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Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele

Újjászületett
a Fõ utca 48.

Régi-új polgármester
öt évre

A megfiatalított épület díszkivilágítást kapott
Újjáépíteni, vagy lebontani, – ez volt
a kérdés éveken át, amikor a Fõ utca
48. számú ház sorsa került terítékre a
képviselõ testületi üléseken. A település
önerõbõl nem tudta volna megoldani
a felújítást. De mindennek eljön a
maga ideje, és erre éppen egy ilyen
pályázati lehetõség kínálkozott. Október 8-án ünnepélyes keretek között
átadták az eredeti tervek szerint felújított épületet. A megjelenteket Dorogi
Sándor polgármester köszöntötte, majd
dr. Huszárné dr. Bodor Tünde a Siófoki Járási Hivatal vezetõje szólt arról,
hogy egy ilyen közösségi ház, melynek
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megmentésével elõdeink értékeit mutatjuk meg, milyen jó szolgálatot jelent
majd Szárszó életében. Pörneki Anikó
énekmûvész az alkalomhoz illõ dallal
készült a jeles alkalomra.
Megszólalt Tefner Béla, aki korábbi
képviselõként – több társával együtt – az
újjáépítést szorgalmazta. Zotter Tibor,
aki többször mérte fel az épület állapotát,
és a felújítás tervezõje Fenyvesi Róbert
is örömét fejezte ki, hogy Szárszó egy
mívesen elkészült épülettel gyarapodott.
Elismerés illeti a kivitelezõket, Géri Kft.
tagjait, akik rekordidõ alatt és jó minõségben a régibõl újat varázsoltak.

Nagy és izgalmas választási „meccs”
zajlott Balatonszárszón a polgármesterségért és a képviselõi tisztekért. Dorogi
Sándor kihívója – és csapata – sokféle
kampány eszközt bevetett, sok-sok jó
ígérettel. Ám sajnos voltak benne mél
tatlan elemek is.
A szárszóiak becsületesen és tisztességesen elmentek a szavazásra, ami a
soha nem tapasztalt részvételt mutatta.
A többség – 660-an – úgy döntött,
hogy a biztos folytatás mellett voksol.
Két kérdésre kértünk választ a régi-új
polgármestertõl, Dorogi Sándortól:
Az egyik: hogyan tovább? A másik:
átvesz-e a másik csapat programjából olyan elemeket, amelyekre 402
szárszói szavazott?
Amint a választási programomban is
megfogalmaztam, a munkahely terem
tés, a közmunka program további
fenntartása az egyik legfontosabb célom. Ha munkahely és egészség van,
akkor már a legfontosabb megvan. Remélem, ebben a ciklusban az uniós források felhasználásával, manufaktúrák
létesítésével még több eredményt érhe
tünk el. A másik, hogy a gyerekeknek,
a jövõ generációjának megadni minden
lehetségest, amit a mi igen jó adottságú
településünk nyújt. A fiatal párok egyre
bizakodóbbak, nõ a gyermekáldás,
jó szolgálatot tenne egy bölcsõde. A
Fõ utca 48. alatti házba hamarosan
beköltözhet a könyvtár, és a helyét újból
elfoglalhatja az óvoda, ami nagyon jól
jön a növekvõ gyermeklétszámhoz. Minden eszközzel igyekszünk támogatni az

Dorogi Sándor polgármester
iskolát, hogy továbbra is folytatódjék a
magas színvonalú oktató-nevelõ munka.
Sikerült a tisztaságért, a kulturált, a
virágos környezetért a szárszói kétkezi
dolgozóknak nagyon sokat tenni. Ezt
a színvonalat jó lenne megõrizni, ahol
lehet, még javítani. Mert javítani, tennivaló mindig van, senki sem ér egy ciklusban a végére.
Nagy fába vágjuk a fejszénket:
szeretnénk, ha városi rangra emelkedne
a település. Elsõsorban nem a rang miatt, hanem a fejlesztés tágabb lehetõségéért.
Folytatás a 3. oldalon

Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadság 58. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepséget ez alkalommal
is a Tabi Fúvószenekar mûsora nyitotta meg. Ezután köszöntötte az egybegyûlteket dr. Huszárné dr.
Bodor Tünde, a Siófoki Járási Hivatal vezetõje, aki
emlékezett azokra a hõsökre, akik az áhított szabadságért a túlerõvel szálltak szembe.
Ezt követõen Nagy Zoltán önkormányzati képviselõ
mondott ünnepi beszédet.
A legújabb kori történelem dicsõséges 13 napja nem
valamiféle múló villanás, gyorsan feledhetõ történelmi
pillanat. Az 1956-os forradalom nélkül nem írható le
Közép-Európa, Európa, de talán még a világ huszadik
századi történelme sem, – mondta bevezetõjében.
– Szeretném, ha 1956 tanulságaiból okulna, gazdagodna az új nemzedék. Minden forrás arról tanúskodik, hogy a forradalom alapélménye a nemzeti egység volt, és a felszabadultság boldogsága. Mindenki
felszabadult volt, mert végre - hangosan és nyilvánosan – kimondhatták az igazságot. Hinnünk kell a demokráciában, ki kell állnunk az igazság mellett, tiszteletben kell tartanunk az emberi méltóságot, táplálnunk
kell a nemzeti büszkeséget! – mondta ünnepi beszéde
befejezéseként Nagy Zoltán a képviselõtestület tagja.
Végül a résztvevõk elhelyezték a kegyelet virágait
az 56-os emlékmûnél.

Kemendi Istvánné tanárnõ összeállításában és rendezésében készült az iskolánk tanulóinak ünnepi mûsora
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Mit tartanak eredményesnek, és mit terveznek
a megválasztott képviselõink?
Sok sikert, erõt, egészséget kívánunk a megválasztott önkormányzati tisztségviselõknek. Reméljük, hogy programjukat valóra is tudják majd váltani. Bemutatkozásul három kérdésre kértük válaszukat, amibõl az is kiderül, mit tartanak a legfontosabb teendõnek az új öt évre szóló képviselõi ciklusban.
A kérdéseink a következõk:
1. Mi volt Szárszón az a három legértékesebb változás az elmúlt négy évben, amire
ebben a ciklusban is nagy figyelmet akar fordítani?
2. Milyen lehetõségeket lát kis- és közepes vállalkozások ide telepítésére, munka
helyteremtésre, a település fejlesztésére?
3. Milyen módon szeretné Szárszó lakosságát, az üdülõ tulajdonosokat, a civil
szervezeteket az eddiginél is jobban bevonni a közéleti munkába?
Korcz Miklós
1.: Ez a három, egy
szóval is leírható: a
szemléletváltozás
Elsõként említem
a korábban sosem
tapasztalt
összefogást, – a falu
apraját – nagyját is
beleszámítva, – ami az elmúlt 4 év csapatépítésének köszönhetõ.
A jövõ zálogának tartom, hogy minden itt élõ polgár, az elvárt sikerekért
együtt gondolkodjon velünk, és lehetõségei szerint támogassa a munkánkat.
Második, értékes változásnak tartom,
hogy Balatonszárszó vezetõi megértették, az itt lakók mindennapi boldogulásának elsõszámú feltétele a munkához
jutás és ezért az elmúlt 3 évben már
komoly együttmûködésrõl tettek tanúbizonyságot.
Úgy gondolom, a napokban meg
választott polgármester és a kép
viselõtestület a sikeres elõzmények
hajtóerején felbuzdulva, ez után meg
fog ragadni még több adódó lehetõséget ezen a téren is.
Harmadikként megemlítem azokat
a megkezdett közterületi fejlesztéseket,
amikben jócskán van még mit tenni
a jövõben. Remélem, hogy az elõzõ
ciklusban településünkön megkezdett fej
lesztések folytatása mellett fogunk dönteni, az állandó lakosok által rég elvárt és
részükre többször be is ígért projektek
végre teljesülhetnek!
2.: A Magyar Kormány elkötelezte
magát a gazdaságfejlesztésre, a kis- és
középvállalkozások hathatós támogatására a munkahelyteremtésben. EU-s
források nyílnak, lehet pályázni. Balatonszárszón szerencsére eddig is voltak
jól mûködõ vállalkozások. Remélem, a
megnyíló pályázati lehetõségekkel õk is
élni fognak, ki fogják használni azokat,
a vállalkozásaik bõvítése, munkahelyek
megtartása és új munkahelyek teremtése
érdekében. A közelmúltban megszûnt
cégek, telephelyeire pedig remélem újak
fognak költözni. Az önkormányzat ösztönözni fogja letelepedésüket, de csak
úgy tudom elképzelni a támogatásukat
esetlegesen pl.: adókedvezményekkel,
ha helybeliekkel töltik fel az állásaikat és
vállalják, hogy ide fizetik az adójukat.
Több pénz ígérkezik az Önkormányzatoknak is. Bizonyára, lesz olyan
pályázati kiírás is, ami segíti a várossá
válási célokat, mely célokba sok minden
beleférhet.
3.: A közelmúltban helybe hozták
az ígéreteket! Rengeteg szép elképzelést hallhattunk, több Szárszóért tenni
akaró, polgár szólalt meg. Értékes emberi kapcsolatokat tártak a közösség
elé. Szeretném, ha közülük minél többen

