztetés lefolytatásáról döntött, amely
50 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezésérõl szól, a Balatonõszöd felöl, a
7-es fõút mellett a Balatonszárszó végét
jelzõ táblától a Madách utca sarkáig terjedõ szakaszra.
– Takácsné Pesti Emese tulajdonában
álló Balatonszárszó, Szóládi u. 22.
sz. alatti, 1549 hrsz-ú ingatlan önkormányzat általi megvásárlásával kap
csolatosan tájékozódásra kérte fel a
polgármestert.
– Gyephézagos tégla lerakására
újabb árajánlatot kért be.
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Szent István öröksége

A kitüntetettek: Tókáné Rózsa Andrea, Torma Marianna Mária, Kecskés Sándor, Perlaki Endre, Krukk József, Schumann László, Kiss Gyögy és neje (a Napfényudvar állatsimogató üzemeltetõi)
Mit jelent Szent Istvánt, az államalapítót ünnepelni? A családi ünnepektõl
lényegesen különbözik ez az ünnep.
Más, de mégis a nagy család, az
ország ünnepe. Apáti Kinga Csilla,
a Balatonszárszói Polgárõr Szervezet
elnöke az ünnepi beszédre készülve
olyan gondolatokra lelt, amelyek nagyon találóak a mai viszonyainkra.
István királyra nem azért kell emlékezni, mert a dicsõ múlt egy része,
hanem azért, mert õ teremtette meg a
jövõ lehetõségét. Megalkotta azokat
a kereteket, amelyben megõrizhetjük
értékeinket.

Az elgondolkodtató ünnepi beszéd
után Dorogi Sándor polgármester
elismerõ oklevelet adott át azoknak
a balatonszárszóiaknak, itteni vállalkozóknak, akik munkájukkal, közösségi tevékenységükkel öregbítették
településünk jó hírét.
A Csukás Színházban rendezett
ünnepi mûsorban fellépett a Szárszó
Néptáncegyüttes, majd Kellerné Hencz
Ildikó népdalokat énekelt. Váradi Eszter Sára és Pankotay Péter színmûvész
énekesek zenei egyvelegüket az alkalomhoz illõen az István, a király és a
Honfoglalás dalaival koronázták meg.

Párbeszéd az üdülõhelyi fórumon
Segítenek a közösségi munkában
A hagyományokhoz híven, augusztus elsõ
szombatján, a Csukás Színházban rendeztük meg az idei Üdülõhelyi Fórumot.
Az 1800 nyaralótulajdonosoknak személyesen vittük el a meghívót, ám ennek
ellenére mindössze ötvenen megtisztelték
meg jelenlétükkel az összejövetelt.
Dorogi Sándor polgármester úr beszámolójában elsõként kitért arra, hogy
az elmúlt négy évben milyen változások zajlottak le a település életében: a
legjelentõsebb a kertmoziból átalakított
Csukás Színház megépítése volt, majd a
Zenepavilon lett új jelképe Szárszónak. A
nyaralótulajdonosok legjobban a Berzsenyi utca új aszfalt burkolatának örültek.
A Mikszáth Kálmán utcai járda is szép
új burkolatot kapott, és a központi strand
elõtti parkoló felújítása is a jelentõsebb
beruházások közé tartozott. Ezt követõen
szólt a nyári programok sokszínûségérõl,
hiszen Szárszó, a családos üdültetés Mekkája.

A jövõ tervei közül kiemelte a MÁV
rekonstrukciós munkálatait, illetve a Fõ
utca 48. alatti épület közösségi házzá való
átalakítását, felújítását, melyet pályázati
pénzbõl valósítanak meg még az idén.
A harmadik részben szólt a nyaraló
tulajdonosok számára is sok problémát
okozó jelenségekrõl, gondokról. Ezek
közé tartoznak a szemétszállítással kap
csolatos anomáliák – reklám szatyros
szemét –, a megunt használati tárgyak
kitétel az utcára, a szelektív hulladékgyûjtõk körüli állapotok. A Fórum végén,
a jelenlévõk kérdéseket tettek fel a polgármesternek, s válaszait a jelenlevõk
elfogadták.
Az üdülõtulajdonosok közül sokan fejezték ki köszönetüket az elmúlt években
bekövetkezett pozitív változásokért, és
felajánlották segítségüket a további közösségi munkákban való részvételhez.
Wiesner Péter
BSZÜE elnök

„Tudással gyorsítunk” – jövõre is

Rangidõsök köszöntése
– Most kipihenem
a fiatalkori fáradt
ságomat. Az uno
kám kiszolgál, mint
egy
méltóságos
asszonyt.
Nem
voltam kényes, mindenhez értettem,
sütöttem, fõztem,
kapáltam, kézimunkáztam. A cserevilágban hányszor megtettem gyalog a
Karád-Kaposvár közötti utat! Vittem a
két csatos üveg pálinkát, amit sóra, cukorra, szappanra cseréltem, – mesélte
a születésnapi köszöntõjén Kreka Imréné, született Gál Teréz, aki augusztus
7-én töltötte be 95. évét. Orbán Viktor
miniszterelnök oklevélben megfogal
mazott jókívánságait Dorogi Sándor polgármester adta át. Az ünnepelt minden
szárszóinak azt kívánja, hogy érje meg
ezt a kort erõben, egészségben. õ naponta sokat, és mindenkiért imádkozik.