hoznák az ötleteiket, és a közösség javára aknáznák ki a bennük rejlõ lehetõségeket. Képviselõként azon leszek,
hogy a megvalósítható elképzeléseket
a falu érdekében helyben tartsuk és
segítsük megvalósulásukat.
Apáti Kinga
1.: Az elmúlt négy
évben a három leg
értékesebb változás
a házi beteg gondozás, a Csukás
Színház és a civil
szervezetek
együttmûködése,
összehangolt munkája. Nem rivalizálva, hanem kart-karbaröltve közösen tesznek
Szárszóért. A beteggondozásra nagyon nagy szükség van, szeretném,
ha a bõvítésén is gondolkoznánk. A
színház, azt gondolom bizonyított az
elmúlt nyarakon. Nagy szükség van rá,
nagyon nagy vonzerõ. Ezt is fejleszteni
lehetne-kellene.
A civil szervezetek munkája pedig
a környezõ településeknek is példamutató, ritka ez jó együttmûködés.
2.: Programomban kiemeltem még a
közbiztonság fejlesztését és a fiatalokat.
A közbiztonságot tovább kell fejleszteni. Szükség lenne még több térfigyelõ
kamerára (de ez irányban már történtek
lépések, úgy tudom), és kisebb technikai
fejlesztésekre is gondolok. Vannak még
kiaknázatlan területek. A polgárõrség
létszámát is lehetne növelni.
A fiatalokat is meg szeretném szó
lítani! Szeretném, ha õk is jól éreznék
magukat itthon, Szárszón. Például egy
Fiatalok Klubja keretén belül is. Ezt jó
lenne velük személyesen megbeszélni,
ehhez õk is kellenek,
3.: Nekem az a tapasztalatom, hogy
csak személyes találkozókkal, párbeszéddel lehet az itt lakókat, az üdülõ
tulajdonosokat bevonni a közéletbe.
Elég sok civil szervezet részt vesz, sõt
szervezi a közéleti munkát, programokat! Az Üdülõ egyesületnek nagyon
jó vezetõje Wiesner Péter, mert az eddigi legnagyobb összefogást érte el, de
munkáját továbbra is segíteni kell, mert
akadnak még fehér foltok. Vannak kezdeményezések az irányban, hogy civil
szervezetekkel összedolgozzanak. Azt
gondolom, így lehet a legjobban be
vonni õket Szárszó közéletébe.
FEKETE JÁNOS
1.: Szárszón az elmúlt 4 évben a legfontosabb változás
a civil szervezetek
és a lakosság összefogása volt, ami sok
közös programban

és egymás segítségében nyilvánult meg.
Ezeknek a csoportoknak a munkáját
továbbra is figyelemmel kísérem, és
lehetõségeim szerint segítem.
Nagy munka volt a régi mozi épületébõl, saját erõbõl és adományokból
a Csukás Színház megépítése. Itt színvonalas mûsorok, összejövetelek vannak a helyi lakosoknak és a nálunk
nyaraló vendégeknek.
A Fõ utca 48-as épület pályázati
pénzen való felújítása is nagy sikere
volt az elõzõ évnek. A könyvtár ezzel
szép önálló helyet kapott. Család barát
strandunkon továbbra is biztosítani kell
az ide látogató vendégek színvonalas
kiszolgálását.
2.: Jövõre Szárszó városi rangra
emelkedhet. Ennek köszönhetõen indulhatunk az Integrált Város-rehabilitációs
pályázatokon. Ezeken nyert támogatásokból felújíthatjuk a kultúrházat,
utcákat, tereket. Ezáltal az idetelepülni
szándékozó kis- és közép vállalkozók
is új lehetõségeket kapnak. A Tóparti
Parkban két új vendéglátóipari egységet szeretne az önkormányzat építtetni,
ahová vállalkozók jelentkezését várjuk.
Ez által is újabb munkahelyek teremtõdnek. Remélhetõleg továbbra is folytatódnak a közmunka programok, ahol
sok helyi és környékbeli településen elõ
kap munkát.
3.: Továbbra is várjuk a civil
szervezeteket és üdülõ tulajdonosokat a
képviselõ testület nyílt üléseire, ahol õk
is elmondhatják terveiket, véleményeiket a településsel kapcsolatban. Még
több olyan közös rendezvény, program kell, ahol együtt vehetünk részt,
megismerkedhetünk egymással. Hiszen
minden itt elõ ember nem csak lakja
ezt a falut, hanem otthonának tekinti,
kötõdik hozzá, felelõsséget vállal érte.
Ha ezeket szem elõtt tartva dolgozunk
ezután is mindenki részére vonzó lesz
településünk.
NAGY ZOLTÁN
1.: A helyi gondozói
szolgálat- és a Polgárõrség szervezettsége, valamint a
közterek
virágosítása.
2.: Amint Önkormányzatként megteremtjük egy ipari park lehetõségét,
amely kedvezõ feltételekkel beruházásra alkalmas területet jelent kedvezõ feltételekkel, akkor már mi is tettünk valamit. Valamint nagyon fontosnak
tartom a már jelen levõ vállalkozások
vezetõivel a folyamatos párbeszédet.
Keresnünk kell a kapcsolati tõkét.
3.: Ha a felsoroltakkal karöltve többet
tudunk tenni a településünk rendezettségéért, nem szórjuk ki a zöld hulladékot
az utcára, szelektíven gyûjtjük a szemetet; egy évben legalább egyszer részt
vennénk egy közös szemétgyûjtésen és
mindenki rendben tartaná saját ingatlanát, én már elégedett lennék.
Dr. TOMKA ÁKOS
1.: Az elmúlt idõszak eredményének
tartom: – A házi gondozási szolgálat
beindítása és mûködtetése,
amely nagyon sok idõs embernek nyújt
segítséget. Fontos feladata az önkor-

mányzatnak, hogy
a házi gondozási
szolgálatot a következõ idõszakban is
mûködtesse.
– Balatonszárszó
turisztikai
ismertsége
növekedett.
Az
önkormányzat
ezzel kapcsolatos tevékenysége ezt
elõsegítette (reklám, rendezvények,
Csukás Színház, stb.) Kiemelten fontos,
hogy a következõ években a településünk turisztikai vonzerejét növelni
tudjuk, elsõsorban az ezt szolgáló
beruházások megvalósításával.
– A településünkön mûködõ egyesületek, alapítványok, civil szervezetek,
helyi közösségek aktív
tevékenységét, amelyet az önkormányzatnak a
jövõben is támogatni kell.
2.: Kis és közepes vállalkozások ide
telepítésének lehetõsége, munkahelyteremtés:
A vállalkozások támogatását konkrét
intézkedésekkel lehet és kell elõsegíteni. Ennek érdekében ki kell dolgozni,
hogy a helyben mûködõ vállalkozásokat az önkormányzat adókedvezménnyel, munkahely teremtési támogatással, munkamegrendelésekkel, vagy
egyéb módon, miként tudja támogatni
és segíteni.
Meg kell találni annak a módját,
hogy az egész évben mûködõ helyi vállalkozások, amelyek munkahelyeket létesítenek és tartanak fenn, adózási kedvezményt, adó visszatérítést kapjanak,
vagy más támogatásban részesüljenek
az önkormányzat részérõl.
3.: A helyi lakosság, az üdülõtulajdonosok és a civil szervezetek bevonása a közéleti munkába:
Az itt élõ polgárok bevonása a helyi közéletbe, az önkormányzat fontos kötelessége. A lakosság közéleti
aktivitásának elõfeltétele, az önkormányzat mûködésének nyilvánossága.
Ennek érdekében az önkormányzati és
a képviselõ testületi munka széleskörû
nyilvánosságát biztosítani kell, a helyi televízió és újság bevonásával, internetes felületek nyitásával, valamint
közvetlen lakossági fórumok megtartásával.
TEFNER TIBOR
1.: Szociális gondoskodás eredményességét. Az üzletsor
bontását és újra
élesztését más formában.
2.: Vállalkozások
idehozásában
én
nem látok nagy lehetõséget. A kis- és
közepes vállalkozásoknak közmûvesített területre lenne szükségük.
3.: Én nem tudom a közügyekbe és
a közéletbe, a kulturális programokba
bevonni az embereket, ha õk nem akarják. Kimozdítani azokat, akik kevésbé
aktívak csak a számukra vonzó prog
ramokkal lehet, tehát, meg kellene kérdezni, hogy miben szeretnének õk részt
venni. Az üdülõtulajdonosok már sok
tekintetben partnerek, de tovább kell tudatosítani, hogy csak egymást segítve
tudunk a turisztikában, és a település
fejlesztésében eredményt elérni.
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Jogerõs az önkormányzati képviselõ
és polgármester választás eredménye
A balatonszárszói helyi önkormányzati
képviselõ és polgármester választás
lebonyolításával kapcsolatosan a központi névjegyzékben szereplõ egyik
választópolgár kifogást terjesztett elõ a
Helyi Választási Bizottságnál. A HVB
a kifogásban foglaltakat kivizsgálta, a
meghallgatott tanúk vallomásai és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a kifogásban foglaltak
alaptalanok, ezért a kifogást elutasította.
Kifogást tevõ fellebbezése alapján
a fellebbezésben felsorolt 19 szabálysértés közül a Somogy Megyei Területi
Választási Bizottság 17 szabálysértést
alaptalannak ítélt, azokat elutasította.
Kettõ kifogást a TVB megalapozottnak
tekintett, mely következtében a HVB határozatát megsemmisítette, és Balatonszárszón a 001. és 002. szavazókörben az önkormányzati képviselõk
választására, valamint a polgármester
választásra vonatkozóan a szavazás
megismétlését rendelte el. A TVB az ismételt szavazást 2014. november 9.
napjára tûzte ki.
A TVB döntésének indokolása szerint a
HVB által csatolt iratok és a tanúvallomások alapján megállapítható volt, hogy a
002. szavazókörben a szavazólapok
kötegelése, a kötegelõ csíkok leragasztása megtörtént, a kötegelõ csíkokra ráírták a szavazókör sorszámát, a csomag-

ban levõ szavazólapok megjelölését, db
számát, a rontott szavazólapokat külön
csomagolták, a csomagokat lepecsételték, azonban a szavazatszámláló
bizottság tagjai a csomagot nem írták
alá. Mindezt a TVB olyan súlyos eljárási
hibának tekintette, amely a csomagok
hitelességét megkérdõjelezi, ezért ez a
TVB döntése szerint a választási eljárás
eredményének megsemmisítését és a
választás megismétlését vonja maga
után. A rendelkezésre álló kötegelt szavazólap állomány alapján a TVB azt is
megállapította, hogy egyik szavazókörben sem kötegelték külön a mozgóurnás
szavazás során fel nem használt, lebélyegzett szavazólapokat, hanem azokat
a szavazás során újra felhasználták
úgy, hogy a 001. szavazókörben a
mozgóurnás szavazásnál vitték ki újra,
a 002. szavazókörben pedig a megmaradt két szavazólappal az elnök, illetõleg a bizottság egyik választott tagja
szavazott le.
A TVB mindezt szintén olyan súlyos
jogszabálysértésnek minõsítette, amely
a választási eljárás eredményének megsemmisítését és a szavazás megismételtetését indokolja.
A TVB döntése ellen a megválasztott
polgármester bírósági felülvizsgálati
kérelmet terjesztett elõ, amelyben kérte a
TVB határozatának megváltoztatását és

a HVB határozatának helybenhagyását.
Az Ítélõtábla a TVB döntését annyiban tartotta alaposnak, hogy a 002.
számú szavazókörben a választási
eljárási törvény rendelkezéseit megsértve a szavazólapokat tartalmazó csomagokat a szavazatszámláló bizottság
tagjai nem írták alá. A csatolt iratok és
a tanúvallomások alapján ugyanakkor
megállapítható volt, – és ezt a kifogást
tevõ sem vitatta –, hogy a szavazólapok
kötegelése szabályszerûen megtörtént.
A TVB azt is megállapította – és arról
az Ítélõtábla is meggyõzõdött –, hogy
a szavazólapkötegek oly módon lettek
lezárva, hogy azokból szavazólapot
kivenni, illetve azokba szavazólapot
utólag betenni nem lehetett. A csomagolás tehát a visszaélést kizárta, a kifogást
tevõ ezzel kapcsolatosan jogellenes
cselekményt, a szavazólapok jogellenes
kicserélését nem is állította, és erre utaló
körülmények a tanúvallomások alapján
sem merültek fel.
A mozgóurnás kifogással kapcsolatosan az Ítélõtábla döntésében kifejtette,
hogy a Helyi Választási Bizottság helyesen járt el akkor, amikor elkésettség
okán az erre beterjesztett kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az Ítélõtábla megállapította, hogy a TVB-nek
nem volt jogalapja arra, hogy az ezzel
kapcsolatos jogszabálysértést érdem-

ben vizsgálja, és arra alapozva döntést
hozzon.
Fentiek alapján a Pécsi Ítélõtábla végzésében megállapította, hogy a balatonszárszói 002. számú szavazókörben a
szavazólapokat tartalmazó csomagokat
a jelen levõ szavazatszámláló bizottsági
tagok nem írták alá, ezzel megsértették
a választási eljárás szabályait.
Az Ítélõtábla döntése indokolásában
részletesen kifejtette, hogy ez a szabálysértés a szavazás szabályszerû lebo
nyolításával, az eredmény megállapításával nem áll összefüggésben, és nem
értékelhetõ olyan lényeges és súlyos sza
bálysértésnek, amely a választási eredmény megsemmisítését és a szavazás
megismétlését indokolná.
Az Ítélõtábla a TVB határozatát ezért
megváltoztatta, s a TVB határozatában
a jogsértés következményeként meghatározott szankciókat, vagyis a választási eredmény megsemmisítését és a
szavazás megismétlésének elrendelését
mellõzte.
Az Ítélõtábla döntése ellen további
jogorvoslatnak helye nincs. A 2014.
október 12-ei választás eredménye a
végzés meghozatala napján, 2014. október 31-én jogerõssé vált.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
HVI vezetõ

Szerzõdések, pályázatok
A Képviselõ- testület 2014. augusztus, szeptember és
október hónapokban az alábbi közérdekû ügyekben
döntött:
SZERZõDÉST KÖTÖTT:
• Ifj. Lõrincz Ferenccel települési fõépítészi feladatok
ellátása
• Dr. Bátori Gyermekorvosi Bt-vel házi gyermekorvosi
feladat ellátására
• Varga Norbert egyéni vállalkozóval zöldhulladék
tárolására, szállítónak történõ átadására
• a Várkonyi Építõ Kft-vel a Szóládi u. 30/B. sz. ingatlan szennyvízhálózatra történõ rákötésének kivitelezésére
• a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-vel a József
Attila Emlékmúzeum vagyonkezelésére vonatkozóan
• a Balatoni Építõipari Centrum Kft-vel gyephézagos
burkolatok kialakítására és csapadékvíz elvezetõ
„folyóka” kiépítése
• Gyurcsek Ferenccel karbantartói feladatok elvégzésére
• Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral könyvtári szolgáltatás megrendelésére
• Pannonhalma Város illetve Écs, Ravazd, Tarjánpuszta Községek Önkormányzataival a Balatonszárszó, 896/6 hrsz-ú ingatlan 1/3-ad részének
fürdõhely céljára történõ használatára
• Kazsoki Sándorral elõzetes megállapodást kötött
közterület igénybevételérõl
• SIÓKOM NKft-vel szolgáltatási szerzõdést kötött
JÓVÁHAGYTA AZ ALÁBBI SZERZõDÉSEKET:
• Roadtechnik Kft-vel kötött építési szerzõdést
• Monolit 2001 Kft-vel a Balatonszárszó, 2113/1
hrsz-ú ingatlan adásvételére kötött szerzõdést
• Bákonyi Ügyvédi Irodával közbeszerzési szakértõ
tevékenység ellátására illetve közbeszerzési dokumentáció kidolgozására vonatkozóan kötendõ
megállapodásokat
• MEGVÁLASZTOTTA a Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait és a nemzetiségi szavazatszámláló

•
•
•
•
•
•

•

•
•

bizottság tagjait. Döntött a választással kapcsolatos
kampánytevékenységrõl majd a választási kampány
mûsor Szárszó TV-ben történõ megismétlésérõl.
A József Attila Mûvelõdési Ház és Könyvtár illetve
a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda részére
pótelõirányzatot hagyott jóvá.
Bán Tiborné kérelmét elutasította, majd a kérelemre
vonatkozóan szakvéleményt kért be.
Az Esztergom u. 23. sz. alatti ingatlanra vonatkozó
beépítési kötelezettség törléséhez hozzájárulását
adta.
A Tóparti parkban lévõ Faterasz vendéglátó egység elbontatásáról döntött.
Döntött a Tóparti parkban lévõ programokkal illetve
nyestekkel kapcsolatos panaszra vonatkozóan.
A gyermekorvosi rendelõben történt helyszíni ellenõrzés megállapításaival kapcsolatban döntött
a gyermekorvosi rendelõbe két darab forgószék
beszerzésérõl, illetve a védõnõi és a gyermekorvosi
rendelõ felcserélésérõl.
A Szóládi u. 22. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan
ingatlan értékbecslõi szakvéleményt kért be majd
az ingatlan megvásárlásáról szóló döntést elhalasztotta.
Szekér Gábor alpolgármester, Fekete János, illetve
Mikulcza Gábor képviselõk által felajánlott tiszteletdíjuk felhasználási célját jóváhagyta.
Elismerõ oklevelek adományozásáról döntött.

DÖNTÖTT AZ ALÁBBI PÁLYÁZATOK benyújtásáról és
a hozzá kapcsolódó tevékenységekrõl:
• Az óvoda épületére napelemes rendszer kiépítése
pályázat: döntés az ehhez kapcsolódó ajánlattételi
felhívásra beérkezett pályázatokról, eredményhirdetés, szerzõdések megkötése: Dream Way Global
Kft-vel, Szolártechnik Kft-vel, ENEREA Kft-vel, PSSolartechnika Kft-vel és a Laforma Bt-vel.
• Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai fejlesztése pályázat: közbeszerzési eljárás megindítása, lefolytatása majd szerzõdés kötése a nyertes
Balaton Ferien Center Kft-vel és a pályázathoz
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kapcsolódó mûszaki ellenõri feladatok ellátására
szerzõdés kötése a Ramiép Team Kft-vel.
Megállapította a Mûvelõdési Ház terembérleti díját.
ELFOGADTA a Képviselõ- testület 2014. év II. félévi munkatervét illetve az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének féléves gazdálkodásáról szóló beszámolókat.
Módosította a József Attila Mûvelõdési Ház és
Könyvtár alapító okiratát.
Elfogadta a Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását és a Megvalósíthatósági Tanulmányt.
Döntött a Tóparti parkban építendõ két vendéglátó
egység megépítésére vonatkozó versenytárgyalási
felhívás kiírásáról.
Elfogadta a 2014. évi idegenforgalmi szezon
tapasztalatainak értékelésérõl szóló beszámolókat.
Támogatta a Baba- Mama Klub bölcsõde létrehozására irányuló kezdeményezését.
Felkérte a polgármestert egyeztetés lefolytatása a
Vidékháló Telekommunikációs Kft-vel a kamera
rendszer üzemeltetéséhez nyújtott internet szolgáltatással kapcsolatban.
Döntött az „Egészségfejlesztés a Balatonföldvári
kistérségben” pályázatra vonatkozóan.
Döntött a Balatonszárszói Polgárõr Szervezet támogatásáról.
Kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala- Pusztai Zoltánnal kötött szerzõdés
megszüntetése, rendõrkapitányság megkeresése.
Csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
hoz.
Elutasította a Gyulai Pál u. 10. sz. elõtti tûzcsap
áthelyezésének lehetõségét.
Döntött arról, hogy õszi nyesedékszállítást nem tart.
Támogatási igényt nyújtott be szociális tûzifa támogatás igénylése tárgyában.
Döntött a Balatonszárszói Közös Önkormányzati
Hivatal közszolgálati tisztviselõi létszámkeretének
1 fõ közterület felügyelõvel történõ megemelésérõl.
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Régi-új polgármester
öt évre
Folytatás az 1. oldalról
Az ide települõ vállalkozásokat adókedvezménnyel,
esetleg telephely felajánlásával, közös pályázatokkal segíthetnénk. A településünk az elmúlt években
a családosok, a kisgyermekesek egyik legkedveltebb
nyaraló helye lett. A változatos kulturális program mellett, a jó strandi adottságok mellett az infrastruktúra
javítására is nagyobb figyelmet szentelünk: a Tóparti
parkban a két vendéglátóhely megépítését tervezzük,
és az utak, járdák, vízelvezetõk megépítése is, számos teendõt ad.
Nagyon jól mûködõ civil szervezeteink vannak. õk
voltak a képviselõ testület „jobb keze”, hiszen azt a
közösségi életet csak velük együtt valósíthattuk meg,
õk vitték az országba, Erdélybe, Lengyelországba a
jó hírünket. Kiemelném közülük a Nyugdíjas Klubot,
amelyben 70-80 évesen is táncolnak, énekelnek. Megkülönböztetett figyelmet szeretnénk rájuk fordítani a
házigondozás szolgálatának kibõvítésével, valamint
igény szerint egy nyugdíjas otthon létesítésével.
Az elsõ kérdésre ennyit dióhéjban. A második
kérdésre: A másik csapat programja nagyon sokban
hasonlít, azzal a különbséggel, hogy sok esetben
nekünk nem elkezdeni, hanem folytatni kell a megkezdett munkát. Én azt szeretném, hogy azok is legye
nek szárszói lokálpatrióták, pozitív hozzáállással
támogassák a közéleti munkát, hiszen valamennyien
Szárszóra szavaztak, itt akarnak szebben, jobban
élni. Köszönetet mondok a bizalomért, és igyekszem
teljes energiámat beleadni, hogy a tervek ne csak
ígéretek maradjanak.