A szeretõ családjáért is. Lánya, Ivanics
Ferencné, unokája, Gyurákovicsné Iva
nics Márta, unokaveje, Gyurákovics Lajos és dédunokája Gyurákovics Bence
mindenben a kedvét keresik.
Mészárovics
Józsefné
Ve
ronika
nénit
köszöntötte szintén
95.
születésnap
ja
alkalmából
augusztus
19-én
Dorogi Sándor pol
gármester.
Neki
is elvitte a miniszterelnök jókívánságait, a szépkorúaknak
küldött oklevelét. A Dózsa György utcai
családi házban lánya és unokája segít
az ellátásában, de Szekér-Nagy And
rea gondozó is kiveszi részét, hogy Veronika néni mindent megkapjon, amire
szüksége van.

Kezet fogott a polgármesterrel
Merkl Ruben, aki 2014. január 19-én
született, júniusban tett elõször hivata
los látogatást édesapjával, Merkel
Lászlóval, és édesanyjával Filep Orsolyával a polgármesteri hivatalban.
Mint ahogy ilyenkor lenni szokott,
Dorogi Sándor polgármester ünnepélyesen fogadja az újszülöttet és a
családját, és átadja az önkormányzat
emléklapját, és a 100 ezer forintot tartalmazó ajándék-borítékot. Ruben ez
alkalommal szabályosan kezet fogott a
polgármesterrel. (Az errõl készült fotó a
géppel együtt egy másik közösségi eseményen „eltûnt”.) Így a kellemes, Dózsa
György utcai házukban készült róluk a
családi fotó, ahol négy éve laknak.

A matematikai-logikai játékokat még mindig inkább a „férfiak” kedvelik?
Július 7-9 és 15-16-án a Csukás Színházban Balatonszárszó nagyközség és a Balatoni Integrációs Nonprofit Közhasznú
Kft támogatásával valósítottuk meg a
„Tudással gyorsítunk” programsorozatot.
Hétfõn Obádovics Gyula professzor tartott elõadást térbeli görbék szemléltetésérõl, keddenként és szerdánként Birkás
György logikai, matematikai játékokról
és sakkváltozatokról beszélt. A játékokat lelkesen ki is próbálta a 40-50 fõs
közönség nagy része. Népszerû volt a

négyszemélyes sakk, de a különféle logikai fejtörõket (Rubik kocka, szóma kocka)
és ördöglakatokat is sokan kipróbálták.
Volt olyan nap, amikor egy teljes sporttábor csoport látogatta meg az elõadást,
nagy örömmel fogadva az új programot,
ahol az agyukat is megtornáztathatták.
Terveink szerint bõvített formában jövõre
is megvalósítjuk a programot, ha sikerül,
akkor tehetséges gyerekekkel bentlakásos formában, de továbbra is a széles
közönség bevonásával.

Szárszón itthon, Pesten otthon
Folytatás az 1. oldalról
Henter Ákos és Vastag
Mónika, két fiúkkal a 4 éves
ifjabb Ákossal és a 2 éves
Péterrel tulajdonképpen kétlakiak. Anyai nagyszülõi és
apai ágon is annyira kötõdik Mónika Szárszóhoz,
hogy azt mondja, hogy
Budapesten otthon van,
Szárszón pedig itthon.
Gyermekkorában
testvérével együtt annyi jót kapott itt, hogy
elhatározta: ha neki gyermekei lesznek,
megadja nekik mindazt a jót, amit õ itt
kapott: ez a béke, a nyugalom, a sza
badság, s mindaz a balatoni élmény,

ami ehhez tartozik. Mónika
maximálisan beváltja szavát: ha süt a nap, biztosan
sokan látták, amikor babakocsival, pocakbabával
fölmálházva, a strandra
mentek az Esze Tamás utcai
házból. Most, hogy már két
gyerekük van, az utazást
is megkönnyítendõ, vettek
egy autót. Azt mondja,
vendég itt, de nem nyaraló.
Ugyanúgy élik a mindennapjaikat, mosnak, fõznek, takarítanak.
De a napnak sokszor vannak ünnepi pillanatai, hiszen a Csukás Színház eseményein, és a sok gyerek-programon mind
ott kell lenni.