A festõ – természetrajongó

Késmárkiné Fürjes Piroska

Krukk Cintia a Balaton Hangja verseny második helye
zettje

A természet békéje, szépsége festményekben „elbeszélve”. Ez fogadta a látogatót az önkormányzat
aulájában, amióta megnyitották Késmárkiné Fürjes
Piroska kiállítását. A felsõmûvész ezer szállal kötõdik
Szárszóhoz, és most is a kertjében érzi legjobban

magát. A kiállítást mûvésztársa Hubert László ajánlotta a megnyitón résztvevõk figyelmébe.
Az ünnepségen Krukk Cintia közremûködött, aki
a Balaton Hangja versenyen az idén második helye
zett lett.

Mi lesz, ha jön a tél?

Testvértelepülésünkön – vendégségben

A nyári „örömökbõl” kijutott a Szárszóért Nonprofit
Kft. dolgozóinak és a közfoglalkoztatottaknak. Tonnaszámra nyírták a füvet, homokzsákokat szállítottak,
amikor nem is egyszer kiöntött a tó. A szeszélyes nyár
ellenére rekord létszámú vendég után kellett a strandokat, a köztereket takarítani. Helytálltak: a rendet,
a tisztaságot, a virágos Szárszót a legtöbb vendég
dicsérte.
De szusszanásnyi idõ sincs, jön az õszi- téli
felkészülés. Mik a legfontosabb teendõk? – kérdeztük
Bóka Jánosné ügyvezetõt.
A csapadékos idõjárás úgy megnyújtotta a fákat,
bokrokat, hogy a metszés, a fiatalítás nagyon sok
teendõt ad a strandokon, a parkokban. Összegyûjtjük
a strandokon a bójákat, a, a vízmélység jelzõket, a
vízi játékszereket, kivesszük a lejáró lépcsõket.
Megkezdjük a köztéri padok, bútorok összegyûjtését is, hogy megóvjuk azokat az idõjárás viszontagságaitól, illetve, amit kell, felújíthassuk. Az árkok és
az átereszek tisztítása folyamatos munkát ad a dolgozóknak. Minden közintézményi épület csatornáit
meg kell tisztítani, hiszen a sok falevél gyûlik össze
bennük, ami gátolhatja a víz lefolyását. Az avar
összegyûjtése is folyamatos feladat, amit a komposz
tálóba szállítunk, hogy megóvjuk Szárszó jó levegõjét.
Itt jegyezem meg, hogy vállaljuk a lakók kérésére térítés ellenében a nyesedék és az avar elszállítását.
És már most kiültettük a tavasz leendõ virágait, az
árvácskákat.
A napi teendõk mellett készülünk a télre. A jármûveink felkészítését, a hóekék felszerelését végzik a
szakemberek. Idõben elkészítjük a hó-ügyeleti terveket is. Az utcákra kihelyezzük a síkosság mentesítõ
anyagokat tartalmazó ládákat. Az ünnepi felkészü
lést is elterveztük. A település díszeit ellenõrizzük: az
Adventi és a Betlehemes alkotásokat elhelyezzük az
önkormányzat épülete elõtti téren. Az Eon munkatársaival egyeztetett idõben felszerelik a karácsonyi utcai díszeket és a feldíszítjük Szárszó karácsonyfáját.
Engedélyeket kell beszerezni a nádvágásra is, és
az ehhez szükséges eszközöket is készenlétbe állítani.
Amikor nem lesz a dolgozóinknak kinti teendõjük, akkor már a tavaszi felkészülésre gondolunk: javítjuk,
festjük, amit szükséges.

Remek társaság jött össze és jó hangulatban érkeztünk
rövid megállókkal és látnivalókkal tarkítva Gyergyóalfaluba, ahol az Anna panzió vendégei voltunk. Itt kitûnõ
házigazdáink finom ételekkel vártak minket. Minden reggel és este kitûnõ, helyben készült kenyeret és minden
finomságot szolgáltak fel. Másnap egy gyalogos túrát
tettünk a Békás szorosban, és gyönyörködhettünk a Gyil
kos tó ritka szépségében. A következõ napon elmentünk
az ezer éves határhoz, Gyimesbükkre, ahol megcsodálhattuk egy kitartó ember munkája során helyreállított
utolsó magyar vasúti õrbódét, amit anyaországi összefogással újítottak fel az erdélyi magyarok. Megható volt
körül nézni a Rákóczi vár romjairól, ahonnan láthattuk a
régi templomot, és a szép kopjafa sort, amit szintén ez
a közösség hozott létre. Visszafelé még egy rövid imát is
mondhattunk a Csiksomlyói kegytemplomban. Gyönyörû
és emlékezetes utunk volt, amire sokáig szívesen emlékezek.
Szijj Ágnes

Gyergyóalfalu szépen felújított temploma

Tenisz és a társasági élet
A Balatonszárszói Tenisz Clubban most ért véget a
szezon (ami náluk hét hónapig tartott)! A tenisz kedvelõit felújított klubház fogadta.
Az idei rendkívül csapadékos szezon ellenére a
klubtagjaik 38 rendezvényen, versenyen (Borsodi
Kupa, McDonald’s Cupa, stb.), kerékpártúrán (Saj
kod, Csopak, Kötcse) vehettek részt.
Sajnos, szeptember közepén az utcáról bezúdult
özönvíz (a ráhordott agyag
miatt) annyira
tönkretette a pályákat, hogy az utószezonban már
alig lehetett játszani a csúszósság miatt. A pályák
teljes felújítását csak tavasszal lehet majd elvégezni.
A klub honlapjának látogatottsága 18 hónap alatt
meghaladta 30 ezret (www.szarszotenisz.blogspot.
hu ), facebook oldaluk (Balatonszárszói Tenisz Club)
is nagyon népszerû.
A klub tagjai már ötödik éve támogatják a helyi
labdarúgó klub utánpótlását – eddig közel 9 millió
Ft-tal!

A tenisz club csapata
Novembertõl márciusig minden hónapban van
legalább egy közös program – wellness hétvége, elõ
Szilveszter, fedett pályás verseny, síelés.
És aztán márciustól ismét Szárszó és tenisz!

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 5

Ebesi, hajdúszoboszlói,
hortobágyi élmények

Gyõztük az akadályokat

Mindig jó móka és erõpróba a kötélhúzás
Iskolánk hagyományához híven (mi
nyolcadikosok) Csehi Andrea tanárnõ
segítségével október 3-án rendeztük
meg az õszi akadályversenyt.
A napot közös bemelegítéssel kezd
tük az iskola tornatermében, majd a
parkban futottunk a szülõkkel együtt.
A közös mozgás után elkezdõdött az
akadályverseny. Mi, nyolcadikosok az
állomáshelyeinkre mentünk, és vártuk
az érkezõ csapatokat, ahol különbözõ
feladatokat kaptak. Pl.: kislabda dobás,
bicikli ügyességi verseny, kép kirakás,
zene felismerés és még sok érdekesség.

A diákok minden feladatnál jól szerepeltek, ügyesek voltak.
A délelõtti megpróbáltatások után
jól esett a finom hamburger, amit a
kultúrházban fogyasztottunk el, amire a
szülõi munkaközösség hívott meg bennünket. Az ebédet levezetõként még
kötélhúzással dolgoztuk le.
A bolondos õsz ellenére az akadályversenyünkön az idõ kedvezett, mindenki jól szórakozott és kimozoghatta
magát. 			
Torma Liza
8. osztály

Megszülettek
Peringer Barbara 2014. szeptember 4-én született. (édesapja: Peringer Adorján, édesanyja: Juhász Ildikó)
Végh János Levente 2014. szeptember 20-án született.(édesapja: Végh Sza
bolcs, édesanyja: Major Tímea)
Vass Dorka 2014. 06. 28-án született (édesapja Vass Pál, édesanyja Szántó
Bernadett). A kislányt az elõzõ lapunkban sajnálatosan „elkereszteltük”, amiért
elnézést kérünk.