4 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Akik a vállukon vitték a „nyarat”
Vendégfogadásból jeles
Hatalmas vendégjárással dicsekedhettünk a nyáron. Nem csak a szomszédos településekrõl, hanem a Balaton part távolabbi részérõl is átjártak
a strandunkra, színházi eseményekre,
a meseelõadásokra, a Sárkányfesztiválra, a fergeteges koncertekre, a
kórustalálkozóra, discozni, mókolni,
a Mozdulj Balaton eseményeire, a
cukrászdánkba, a Szomszédolásra. És
persze itt voltak a vendégek az ország
minden részébõl, sõt a világ minden
tájáról is. Szerencsére a legtöbben jó
hírét vitték Balatonszárszónak. Mert
nagyon készültünk. Akiknek Dorogi
Sándor polgármester feladta a leckét:
Dancsecs Klára, a mûvelõdési ház
vezetõje és Némethné Szabó Magdolna, turisztikai menedzser.
Klárinak
nem
kevesebb volt a
dolga, mint hogy
szervezzen a nyár
minden hetére egy
meseelõadást, a
felnõtteknek szóló
elõadást,
vagy
koncertet. De nem ám akármilyet, hanem
igényeset! És megkezdõdött a több mint
száz program egyeztetése, a legapróbb
részletekig való megszervezése.
Magdinak a vendégek idecsábítása
a feladata. Ezért
már szinte januárban nyakába vet
te az országot,
bõröndnyi szárszói
reklámanyaggal.
Járta az utazás
kiállításokat – Süsü és a többi Csukás
mesefigura társaságában. Ezzel már
olyan népszerûek lettünk, hogy minket
hívtak a különbözõ rádiós és tévés társaságok. Amikor pedig megérkeztek a
vendégek, egy egész kis hadosztályt
irányított. Az Info-pont, a Csukás Színház, a központi strand munkatársai, a
Polgárõrség aktivistái, a diák-segítõk,
a hangtechnikusok, mind-mind egy
csapatként dolgoztak a vendégek színvonalas kiszolgálásáért.
Az eredmény az elõadások bevételébõl: 8 millió forint. Pedig méltányos
összeget kértünk, – a gyermek belépõk
mindössze 500 forintba kerültek – sõt
több koncert ingyenes volt.

Szárszó szeme-hangja
Kilvinger Gábornak, a Szárszó
TV Stúdió veze
tõjének és csapatának ezen a
rengeteg
prog
ramon mind ott
kellett lenni. Sõt,
órákkal elõtte szereltek: hangosítottak,
próbálták a világosítást. Gábornak jó
lett volna, ha néha „megduplázódik”,
mert egyszerre két helyen is kellett forgatni és hangosítani. E csapat jóvoltából
kaphat ízelítõt mindenki a Szárszó TV
adásaiban, akik nem tudtak részt venni
ezeken az eseményeken. Akik teljes
erõbedobással mellette voltak: Kilvinger
Jenõ, Krukk József és Fleck László.

Kameruniak és kongóiak
a kórustalálkozón
A Chosatri, avagy Szentháromság kórus egy kontinenseken
és kultúrákon átívelõ baráti társaság. A kórus tagjait az afrikai zene szeretete köti össze, amely az életük részét képezi. A Svájcban élõ kameruni és kongói tagokból álló, egy
zürichi katolikus templomi közösség hivatalos egyesületeként
mûködik, és Svájc-szerte rendszeresen fellép.
A balatonszárszói kórustalálkozó volt a kórus elsõ Svájcon kívüli fellépése, s mint ilyen: mérföldkõ a kórus életében.
Maga az ötlet a tavalyi kórustalálkozón született meg, hisz
a kórus egyik tagja éppen balatonszárszói, Smelka Eszter.
Örömmel vettek részt a fesztiválon, amely ragyogó lehetõség
volt arra, hogy egy más kultúrát ismerhessenek meg és egy
Magyarországon kevéssé ismert kultúrát ismertessenek meg a
zeneszeretõ emberekkel.
A Soli Deo Gloria – a házigazda kórus – nyitotta meg a
rendezvényt, Pörneki Anikó énekmûvész közremûködésével

Smelka Eszter – a szárszói iskola egykori diákja tagja a
Svájcban éneklõ kórusnak.
és vezényletével. A további fellépõk: Kodály Zoltán Vegyeskar (Kecskemét), Siófoki Férfi Dalkör, Szentháromság kórus
(Svájc), Eötvös Jubileumi Kórus (Budapest) és a Sonoro Kórus
(Balatonföldvár). Pörneki Attila karnagy vezetésével az öt
kórus együtt énekelte Saint – Saens: Noel címû oratóriumából
Tollite Hostias kezdetû dalt.

Szomszédaink Szemesrõl, Földvárról

A hajdúszoboszlói majorettek ezzel a szívvel üzenték: szeretik
Szárszót, a testvértelepülést.
Boór Miklósné Balatonszemesen 18
éve vezeti a jelenleg 75 tagú Derûs
õsz Nyugdíjas Egyesületet. Vastapsot
arattak mind a két táncukkal, de kiváltképpen a fekete-fehér op-arttal.
Nagyon tetszik az ötlet, és szívesen
fogadtuk a meghívást a szomszédolásra, hiszen így mutathatjuk meg, hogy
a települések összetartoznak, hogy a
fiatalok és az idõsek tartalmas közösségi életet élnek, hogy nem csak mûvészi produkcióval lehet színpadra lépni
és elismerést aratni. Itthon, a kistérségi
gálát megnyertük ezzel a számmal, és
továbbjutottunk a kaposvári megyei gálára.
A házigazdák nevében a Balatonszárszói Nyugdíjas Dalkör és Néptánc
csoport nyitotta meg a rendezvényt,
akiknek asszony tagjai egész dél
elõtt sütöttek, hogy a finomságaikkal

A szemesiek szellemes táncot jártak, opart ruhában.