A hortobágyi pusztában nyári meleg fogadta a kirándulókat
A TÁMOP 3.1.4-12-2/2012-1316
számú pályázat támogatásával a
hatodik osztály osztályfõnökével és az
igazgató asszonnyal testvértelepülé
sünkön Ebesen tölthetett néhány napot. A gyerekek így emlékeznek erre a
programra:
Reggel 8 órakor indultunk egy kisbusszal. Mikor odaértünk, kaptunk finom ebédet, és az iskola igazgatója
bemutatta a falut. Láttunk templomokat, megnéztük az iskolát. Ezek után
elmentünk az ebesi focipályára, egy
kicsit néztük a meccset, azután a fiúk
elmentek focizni a mûfüves pályára.
Addig a lányok egy modern játszótéren játszottak. Jót aludtunk a kellemes
szállásunkon.
Második nap az izgatottságtól korán
felkeltünk, és készültünk a hajdúszobosz
lói fürdõzésre, ahol egy egész napot
töltöttünk el élvezve a vízi sportolást. Egy
ottani étteremben vacsoráztunk, aminek
nagyon szép tengeri hangulata volt.

Másnap a reggeli után Hortobágyra
indultunk. Láttuk a Kilenclyukú hidat, és
elmentünk egy állatparkba, ahol rengeteg régi állatfajt ismertünk meg. Volt
ott egy játszótér, és rengeteg hintónak
kinézõ húzható kocsi, amin a fiúk húzták a lányokat.
A hortobágyi lovas kocsikázás
mindenkinek nagyon tetszett. Láttunk
szürke marhát, bivalyt, racka juhot,
mangalica disznót. Megcsodálhattunk
egy puszta ötös és egy csikós bemutatót. A délutánt Debrecenben töltöttük, ahol az egyetemet néztük meg,
majd városnézés következett. A következõ napot az ebesi diákokkal töltöttük. Kosár-, kézilabda- és focimeccset
játszottunk velünk, nagyon jó hangulatban. Mindenkinek nagyon tetszett
a kirándulás, mert szeretettel fogadtak
minket mindenhol.
Végh Viktória és Nagy Vivien
6. osztályos tanulók

A legifjabb szárszóiak
A legkellemesebb polgármesteri feladatnak tekinti Dorogi Sándor, amikor a
legifjabb szárszóiakat és szüleiket fogadhatja irodájában. Október elsõ heté
ben két kislány és egy fiú szüleinek adta át az önkormányzat oklevelét, és
az egyenként száz ezer forintot tartalmazó borítékot az „életbe való indulás”
támogatására.

Vass Zoltán és Nagy Viktória kisfia Vass Márk augusztus 15-én született. Igen nyugodt, ha teli van a pocakja. A köszöntésen is megnyugodott, amikor megkapta,
ami neki jár. A szülõk olyan számlát nyitottak, amihez hozzá tudják tenni ezt az
önkormányzati ajándékot a kicsinek.

Torma Zoltán Péter és Ménesi Ildikó kislánya Torma Tamara Ildikó augusztus 12-én született. Igazi
balatoni leányzó, mert nagyon szeret a szabadban lenni, de leginkább a tó mellett. A szülõk
úgy vélik, az ajándék összeget nem lesz nehéz
elkölteni, már van helye.

Bõhm György és Bõhm-Polányi Veronika kislánya Bõhm Hanna Regina július 18-án született. A Déryné
utcában laknak, ahol a kislány ellátásában a család segít. De nagyon
jó magaviseletû, mert tudja, hogy
éjszaka aludni kell.
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Mihály-napi vásár és ügyességi versenyek
„ Elmúlt a nyár, itt az õsz,
kampósbottal jár a csõsz”
A
Balatonszárszói
Százszorszép
Óvodában elkezdõdött a 2014/2015ös nevelési év.
Szeptember 10-én sok szeretettel
fogadtuk az óvodánkat választó 16
kis gyermeket szüleikkel együtt, s a
nagyobbak csoportjai színes kis mûsorral készültek erre az ünnepre. Ezután
a közös játék, beszélgetés, ismerkedés
jegyében telt a délelõtt.
A mûvelõdési házban megtartott
szüreti mulatságon óvodánkat a Pillangó csoport képviselte színvonalas
mûsorával.
A hagyománnyá vált Mihály napi
vásárunk negyedik alkalommal rendeztük meg szeptember 29-én. Már
hetek óta lázas izgalommal készültünk a szülõkkel, a gyerekekkel, és az
óvoda dolgozóival erre a nagy napra.

A KRESZ-szel már most ismerkedni kell

Mihály-napi rigmusokkal szórakoztatták a vendégeket

Új élet
– egy tíz éves klubban
Egy világ omlik össze abban az emberben, akinek kimondják a diagnózist: daganatos beteg. És ha ekkor a gyógyulást sorstársain látja, akik segítõ jobbot nyújtanak, ez
a legfõbb remény.
Az Új Élet Klub tíz évvel ezelõtt alakult Szárszón, Takács
né Marics Margit vezetésével. Rák ellen az emberért, a
holnapért Társadalmi Alapítvány és az önkormányzat
segítségével mûködik.
Célunk és feladatunk, hogy segítsük azokat a rákbetegeket, akik változtatni szeretnének életükön, s az
egészséges társaikkal, a családtagokkal együtt megismerni saját helyzetüket, a lehetséges terápiákat. Nagyon
fontos, hogy a hozzátartozók felvilágosítása is, hiszen a
hozzáállással, az életmódváltással õk lehetnek a legfõbb
segítõk. A klubunk vállalja a humánus és szakszerû tájékoztatást, a beteg jogainak ismertetését, az érdekképviseletet.
Hozzásegítjük a társainkat a ismertterjesztõ könyvekhez,
betegtájékoztató információkhoz, és a Béres cseppet is
biztosítjuk számukra. A közelmúltban Konc Gáll László református lelkész hívta meg a klub tagjait egy szeretet vendégségbe. Ezen nem csak a betegeknek, hanem az egészségeseknek is fontos tudnivalók, ha úgy tetszik üzenetek
hangzottak el, amelyek, mint természeti-biológiai-lélektani
törvényként mûködnek.
Valóban. A gondolatok egészségessé és beteggé is
tehetnek minket, attól függetlenül, hogy másoktól, vagy
saját magunktól erednek. A nyomasztó gondolatok nyomasztóan hatnak a testre, a lélekre, a szellemre, míg az
örömteliek hasznunkra válnak. A legtöbb stressz-helyzet
hosszú távon kimeríti a belsõ tartalékokat, de a gyûlölködés, a szorongás, a bûntudat, a félelem, a reménytelenség
érzése is. Váltsunk tehát pozitív gondolatokra: lazítsunk,
kacagjunk, a vidámság, a jókedv már fél gyógyulás. És
ez a legfontosabb gyógyír a betegség megelõzésére is.

Igyekeztünk az udvarra varázsolni egy
igazi vásári forgatagot. A vendégek
megtekinthették, és vásárolhattak a
szebbnél, szebb portékákból, és megkóstolhatták a finomabbnál finomabb
süteményeket. Az eladásból befolyt
összeg a csoportok pénzét gazdagította. Köszönjük segítõink, támogatóink
jó szándékát, jó akaratát.
Az Állatok Világnapján állatsimogatóban, illetve családi háznál ismerkedtek a gyerekek a háziállatokkal.
A helyi pedagógiai programunk
egyik kiemelt területe az egészséges
életmódra nevelés. Ennek jegyében
egészséghetet tartottunk az óvodában.
A hét minden napjára tervezett prog

ramok várták a gyerekeket. Otthonról hozott, és a konyháról kapott
zöldségekbõl különbözõ figurákat
készítettünk. Ellátogatott hozzánk a
konyhánkon dolgozó Zsuzsi néni, aki
különbféle zöldségekbõl, és gyümöl
csökbõl remekmûveket alkotott. Majd
gyümölcsöket válogattunk szín, forma, és nagyság szerint. Gyümölcssalátát készítettünk, amelyet közösen
elfogyasztottunk. A méz sem maradhatott ki az egészséges táplálkozás
körébõl, mézet kóstoltunk, és beszél
gettünk egészségvédõ és megelõzõ
hatásáról. Csütörtökön és pénteken
a mozgásé volt a fõszerep. Versenyfutást, biciklizést szerveztünk, és a
Napsugár együttes zenés tornájára
mozogtunk, amelyen részt vett gyerek
és felnõtt egyaránt. A hét zárásaként
a Pillangó csoport biciklitúrát
tett
településünkön. A kiadós kerekezés
után a mûvelõdési ház udvarán paprikás krumplival várták õket az itthon
maradt szülõk. Kellemesen elfáradva,
élményekkel gazdagodva tért haza
szülõ és gyerek egyaránt.
Reméljük a gyerekekben felébresztettük, elmélyítettük az egészséges, vitamindús táplálkozás, és a mozgás iránti
vágyat.
Novemberi – decemberi programok
November 11-én: Márton –napi
lámpás felvonulás
December -én: Várjuk a Mikulást
December 16-án: Karácsonyi ünnepély az óvodában
Gyurcsekné Prekáczka Etelka
mb. intézményvezetõ