Egy szemet gyönyörködtetõ mozdulat

megvendégelhessék a résztvevõket.
Nagy volt a sorban állás a terülj asztalkám elõtt. Fellépett a Balatonföldvári
Ifjusági Néptánc Egyesület, a debreceni
Valcer Táncstúdió, akik a szomszédban
táboroztak. A legek fürdõvárosából,
Hajdúszoboszlóról új repertoárral
érkezett dr. Magyarné Szilva Mónika
mûvészeti vezetõ majorett csoportja.
A házigazdák néptáncegyüttese ismét
remekelt. Ezen az ünnepségen vette át
a Szárszó Néptáncegyüttes vezetõje,
Leicht Károly a Somogy Megyei
Néptáncszövetség alelnökétõl, Papp
Károlytól a Vida József díjat munkája
elismeréséül.
Végül a mohácsi Dunavkinje Tamburazenekar szórakoztatta az egybegyûlteket Versendi Kovács József,
a Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével.

Komáromból másodszor
A Komáromi Jókai Színház társulata második alkalommal látogatott
Süsü, a sárkány szülõföldjére, Balatonszárszóra. Most is nagyon jól
éreztük magunkat. Öröm volt az íróval való találkozás. Mindig szívesen jövünk fellépni erre az egyedülálló „kertszínpadra”. Annyira
jó itt a közönség és a szervezõi munka, hogy ha nem lenne a Balaton, akkor is örömmel jönnénk ide. Ettõl függetlenül a stáb tagjai az
elõadás után csobbantak egy jót, és csak utána indultak haza.
Reméljük, hogy jövõre is eljuthatunk Balatonszárszóra és újra találkozhatunk.
A Komáromi Jókai Színház társulata nevében:
Tóth Tibor igazgató

A komáromi társulat megköszöni a tapsot
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Kasszasiker: a jegybevétel 8 millió

Sokszor a partra is kitehettük volna
a megtelt táblát.
Fantasztikus hangulat a Sárkányfesztiválon.
A Szabad Ötletek Színháza a színház
névadójának klasszikus darabját
a Nagy Ho-Ho-horgászt mutatta be.

Csipkerózsika
sikeres
produkció.

A fõszerepben:
Süsü, Jáger Viktor,
aki szó szerint összeforrt
a jelmezével.

A Nyitott Kapu Alapítvány évek óta Szóládon rendez mozgássérülteknek tábort, akik segítõikkel együtt töltenek itt egy-egy hetet.
Rendszeresen járnak a szárszói strandra és a rendezvényekre.
Ez alkalommal még a „vonatozásba” is beszálltak, amikor
a Brass Band zenéjére körbe járt a vendégsereg.

Charlie az
örökzöldjeivel
nagy sikert
aratott.

Hevesi Tamás forró
hangulatú koncertet adott
a forróságban a központi
strand színpadán.

Az Alma-mánia tovább tart.
Kevés volt a két elõadás.

A Budapest Bár itteni bemutatkozására szûkösnek
bizonyult a Csukás Színház, mert az álló helyek is
elkeltek.

Az Intim Torna Illegal nyitotta a nyári
koncertek sorozatát és avatta fel az új
színpadot a központi strandon.

Az Apostol Együttest hangos ovációval,
felállva búcsúztatta a közönség.

6 SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ

Balaton Hangja – tehetséges énekesekkel
Ország-világ ismét láthatta, hallhatta,
mennyi tehetséges ifjú énekes van
köztünk, akik közül legtöbben az idén
is távoli vidékekrõl érkeztek telepü
lésünkre, hogy „kiénekeljék” magukat
a Balaton Hangja dalversenyen.
A zsûri elnökétõl, Hevesi Tamástól
– aki eddig mindhárom alkalommal
„bíráskodott” a rangos amatõr zenei eseményen – megint szellemes és
szakszerû, személyre szabott értékelést
hallhattunk az augusztus 17-i döntõn,
teltház elõtt, a Csukás Színházban.
A zsûri többi tagjának, Balogh Márta
jazzénekesnõnek, Szóka Júlia operett
primadonnának, énekmûvésznek most
is nehéz dolguk volt a végsõ sorrend
kialakításában, miután Pörneki Anikó
énekmûvész színvonalas mûsorvezetésével elõadták az ifjú jövendõ(?) kollégáik választott dalukat.
Többen, többször regisztrálták már
magukat az egyre népszerûbb és híresebb versenyre. Aki itt fellép, viheti
valamire ezen a rögös pályán, mint a
korábbi gyõztesek, Katz Zsófia és TóthGyörgy Viktória, akik bebizonyították,
mennyit fejlõdtek. Örvendetes, hogy a
tavaly is indulókkal erõsödött az idei
mezõny, ezért volt nehéz döntenünk –
összegzett a zsûrielnök. A húsz éves
gyékényesi egyetemista, Decsi Csaba
lett a Balaton Hangja.

Zánkán nyaraltunk

Az északi parton is jót lubickoltunk

Katz Zsófia, az elsõ verseny gyõztese, mellette az idei gyõztes Decsi Csaba. Fellépett
Tóth-György Viktória, aki tavaly lett a Balaton Hangja. A másik két korcsoport gyõztese: Bödök Benjámin és Halász Tímea.
Dorogi Sándor polgármester így bú
csúzott a nézõktõl: Örülök, hogy ismét
remek ifjú énekesek gyûltek össze és
viszik településünk jó hírét az országban. Jól sikerült a döntõ, jövõre is száll
tovább a Balaton Hangja.
Temesi László
Iskolánk 20 kisdiákja, – 4. és 6. osztályosok, – valamint két pedagógusunk
(Kapuváriné Mikei Ilona osztályfõnök
és Csehi Andrea) július 27. és augusztus 1. között az Erzsébet program
keretében táborozott Zánkán, amit
pályázat útján nyertünk. Így a gyere
keknek és a kísérõknek szinte csak
jelképes részvételei díjat kellett fizetni.
Nagyon tartalmas és kellemes volt a tábori életünk. Sok-sok programlehetõség
között válogathattunk, amit igyekeztünk
kihasználni, természetesen a strandolás
sem maradt el. Igazi csapatépítés volt!
Velünk együtt 1350 gyermek táborozott ebben az idõben a gyermekvárosban. A régi úttörõtábor megújulva fogadott bennünket, de a közös programok
és az együttlét varázsa megmaradt. A
gyermekek nagyon sok élménnyel tér
tek haza.

Jutalom úton Lengyelországban
Alig, hogy véget ért a tanév,
június 15-én indulhattunk, Lapanówba, ahol már kedves
ismerõsök vártak. De útközben a gyönyörû Zakopánét
meg kellett nézni. A testvériskola diákjai és a szülõk nagy
szeretettel fogadtak.
Emlékezetes volt a krakkói
kirándulás! Szerencsénkre egy
magyar származású idegen
vezetõnk volt és minden ma
gyar vonatkozású helyre elvitt Közösen készítették az Öko-sárkányt
bennünket. Tanulságos volt a
szomszéd faluban tett látogatásunk. Egy
kel telve ültünk ismét a buszba és estére
hegymászó fiatalember mesélt és vetített
szerencsésen hazaértünk.
képeket a külföldi útjairól és utána a
(A júniusi tanévzáró ünnepségen példás
bátrabbak a hegymászó falat is kipmagatartásáért és szorgalmáért könyvjutalróbálhatták.
mat kapott Szûcs István 1. osztályos tanuló,
Szerdán reggel a hosszú búcsúzaki az elõzõ számban megjelent névsorból
kodás után kicsit fáradtan, de élményeksajnálatosan kimaradt.)

Íme a dobogósok: 10-14 évesek
korcsoportjában: 1. Bödök Benjámin
(Jászszentlászló), 2. Krukk Cintia (Balatonszárszó), 3. Parragi Rebeka (Balatonboglár). 15-20 éves versenyzõk
közül: 1. Halászi Tímea (Herend), 2.
Beleznai Eszter (Tárnok), 3. Gara Bella
(Nagyatád). A 21-30 év közötti korcso-

portban: 1. Decsi Csaba (Gyékényes),
aki elnyerte az idei Balaton Hangja
címet, 2. Rónai-Balogh Orsolya (Budapest), 3. Somogyi Anett (Várpalota).
Nem csak a helyezettek, hanem a
különdíjjal jutalmazottak is, és minden résztvevõ ajándék csomagot
kapott a verseny támogatóinak jóvoltából, akiknek megköszönjük a szíves
hozzájárulást.
Fõ
támogatók:
Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata,
Hotel Két Korona Balatonszárszó,
CIB Bank.
További támogatók: Nõk a Balatonért
Egyesület Balatonszárszói Csoportja,
Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Tu
rizmusáért Közhasznú Alapítvány, Balatonszárszói Turisztikai Egyesület, Balatonszárszói Üdülõ Egyesület,
József Attila Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, KEZOLA Építõk Áruháza (Balatonszárszó), Csutak Bútorház (Balatonföldvár),
Bel Canto Énekstúdió (Balatonföldvár), Balatonföldvári Kistérségi
Turisztikai Egyesület, Szekér Gábor
alpolgármester, Mihályiné Molnár
Zsuzsanna, Mikulcza Gábor, Tefner
Tibor (balatonszárszói önkormányzati
képviselõk), Somogyi Jánosné, Torma
Zoltán, Harmath Imre (balatonszárszói
vállalkozók).

Kétéves a kicsik klubja

Stadler nagypapa
kisunokájával

a

Ütõ-Siklódi Dorottya egyetlen rendezvényrõl sem maradhatott el. Most édesanyjával, Ütõ-Siklódi Anikóval és a
nagymamájával, Balog Tivadarnéval jött ünnepelni.

szervezésében, az ünFantasztikus disco-hannepek játékainak kitalágulat hallatszott délelõtt
lásában. Saját tapasztalaa mûvelõdési házból.
tából tudja, hogy milyen
Weis Viktor énekelt és
könnyebbséget
jelentett
muzsikált a néhány hóbeilleszkedni az óvodába
naposak, vagy évesek
azoknak, akik itt már megiskedvére. A Baba-Mama
merték egymást. Fanni már
klub ünnepelte a 2.
kinõtte e klubot, de ünnepi
éves megalakulását. A
kicsinyek közül sokan Jakab Viktória két lányával alkalmakra õ is elkíséri a
ott voltak a színpadon Katona Fannival és Eszterrel. kishúgát. A csodaszép és
finom születésnapi torta az
és ütemesen ráztak a
édesanya mûve.
ritmusra. Ütõ-Siklódi Dorottyát hat hóStadler Lajost – mint nagypapát – a
napos korától minden alkalommal elfelesége biztatta: nézzenek csak be
hozták szülei. Az édesanyja Ütõ-Siklódi
a 8 hónapos Leventével a mûvelõdési
Anikó dicséri az ötletgazdát, Horváth
házba, mert ott egy jó kis összejövetel
Anitát, a klubvezetõt, hiszen a gyere
van készülõben. Takács Levente Tamás
kek itt ismerkednek meg a társasági
rögtön rá is mosolygott a babakocsiból
élettel. Az édesanya baba-klubos
a barátjára, Horváth Pérterre, akivel
külföldi tapasztalatait itt is szeretné
gyakran babakocsiznak együtt, sõt a
továbbadni.
Jakab Viktória két kislány – Katona
keresztelõjüket is egy napon tartották.
Fanni (4 é.) és Katona Eszter (2 é.) –
A folytatás biztató, mert minédesanyja, akit a klubvezetõ a jobb
den hónapban érkezik néhány pici
kezeként emleget. Pedagógus lévén
szárszói, de járnak ide a szomszédos
szakavatottan segít a programok
településekrõl is.
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Koncertek a református és katolikus templomban