Vár és kastélynézõben

Indián nyárban kirándultak
Szakadó esõt hagytunk a Balatonnál, amikor október
15-én kirándulni indultunk Vas megyébe. Tervezéskor
még nem tudtuk, hogy az országnak csak ezen a
peremén lesz jó idõ!
Sárvárig meg sem álltunk, a Násdasdy-várkas
télyig. A honfoglalás kori földvár helyén álló, ragyogóan felújított épület, a gazdag berendezés, a
lebilincselõ tárlatvezetés mellett elrepült az idõ, és dél
körül már Kõszegen voltunk. A hangulatos, gyönyörû
településen a felújított Jurisics-vár volt a fõ cél. Megújult
külsõvel, modern technikai eszközökkel. Klimatizált

vitrinekkel, interaktív kiállítótérben ismerhettük meg a
vár történetét, és a legértékesebb emléktárgyakat.
UJabb állomás Velem volt, és a hozzá tartozó
Novákfalva. Ez a különleges hangulatú üdülõfalu fel
idézi egész történelmünket a régi idõktõl napjainkig
minden „kellékekkel”, ami az igazi kikapcsolódáshoz
szükséges. Itt fogyasztottuk el a bõséges estebédünket, s még mindig ragyogó napsütés kísérte haza a
klubtagjainkat a tartalmas szép nap után.
Vígh Magdolna
(Nyugdíjas Klub vezetõje)
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Idén nemzetközivé vált a Lecsófesztiválunk
A VI. Lecsófesztivál új helyszínen, a
Balaton parton és immár nemzetközi
csapatok részvételével és új idõpont
ban, a megszokottól eltérõen egy
héttel késõbb augusztus 30-án került
megrendezésre. Nem titkolt szándékunk volt a szezon meghosszabbítása. Ebben az idõszakban a déli part
legkiemelkedõbb rendezvénye lévén,
szép számmal jelentkeztek csapatok a
fõzõversenyre.
27 csapat különbözõ ízvilágú le
csót készített. Csak néhány lecsókülönlegesség a teljesség igénye nélkül: a
lengyelországi Lapanówiak kovászos
uborkás lengyelspecialitást, Erdélybõl
a Gyergyóalfaluiak
hagyományos
tökös erdélyi lecsót fõztek, a Nagymaj
tényiek pedig eredeti sváb lecsóval
várták a vendégeket.
Bemutatkozott EBES-rõl az Arany
Oroszlán panzió és étterem. A le
csót fõételként, köretként, töltelékként
is elkészítették. Elõször vettek részt a
Szárszói reformátusok, akik stílusosan
csillag-tésztával kínálták specialitásukat. A zsûrinek idén is nagyon nehéz
feladata volt, hiszen 27 féle lecsót kellett végigkóstolni. A zsûri : Csukás István, Garamvölgyi László, Kiss Dezsõ
Péter sikerrel teljesítette e feladatot.
S hogy mindenki jól lakjon lecsóval,
arról Krukk József és csapata gondoskodott. A település lecsóját 400 fõre

Új vendégek is jelentkeztek a lecsófõzésre, és ígérték, hogy máskor is jönnek
fõzték. A szabadtéri színpadon kísérõ
programok szórakoztatták a vendégeket.
A fesztiválon készült összes lecsó

mindannyiunk megelégedésére elfogyott. Augusztus végén a résztvevõk
száma minden eddigi rekordot megdöntött. Megköszönöm a szervezés-

ben és lebonyolításban résztvevõk aktív közremûködését!
Némethné Szabó Magdolna
fõszervezõ

Örömünnep – a szüreti felvonulás és bál

Végigvonultak Szárszón a szüreti fogatok
Már 2-3 héttel szeptember 20-a, a
szüreti felvonulás napja elõtt megkezdõdtek az elõkészületek. Elkészültek a
fiú és lány bábok, amik a Mûvelõdési
Ház elõtt és a Hõsök terén álltak, a
kocsik és lovak díszítésére szolgáló
színes csokrok, szalagok, a Mûvelõdési
Ház díszbe öltöztetéséhez a papírból
készült szõlõfürtök, színes díszek.
Nemcsak a felvonuláson résztvevõ kocsisok, lovasok, táncosok,
cigányvajda és népes családja készü
lõdtek lázasan a nagy napra, hanem
a falu lakosai is. Már a szervezés
során megbeszélték egy-egy megálló környékén élõk, hogy ki mit süt,
milyen italt visz. Így aztán minden
megállóhelyen
finomabbnál
fino
mabb süteményekkel, pogácsákkal,
italokkal roskadásig megtelt asztalokkal várták a felvonulókat. A kisbíró
frappánsan megfogalmazott strófái
után a cigányzene megszólalásakor

A közönséget is megforgatták a néptáncosaink

Kovács Gyula csapolja a hordót

A gyerekek sorban álltak, hogy kipróbálhassák a szõlõtaposást

a Szárszó Néptáncegyüttessel táncra
perdült fiatal és idõs egyaránt.
A Mûvelõdési Ház udvarán nagy
érdeklõdést keltett a szõlõtaposás, a
boroshordó csapra ütése, az óvodások
és iskolások, Szóka Júlia operettprimadonna és a Bihari cigányzenekar,
Decsi Csaba és Decsi Richárd, Krukk
Cintia mûsora. A hajnalhasadtáig tartó
bálban a Hajnali Band húzta a talpalávalót. Köszönet Dancsecs Klárának,
a rendezvény fõszervezõjének, a közmunkásoknak, a civil szervezeteknek, a
szüreti felvonulás résztvevõinek. Nagy
köszönetet érdemel a község minden lakosa, hiszen az összefogásnak nagyon
szép példáját láttuk ezen az eseményen.
A nap sikerességét jelzi, hogy az
egyik megállónál elhangzott: „Ez olyan
jól sikerült, hogy többször is megismételhetnénk.”
Kilvingerné Molnár Margit
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Házhoz járó gondoskodás
A szociális törvényben foglalt kötelezõen biztosítandó, személyes gondoskodás körébe tartozó fel
adatok közé tartozik a házi segítségnyújtás és az étkeztetés alapellátás, melyeket Önkormányzatunk az
általa fenntartott Házi Szociális Gondozó Szolgálat (a
továbbiakban: Szolgálat) keretében biztosítja telepü
lésünk lakosai számára. Szolgálatunk a személyes
szociális gondoskodás keretein belül, az alapellátási formák összehangolásával segítséget nyújt mind
azon idõs, fogyatékkal élõ, szenvedély-, pszichiátriai
beteg személyek és szociálisan rászoruló személyek
számára, akik életvitelükben részleges vagy teljes
segítségre szorulnak. A jogosultsági feltételeket helyi
szociális rendeletünk részletesen tartalmazza.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani. A szociális étkeztetést igénybe
vevõk száma településünkön folyamatosan emelkedik,
jelenleg a megállapított jogosultságok száma 204 fõ,
melybõl kiszállítással étkezõ 101 fõ, elvitellel étkezõ
100 fõ és helyben fogyasztással étkezõ 3 fõ. A szociális étkeztetés bruttó önköltségi ára 600.-Ft, melybõl a
fizetendõ térítési díj az állam által biztosított normatív
támogatás mértékét (220.-Ft/fõ/ebéd) figyelembe véve
egységesen 380.-Ft/fõ/ebéd. A szociális étkezés keretében házhoz szállított étel kiszállításáért térítési díjat
nem kell fizetni, azt önkormányzatunk átvállalta.
A házi segítségnyújtást általában azok a személyek veszik igénybe, akik részlegesen önellátók, ott
honról már nem nagyon tudnak eljárni, nem kívánnak
végleges elhelyezést kérni, vagy éppen arra várakoznak. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevõ személy saját lakókörnyezetében
biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében Szolgálatunk biz
tosítja
a) az alapvetõ gondozási, ápolási feladatok elvég
zését,
b) önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremûködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
Településünkön Szolgálatunk mûködési engedélye
alapján 45 fõre állapítható meg házi segítségnyújtásra való jogosultság. A házi segítségnyújtás alapellátás térítésmentes, az ellátással kapcsolatban felmerülõ
költségek az állami normatíva összegén felül az
önkormányzat költségvetését terhelik. Szolgálatunk
folyamatosan a maximálisan engedélyezett 45 fõ ellátotti létszámmal mûködik.
A Szolgálat 6 fõ szociális gondozóval látja el fel
adatát: 5 fõ gondozónõ fõállásban házi segítség
nyújtást végez, l fõ gondozónõ (szociális segítõ)
osztott munkakörben napi 3 órában szociális étkeztetés keretén belül gépjármûvel történõ ebédszállítást,
a fennmaradó idõben pedig a házi segítségnyújtás
keretében gondozást végez. A zökkenõmentes alap
ellátás érdekében, a gondozónõk helyettesítésére az
Önkormányzat 1 fõ társadalmi megbízatású segédgondozót biztosít.
A gondoskodás elméleti jellegû fogalmat takar,
gondoskodni valakirõl (gondját viselni valakinek) azt
jelenti, hogy legjobb tudásunk szerint, lelkiismeretesen támogatjuk, segítjük azokat az embereket, akik
önállóan nem képesek életfeltételeik biztosítására. A
gondozás az egészséges életkörülményeket biztosító,
a testi-lelki betegségeket megelõzõ folyamatos gyakorlati feladat. A másokon való segítés akkor teljes
körû, ha a gondoskodás és a gondozás (az elmélet és
a gyakorlat) egymást kiegészítõ, egymástól elválaszt
hatatlan tevékenységgé válik. Szolgálatunk gondozói
erre a teljes körû, gondoskodást és gondozást is
magában foglaló segítésre törekszenek. Mindenképpen elismerésre méltó a gondozónõk összetett, szer
teágazó, az életvitel minden területére, részleteire ki
terjedõ munkája, s az az áldozatkészség, amivel nap,
mint nap végzik munkájukat.
István Ildikó

Ezren a Csokifesztiválon

Csoko-csoko-csokoládé… minden mennyiségben. A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület és a József Attila Emlékház
közös szervezésében a Csoki-fesztivál az ínyencek napja volt.
Ilyen még nem volt! Csokifesztivál Szárszón október
24-25-én. Elõzõ napokban 3000 bonbont sikerült
készíteniük az ügyes kezû asszonyoknak a mûvelõdési ház konyhájában. A több mint 10 féle csoki között
volt mentás, mogyorós, pisztáciás, narancsos, tej-, ét-,
fehér-, rumos csoki. A büfé kínálata kiegészült forró
csokoládéval, forralt borral, kávéval és csokifondüvel.
A szülõket és a gyerekek díszcsomagolásba öltöztethették kedvenc bonbonjukat. Aki pedig még külön-

legesebb édességre vágyott, az megkóstolhatta az
Illa Csokoládé Álomkelyhét, valamint a Szárszói Mesterpék üzlet péksüteményeit is. Játszottunk Csoki-Acti
vityt, hat csapat részvételével, Tókáné Rózsa Andrea
vezetésével, amelynek a fõdíja, egy csokitorta volt.
A program a Csokoládé címû romantikus dráma
vetítésével fejezõdött be. Bár kis ötletnek indult, olyan
nagyszabású rendezvényt kanyarítottunk belõle. Így
nem kérdés: megrendezzük jövõre is!