Szent István napjára készülve ünnepi
koncertet adott augusztus 18-án a református templomban Pitti Katalin Liszt-díjas
mûvész és Karasszon Dezsõ orgonamû
vész. Az est szervezõje, Bölcsföldi József
elmondta, hogy 20 évvel ezelõtt kezdõdött ez a sorozat, és az elsõ alkalommal éppen Karasszon Dezsõ játékában
gyönyörködhetett a közönség.

Különleges zenei élményben volt része
augusztus 8-án a katolikus templomban
rendezett hangverseny közönségének.
Az egyházi zeneirodalom legszebb
darabjaiból – Bachtól Szokolay Sándorig – válogattak az elõadók, akik
a vendég fuvolista kivételével egy családot alkotnak. Ezt az ajándék koncertet a Bodolai család a zeneszeretõ
szárszóiaknak, illetve az ide látogató
nyaralóknak szánta. A vastaps a leg
szebben csengõ fizetség volt számukra.
Faragó Dóra énekelt, Kõbányai Ágnes
fuvolázott, Bodolai Péter orgonán és
zongorán kísért, Bodolai György orgona-, zongorajátékát, énekét hallgat
hatta a közönség.
Megint gazdagodott településünk
egy olyan családdal, amelynek tagjai készek bekapcsolódni az itteni
kulturális életbe, noha egyelõre csak
a szabadidejüket, a nyarakat töltik
itt. Egy családi nyaraláson szerettek
bele Balatonszárszóba. A hangulata,
kedvessége, a gondozott környezet,
a gazdag, színes kulturális élet fogta
meg õket: azt érezték, hogy más, mint
a többi település. A vonzalom olyan
erõs lett, hogy megvettek egy félkész
házat, amit az elmúlt években, fõleg

Balról: Faragó Dóra, ének, Kõbányai Ágnes, fuvola, Bodolai Péter, zongora, Bodolai
György, ének, orgona, zongora
saját kezük munkájával csodálatossá
varázsoltak.
A Fejér megyei Elõszálláson laknak,
dr. Bodolai György, mint hatósági és
praktizáló állatorvos dolgozik ott és a
környezõ településeken feleségével,
Katalinnal együtt. Három gyermekük

Egy autót kapott a Polgárõrség
A TÓTH-VAJNA IKREK, Zsombor és
Gergely immár harmadik alkalommal tartottak nagy sikerû orgona-koncertet a református templomban, augusztus 23-án.
Zemlényi Eszter énekmûvész másodszor
lépett fel velük, a fõleg barokk mesterek
mûveit megszólaltató esten.
Konc Gáll László református lelkész ezen
az alkalmon köszönte meg dr. Bölcsföldi
Józsefnek, hogy 20 éve szervezi a temp
lomunkban a nyári koncerteket, amelyen
leghíresebb orgonistáink, hangszeres
szólistáink, énekmûvészeink léptek fel.

Legkisebbek
fogadása az oviban
A június a festésrõl, a nagytakarításról
szólt az óvodánkban. Júliusban és augusztusban újból megkezdõdött a nagyüzem,
mert sok gyermek szülei, nagyszülei dolgoztak. A 65-ös létszám fele, általában itt
töltötte a nyarat, ami a szép parkosított,
játszótérnek is beillõ udvaron kellemesen
telt. Ide jártak jó néhányan a szóládi
gyerekek közül is. Mint már néhány elõzõ
nyáron, most is fogadtak külföldi vendég
gyerekeket, akik nagyszülei, vagy egyik
szülõje magyar anyanyelvû. Bücski Bence
és Zaremba Emma nagyon jól érezték magukat, sok új barátra tettek szert, és nem
utolsó sorban gyarapították magyar szó
kincsüket, fejlesztették nyelvtudásukat.
Szeptember 10-én délelõtt pedig ünnepélyesen fogadják a 17 új kiscsoportos
társukat, akik szüleikkel együtt kiválasztják
majd a jeleket, amely 3 évig kíséri majd
õket ebben a közösségben. A nagyobbak
mûsorral, játékkal kedveskednek nekik,
bemutatják, milyen vidám az óvodai élet.

van, akik kötõdnek a mûvészetekhez.
A legidõsebb fiú idegenforgalom, turiz
mus területen dolgozik, öccse jármûmérnöki mesterképzésen tanul, húguk
harmadéves élelmiszermérnök hallgató. A jövõ évi hangverseny megtartására már most ígéretet tettek.