Állatok karácsonya is lesz
az Állatsimogatóban
A Napfényudvar Mini-gazdaság Állatsimogató az
idén nyáron nyitotta meg kapuit. Nagy várakozással
vártuk a kedves látogatók visszajelzést. Örömünkre
szolgált, hogy a nálunk megforduló felnõttek és
gyerekek boldogan, élményekkel telve, megelégedve
távoztak kis gazdaságunkból. Olyannyira, hogy
voltak, akik többször eljöttek. A táboroztató tanárok
is elismerõen nyilatkoztak a látottakról, és reméljük jó
hírünket viszik iskoláikba. Nehéz feladat egy teljesen
új kezdeményezés megismertetése a látogatókkal,
még akkor is, ha lelkesedésbõl bõven van. Tudjuk,
hogy ez a szezon számunkra csak a bemutatkozás
eleje volt, és jövõre még több munkával és ötlettel
tudjuk elérni, hogy színvonalas programot tudjunk
nyújtani a látogatóiknak. Nagyon örültünk, hogy a
település vezetõi elismerték a kezdeményezést, s az
augusztus 20-i ünnepségen díszoklevelet kaptunk. Ez
az elismerés újabb erõt és lendületet ad a további
munkánkhoz. Tudjuk, hogy egy hosszú és nehéz õsz
és tél következik, de erre az idõszakra is készülünk:
meglepetéssel vártuk az állatok világnapja alkalmából
hozzánk látogatókat, részt veszünk a Nyitott Balaton
programsorozatban, hozzánk is érkezik a Mikulás és
terveink szerint lesz Állatok karácsonya is.
Kiss György

Kacsaúsztatás a teknõben
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Mi jelenti a karácsony gazdagságát?
Karácsony szent ünnepe sokak
számára könyörtelenül jelzi az idõ
múlását: ismét eltelt egy év, ismét itt a
karácsony! Ha felidézzük magunkban
a tavalyi ünneplésünket, mi, akik Isten
kegyelmébõl eddig megtartattunk, bizony elmondhatjuk, hogy sok minden
változott körülöttünk, és valahol mi magunk is sokat változtunk. Nem ugyanaz
a váradalmunk a karácsony iránt, mint
kettõ, öt vagy akár tíz évvel ezelõtt. A
változó világban az ünnepi várakozásunk is változik és talán már nem is emlékszünk tisztán arra, hogy tavaly ilyenkor mi volt a legfontosabb számunkra.
Vannak azonban olyan évek, melyek
karácsonya szinte beleég a szívünkbe.
Örvendetes események: az elsõ közös
karácsony a házastárssal, az elsõ gyermekkel… Elsõ karácsony egy új helyen.
Ilyenkor talán még az illatokat is meg
tudjuk idézni. Aztán vannak szomorú
emlékek is. Elsõ karácsony egy szeret
tünk nélkül. Elsõ karácsony az idõköz-

ben felnõtt és önállósult gyermek nélkül,
akitõl már csak egy karácsonyi telefonos köszöntést várhatunk, mert elindult
az élet útján, hogy megkeresse saját
karácsonyát…
Mennyi érzés és emlék kötõdik egy
ilyen ünnepünkhöz! De ne feledkezzünk meg arról, hogy az ünnepnek van
IGAZI ÜZENETE. Tõlünk függetlenül.
Függetlenül a mi érzéseinktõl és emlékeinktõl. És bár mi változunk e változó világgal, eme igazi üzenet érvényessége mindenkoron megmarad és
mindig aktualitással bír. De meghalljuke ezt az aktuális üzenetet, amely csak
nekünk szól? Kihalljuk-e a sok karácsonyi csilingelés közül, hogy mit mond
nekünk az Isten 2014 áldott szent ünnepén? Egyszülött Fiát adta az Úr Jézus személyében, hogy Szabadítónk,
Megváltónk, Üdvözítõnk legyen. Eljött,
hogy megismerjen engem és hogy én is
megismerjem õt. És ez mindig az adott
helyzet, lelki állapot, érzés és mond-

hatjuk nyugodtan felkészülés következménye, hogy ez a találkozás létrejön-e.
Ezért nem szabad csak úgy ráfeküdni
a „karácsonyi áramlatra”, mert akkor
mi is könnyen elúszunk az ünneppel és
örülünk, ha véget ér. Ragadjuk meg,
keressük az alkalmakat, menjünk a
templomba, kényszerítsük magunkat a
szemlélõdésre Isten csodálatos titkának
és kinyilatkoztatásának megtapasztalására.
Itt vagyunk az ünnep elõtt… Ho
gyan fogunk megérkezni? Mit viszünk
az ünnepbe, hogyan készülünk rá? Mi
jelenti számunkra az ünnep gazdagságát? Csupán anyagi, kézzelfogható
dolgok? Mennyivel lesz letisztultabb,
nemesebb, áldottabb ez ünnepi keresésünk, találkozásunk? Ezen kérdések
megválaszolásával áldja meg az Isten
mindannyiunk 2014. év karácsonyi ünneplését!
Konc Gáll László
református lelkipásztor

A kötcsei evangélikus
mintagazdaság

ÜNNEPVÁRÓ KIÁLLÍTÁS

A kötcsei végeken Weisz Jenõ Hamburgban élõ evangélikus lelkész
megörökölte nagyszülei gyönyörû portáját. Gondoskodott róla, hogy újra
virágozzon és odaajándékozta a Balatonszárszói Evangélikus Konferencia
és Misszió Központnak.
Isten áldása lett az adományon,
mert azóta egy hátrányos helyzetûeket
segítõ pályázaton olyan eredményesen
szerepeltek, hogy az idén már négy
család ültetett, palántázott és állatot
nevelt azon a területen, amely bõséges
termést is hozott. A betakarítást egy
bensõséges kis ünnepségesen köszönték meg, ahol a meghívottaknak bemutatatták a gazdagságukat, és lecsóval,
mézzel vendégelték meg õket.

A Nõk a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportja és a József Attila Mûvelõdési
Ház a hagyományokhoz híven idén is megrendezi ünnepváró karácsonyi kiállítását. Kérjük az intézményeket, civil szervezeteket, alkotó közösségeket, hogy
adventi naptár készítésével vegyenek részt a kiállításon. Szeretnénk kiemelni
az újrahasznosítást, de szívesen látjuk a hagyományos és a hagyományostól
eltérõ módon készült alkotásokat. Készüljünk együtt az év legszebb ünnepére!
Jelentkezési határidõ: november 26.
A kiállítás rendezése, díszítése: november 28. (péntek) 15-17 óra között a
Községházán, a megnyitó november 30-án (vasárnap) 15 órakor lesz.
Információ: Láposiné Pozsega Piroska 30/552-8098,
Dancsecs Klára 30/5924-246.

Meghívó
a Nyugdíjas estre
A Balatonszárszói Nagyközségi
Önkormányzat sok szeretettel
meghívja a község nyugdíjasait
november 22-én, szombaton, 16 órára
a Mûvelõdési Házban tartandó
vidám mûsoros délutánra és az
azt követõ vacsorára.
Fellép többek között az óvoda
Pillangó csoportja,
a Nyugdíjas Tánccsoport és Dalkör,
vendégünk lesz Aradszky László
“Nem csak a húszéveseké a világ”
címû mûsorával.

Felhívás

Búcsúztassuk együtt az Óévet!
Szilveszteri mulatságra, pezsgõs koccintásra várjuk
a szárszóiakat és az üdülõtulajdonosokat

November 29. (szombat) 14.30 óra
Mézeskalács sütés a gyerekekkel a Családosok Szárszóért Civil Szervezet szervezésében a Mûvelõdési Házban. Szeretettel
várjuk a gyerekeket és az Anyukákat. Információ: Apáti Emõke 30/6816-467
November 30. Advent elsõ vasárnapja 14 óra
Zeneiskolai növendékek, hittanos csoportok
és az iskola tanulóival kibõvített énekkar
mûsora a Református templomban, az elsõ
adventi gyertya meggyújtása.
November 30. (vasárnap) 15 óra
Ünnepváró kiállítás megnyitója és az iskola
karácsonyi jótékonysági vására a Község
háza elõcsarnokában.
December 06. (szombat) 16 óra
Jön a Mikulás a Családosok Civil Szervezet
és a Mûvelõdési Ház közös szervezésében!
„Ácsi! Itt a Mikulás Bácsi!” – a Mesekocsi
Színház zenés, interaktív Mikulásváró mûsora, ajándék a Mikulás puttonyából, a
gyerekek megvendégelése. A csomagokat
a Családosok Szervezete felajánlásából
hozza a Mikulás.
December 21. Advent negyedik
vasárnapja 17 óra
Soi Deo Gloria Kórus karácsonyi koncertje
a Katolikus templomban, vendégünk a Balaton Vox Kórus Balatonboglárról.

Meghívó
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket
2014. november 09. (vasárnap) 11 órára
a Református templomba
Gyergyóalfalu testvértelepülésünkrõl érkezõ
Gál Mihály
Kiáltó Szó címû verses pódiummûsorára.
Az elõadás anyaga a helyszínen
DVD-n megvásárolható.
Infó: 06/30/864-9134

2014. december 31-én 20 órai kezdettel a mûvelõdési házba.

Januári elõzetes

A jó hangulatról a Hajnali Band gondoskodik.
Elõzetes asztalfoglalás december 29-ig: 30/5924-246.

Szárszói farsangoló

Mindenkit sok szeretettel vár a
szervezõ Balatonszárszói Önkormányzat és a József Attila Mûvelõdési Ház.

Farsangolni hívjuk a játékos kedvû
családokat és civil szervezeteket

Könyvtári hírek
A Községi Könyvtár a felújított Fõ utca 48. épületébe költözik, nyitás 2014.
november 17-én.

Jótékonysági könyvvásár
a mûvelõdési házban

2014. november 14. (péntek) 14.00 - 18.00
és november 15. (szombat) 08.00 - 12.00 óráig.
A befolyt összeggel a községi könyvtár gyermek részlegét támogatjuk.

Szárszó Csillaga!
Öltöztessük Karácsonyi hangulatba
házunkat, üzletünket!
A Balatonszárszói Turisztikai
Egyesület és a Nõk a Balatonért
Egyesület Szárszói Csoportja
versenyt hirdet két kategóriában,
magánházak és vendéglátó kereskedelemi egységek részére.
A legszebb házat és üzletet
vándorserleggel jutalmazzuk.

Novemberi – decemberi programok

2015. január 24-én (szombaton)
a mûvelõdési házba.
16 órától kézmûves foglalkozás:
álarckészítés, farsangi játszóház,
mókás játékok, farsangi sminkkészítés
(elõzetes egyeztetés szükséges),
fánkfaló verseny.
18 órától vidám mûsor a színpadon
helyi fellépõkkel
és SZTÁRVENDÉGGEL!
A programok után farsangi
fánkkal, zsíros kenyérrel és forralt
borral kínáljuk a résztvevõket.
Családoddal, barátaiddal együtt
szeretettel várunk!
A belépés díjtalan.

Házasságot kötöttek:
2014.augusztus 30-án Vinkler Gábor és Tóth Mária
2014.szeptember 06-án Hajnal Tibor és Bóka Melinda
2014. szeptember 13-án Széll István Csaba és Virág Szilvia
2014. szeptember 19-én Lõke Gábor és Bakony Zsófia
2014. október 04-én Barta Attila és Horváth Borbála
kötötte össze életét.
Nagyon boldog, élethosszig tartó kapcsolatot kívánunk az új házasoknak!

Hírek
JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRT rendez november
30-án a József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola az önkormányzat épülete elõtt
az elsõ adventi gyertyagyújtást követõen. Mindenkit szeretettel várnak az iskola tanulói, dolgozói és a szülõk.
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Karate

Bécsi és hazai sikerek
OKTÓBER 4-én BÉCS-be, a Vienna
Open elnevezésû nyílt nemzetközi karate versenyre látogatott a szárszói csapat 2 versenyzõje. Nyolc ország több
mint 250 indulója között meglehetõsen
színvonalas mezõnyben az alábbi
eredmények születtek :
U-16 kata: Szekér Bálint bronz érem,

U-14 kata: Susóczki Richárd 5.hely
Mindkét versenyzõnek gratulálunk,
szép volt fiúk!!!
OKTÓBER 5-én PUSZTASZABOLCSra látogatott az egyesület négy verseny
zõje, ahol 11 klub 120 versenyzõje
között az alábbi helyezéseket érték el:
Jerkus Brájen 8 éves fiú kata bronz -,

Szekér Bálint Bécsben, mint bronzérmes a dobogón

A legfiatalabb versenyzõink Pusztaszabolcson

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323

Simon Zoltán felnõtt kata ezüst -, Zsombók Ákos 9 éves fiú kata arany -, kumite
bronz -, Fekete Attila 10 éves fiú kata
arany -, kumite bronz érem.
OKTÓBER 11-én a SZOMBATHELYI Haladás sportcsarnokban rendezték meg a Goju Kupa elnevezésû nyílt
nemzetközi karate versenyt, ahol hét
ország 130 versenyzõje mérte össze
tudását. A balatonszárszóiak hat
versenyzõje az alábbi eredményeket
érte el: Kálosi Roland 11 éves fiú kata
bronz -, Susóczki Richárd 14 éves fiú
kata bronz -, Kauer András 14 éves fiú

Asztalitenisz

Labdarúgás

Gyõzelmek
– sorozatban

Négy csapat az új bajnoki
évadban

Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai:
06-30-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Kusiak Grazsyna,
Gamauf Béla,
Szõke György,
Szijj Ágnes
Városiné Fodor Ágnes,

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

Felvételünk a serdülõ csapat ünnepi éremosztóján készült
2014 õszén indult az új bajnoki évad. Balatonszárszót felnõtt, U-21, U-18, U-15 és
öregfiúk csapat képviseli az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság által szervezett
bajnokságokban. Ezen kívül a BOZSIK
programban 7-9 és 11-13 éves korosztályban képviseljük Szárszót. Pamuki Zsolt
és Agócs Attila a két licenszes edzõnk.
Szakosztályvezetõ ifj. Sarang Sándor,
technikai vezetõ Varga Zsolt.
Eddigi eredmények:
felnõttek
U-21 ifi                                                                                        
1, halasztva
2, Öreglak-B.szárszó
1-1
0-3                
3, B.szárszó-B.földvár
0-0
12-0                   
4, Somogyjád-B.szárszó
1-3
0-1
5, B.szárszó-Lengyeltóti
1-0
13-0
6, Szõlõsgyörök- B.szárszó 4-1
0-12
7, B.szárszó-B.szabadi
1-2
2-0
8, B.szárszó-Buzsák
3-1
15-0
9, Buzsák-B.szárszó
3-2
1-0

kata arany -, Szekér Bálint 15 éves fiú
kata ezüst -, Varga Barna 16 éves fiú
kata arany -, Simon Zoltán +35 éves
férfi kata arany – és kumite bronz érem.
OKTÓBER 18-án, MOGYORÓDON
rendezték meg a Hungarian Open
Céghmester Kupát, ahol 8 ország
600 versenyzõje lépett tatamira. Az
érmeseink: Jerkus Brájen 8-9 éves utánpótlás fiú kata bronz érem, kumite -30
kg bronz érem, Zsombók Ákos 8-9
éves fiú kata ezüst,kumite +30 kg ezüst
érem.
Somogyi Péter edzõ

Felnõttek: 9.hely
8-3-2-3
U-21 ifi: 1.hely
8-7-0-1
U-18 :
1, B.vasas-B.szárszó		
2, B.szárszó-Tab		
3, B.szárszó-Fonyód		
1.hely    
3-3-0-0
U-15 :
1, B.szárszó- B.szemes		
2, B.szárszó-B.szabadi		
3, szabadnap
8.hely
2-0-0-2
Öregfiúk :
1, Zamárdi-B.szárszó		
2, B.szabadi-B.szárszó		
3, halasztva
4, halasztva
5, B.szárszó-Fonyód		
6, B.szárszó-Visz		
7, B.lelle-B.szárszó		
8, B.keresztúr-B.szárszó		
5.hely
6-3-0-3

11 pont
21 pont
0-7
10-1
2-1
9 pont

0-4  
3-7
0 pont    
4-5
6-2

9-1
6-0
6-2
7-0
9 pont

Tizenharmadik alkalommal, október 4-én
rendeztük meg a Fehér Sándor Asztalitenisz Emlékversenyt, melyen öt somogyi
szakosztály 15 férfi és 4 nõi versenyzõje
indult. A színvonalas versenyen szép
szárszói sikerek születtek. A verseny után
a résztvevõk megkoszorúzták a névadó
szárszói sírját.
Szárszói eredmények: Nõi egyéni: 1.
Fodor Alexandra, 2. Lipót Krisztina, 3. Herczegné Harcsa Erzsébet. Férfi egyéni: 3.
Illés Gergõ, 3. Fehér András. Férfi páros:
2. Illés Gergõ-Fehér András. Vegyes
páros: 2. Fodor Alexandra-Fehér András,
3.Lipót Krisztina-Tóth László, 3.Herczegné
Harcsa Erzsébet-Békés András.
Október 11-én Békéscsabán rendezték
a Dr. Bándi Andor Nemzetközi Veterán
Asztalitenisz Ranglista Versenyt, melyen
Hûvösvölgyi Péter képviselte a szárszói
egyesületet, sikerrel. Férfi egyéniben 3
helyezett lett, a sárospataki Engi Gáborral párban pedig az elsõ helyezést szerezték meg. Hûvösvölgyi Péter jelenleg
elsõ helyen áll a magyar ranglista 70-74
éves korcsoportjába. Elkezdõdtek a küzdelmek a megyei csapatbajnokságban
is, és eddig három gyõzelmet szereztünk:
STIGA-BIGA Kaposvár-Balatonszárszó
11:7, Balatonszárszó-Fonyód 11:7, Balatonszárszó-Siófoki AK II. 11:7.

✟ Gyászközlemény
Németh Lajos 2014. szeptember 15-én
Szalai Ferencné 2014. október 5-én
Fáskerti Péterné 2014. október 11-én
Bóza Gyula 2014. október 16-án
Landek Gyula 2014. október 24-én
hagyott el bennünket örökre.
õszinte részvétünket fejezzük ki a családtagoknak, hozzátartozóknak!