A nyelviskolai játék gyõztese

Ütõ-Siklódi Anikónak (balra) Jeni Zsuzsanna a Brainturbo irodavezetõje adja
át a nyereményre jogosító utalványt.

Jó néhány rendõrautó parkolt egy júniusi napon a polgármesteri hivatal elõtt. De semmi
bûncselekmény nem történt. Nem vittek el semmit, sõt, hoztak, mégpedig ajándékot.
A polgárõrök munkájának elismeréséként, az itt folytatott bûnmegelõzési program
továbbfejlesztéséért az Országos Rendõr-fõkapitányság által felajánlott Wolksvagen
gépkocsit adott át Piros Attila rendõr dandártábornok, megyei rendõrfõkapitány a Balatonszárszói Polgárõr Egyesületnek. Az ajándékot Apáti Kinga a Polgárõr szervezet
elnöke vette át.

Ezrek a József Attila Emlékházban
Több, mint ötezren látogattak el a
nyáron
a József
Attila Emlékházba,
ami azt jelenti hogy
költészetéért egyre
többen
rajonganak. Az emlékház
programjai
egyre
több
érdeklõdõt
vonzanak. Ilyen volt
az Alkotók Napja.
Csirke
Kornélia
grafikus, Fekete Attila pirográf mûvész, Kõrösi Sándor festõmûvész (jobbról) együtt dolgozik Mészáros
Kõrösi Sándor és Kálmán amatõr festõvel
Mészáros
Kálmán
festõk, Máyerné Páhok Katalin: paverpol
Zita henna és csillámfestés technikájába,
technika, Koneválné Katalin: patchwork,
e sokféle kézmûvességbe sokan akartak
Éberhardt Jenõ esztergályos, és Androsics
belekóstolni.

Az elsõ világháború
áldozataira emlékeztek

Méltó megemlékezést tartottak az I. világháború szárszói áldozatainak emlékére.
Konc Gáll László református lelkész
és Tomanek Péter katolikus plébános
megemlékezésével, Dorogi Sándor polgármester köszöntõjével vette kezdetét az
I. világháború áldozataira való megemlékezés, július 19-én, a Hõsök terén. Publik Antal színmûvész – Ábrányi Emil: Él
a magyar címû versét mondta el, majd a
Balatonszárszói Nyugdíjas Klub Dalköre
I. világháborús katonadalokat énekelt.
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára címû
versét Király Hajnalka mondta el, majd
Vass Ilonka népdal összeállítása és a
Szózat elhangzása után a Történelmi Vitézi Rend Balatonszárszói Nagyközségi
Önkormányzat, a Balatonszárszói Nyugdíjas Klub és a Horthy Miklós Társaság
megkoszorúzta az emlékmûvet.
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Szárszói sikerek a kettes fogathajtó versenyen

Balogh Bálint az elõkelõ 5. és 6. helyen végzett
Megszakítás nélkül 14 alkalommal rendezték meg Balatonszárszón a kettes
fogathajtó versenyt augusztus 16-án, a
Szabadidõ parkban. Kéri János, a Siófoki Lovasegylet tagja, az esemény fõ
szervezõje elmondta: ragyogó idõben,
nagy számú közönség elõtt indították
a délelõtt az akadályversenyt, délután
pedig a vadász hajtást, amelyre 27
nevezõ jelentkezett.

Születtek:

2014.06.28-án Vass Panka (Vass Pál
és Szántó Bernadett kislánya)
2014.07.18-án Böhm Hanna Regina
(Böhm György és Polányi Veronika
kislánya).
2014.08.03-án Halasi Márton (Halasi
Gábor és Szabó Nikolett kisfia)
2014.08.12-én Torma Tamara Ildikó
(Torma Zoltán és Ménesi lldikó kislánya)
2014.08.15-én Vass Márk (Vass Zoltán
és Nagy Viktória kisfia)
Gratulálunk és nagyon sok örömet
kívánunk a családnak!

A nõi hajtók közül Kéri Marietta dobogós lett

Az akadályverseny gyõztesei:
1. Magyar Zoltán (Marcali), 2.
Kleider Jenõ (Lulla), 3. Dencsi László
(Tab), 4. Bákor Péter (Lulla), 5.
Balogh Bálint (Balatonszárszó), 6.
Kovács József, Tab). A vadászhajtásban: 1. Magyar Zoltán (Marcali),
2. Somogyi József, 3. Magyar Milán
(Marcali) 4. Bákor Péter, 5. Dencsi
László, 6. Balogh Bálint.

A nõi fogathajtók díjazottjai: 1.
Boros Liliána (Ságvár), 2. Kéri Marietta (Balatonszárszó), 3. Keppelné
Hetényi Mónika (Karád), Jámbor Er
zsébet (Szõlõsgyörök), 5. Szabó Mária
(Kõröshegy). A legkisebbek is versenyeztek. A póni-katagória gyõztesei:
1. Keppel Gabriella (Karád), 2. Tóth
Dominika (Tengõd), 3. Preisz Amanda
(Igal).

Karate

Kürtõs kalácsot sütöttek és szumóztak

Jó tudni!
Felnõtt és gyermek orvosi ügyelet:
84/340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Dávid Kira,
Kusiak Grazsyna

és Kõrösi Sándor

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
www.balatonszarszo.hu
Tervezõszerkesztõ: KIT Bt.
Szerkesztette: Oláh Erzsébet

Július 6-án megkezdõdtek és augusztus
közepéig tartottak a Móricz Zsigmond
utcai és a központi strandon Balaton
Bea és Hûvösvölgyi Péter vezetésével a
hagyományos nyári Mozdulj Balaton!
sportversenyek. Több mint 1500-an
vettek részt a rendezvényeken.
A Móricz Zsigmond utcai strandon a
homokos kézilabda pályán foci bajnokságokat és 45 éven felülieknek célba
rugó versenyeket szerveztek.
A központi strandon kispályás foci,
strand-röplabda, tollas labda, 45 éven
felülieknek célba rúgó és kosárlabda
büntetõ dobó versenyeket szerveztünk.
Valamennyi versenynek nagy sikere
volt a fiatalok és idõsek között egyaránt.
A röplabda és tollas labda versenyeken
a hölgyek is aktívan részt vettek.
A nyári programok befejezéseként
augusztus 23-án Vonyarcvashegyen
találkoznak strandi válogatottak a szokásos sport találkozón, hogy összemérjék erejüket, és értékeljék az elmúlt sze
zont.

Közhírré tétetik,
mindenkinek tudtára adatik!

2014. szeptember havának
20. napján
Balatonszárszón
nagy nap kerekedik, a faluban

SZÜRETI FELVONULÁS
és MULATSÁG
tartatik, melyre szeretettel várjuk
Önt és a család apraját, nagyját.

Házasságkötés:

2014. 07.12-én kötötte össze életét
Herman Tibor és Avramucz Zsuzsanna!
Nagyon sok boldogságot kívánunk az
ifjú házasoknak!

A nõk is
megmozdultak

Az iskolánk ad otthont a nyári karate-tábornak, ahová sok sportoló felnõtt és gyermek
rendszeresen visszatér.
Július 7-17 között rendeztük meg a már
hagyományosnak számító edzõtáborunkat, melyre ezúttal is nagy volt az
érdeklõdés. A tíz nap alatt közel kétszáz
fiatal edzhetett Szárszón, akik az ország
különbözõ részeibõl, vagy éppen a határon túlról érkeztek. Zallel László sensei
vezetésével napi három foglalkozáson
vettünk részt, és a tábor végén övvizsgán
adhattunk számot a megszerzett tudásról. Az edzéseken túl számos program
és játék lehetõség várt a táborozókra,

Meghívó
Késmárkiné Fürjes Piroska
festõmûvész kiállítását nyitjuk meg

szeptember 12-én 18 órakor
a Polgármesteri Hivatalban,
amely október 15-ig tekinthetõ meg.

Mindenkit szeretettel várunk!

legyen szó strandolásról, vetélkedõrõl,
a népszerû kürtös kalács sütésrõl, szumó
bajnokságról többek között. A gyerekek
-elmondásuk alapján -remekül érezték
magukat, és már most többen jelezték,
hogy szívesen jönnek jövõre is! Szeretném megköszönni a segítségét Natinak,
Magdinak, Marikának és Gabinak, akik
évek óta oszlopos tagjai és segítõi a csapatunknak, valamint az iskola és a konyha dolgozóinak. Jövõre innen folytatjuk!
Somogyi Péter edzõ

Programajánló
RUHABÖRZÉT rendeznek október 18-án
a Mûvelõdési Házban 14-tõl 18 óráig.
Jelentkezni október 1-ig lehet a Polgármesteri Hivatalban István Ildikónál
vagy e-mail: bekeorsi@gmail.com címen
és a 06/30-5158183 számon.
CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL lesz október 25-én,
szombaton a József Attila Emlékház és a
Turisztikai Egyesület közös szervezésében,
melyre mindenkit szeretettel várunk. A
részletes programot a késõbbiekben a www.
balatonszarszo.hu oldalon olvashatják.

14 órakor lovas-táncos felvonulás indul a
Zenepavilontól. A menetben ott lesznek a
régi szüreti mulatságok szereplõi: kisbíró,
bíró és bíróné, táncosok és zenészek, lovasok és fogatok, cigányvajda és családja.
A résztvevõk jó szívvel fogadják, ha a
megállókban süteménnyel és jóféle nedûvel kínálják õket.
Szüreti programunk 18 órától
a Mûvelõdési Házban folytatódik
zenés – táncos szórakoztató
mûsorral, meglepetés vendégekkel.
Lesz szõlõtaposás és préselés, csapra
verjük az ünnepi hordót! A talpalávalót
a Hajnali Band húzza! Szeretettel várjuk
szárszói borokkal, büfével, hajnalhasadtáig tartó tánccal: a szervezõ szárszói civil
szervezetek, egyesületek és a József Attila
Mûvelõdés Ház.
Infó és asztalfoglalás:

30/5924-246, 30/864-9125

✟ Gyászközlemény
2014. 05.24-én Wiesner János
2014. 07.02-án Gotthilf Andor
2014.07.26-án Vidák Miklós
2014. 08.04-én Bán Jánosné hagyott
itt bennünket örökre.
Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

