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Ezüstérmes a központi strandunk

A

Gyermekkori
emlékek, retró,
a csend „hangja”
Gömbösné
Csabay
Annamária:
(Három felnôtt gyermek édesanyja és
két unokája van. A Berzsenyi utcában
van a család nyaralója)
Fél éves koromtól nyaralok Szárszón.
Van összehasonlítási alapom, így a
hatodik X-en túl: Rengeteget fejlôdött.
Ám aminek örülök, hogy megmaradt
a kisvárosi jellege, hangulata. A kisgyerekes családok erre vágynak. Az
idôsek még a délutáni csendes pihenôt
is kötelezôvé tennék.
Részt vettem az Üdülôhelyi Fórumon, amin mindig visszaköszönnek az
örökzöld témák. A „szemét ügy” számomra nem olyan rémes. Vannak a meg
oldásra ötletek, csak mind pénzbe kerül.
Mint pedagógus, úgy látom, – lassan –
de tanulnak az emberek. Az élelmiszer
ellátásra gyenge osztályzatot adok. A
közbiztonság elôtt viszont le a kalappal:
járnak a rendôrök, a polgárôrök, és mi,
szomszédok is figyelünk egymásra.
(Képes összeállításunk a 2. oldalon)

Szent István
napján

A Szárszó Néptáncegyüttes egyik párosa
az ünnepi mûsorban

A nyári kánikulában törölközônyi helyet is nehéz volt találni
vendégek osztályozták a balatoni strandokat, – mondta el
a Lánchíd Rádióban augusztus
25-én a Balatontipp vezetôje.
Az internetes szavazáson vigyáz
nak, hogy minden szavazó (névvel,
címmel) csak egy strandra adhassa
le voksát. A központi strandunk
ezüst érmet kapott, a 4,5-es osztályzatra. (Mindössze egy tized százalék választja el a balatongyöröki
aranyérmestôl.)
A víz minôségétôl kezdve a tisztaságon, a szolgáltatások változatosságán át a higiéniai feltételekig, a
parkolási lehetôségig sok tételt osztályoztak a szavazók.

• 6. évfolyam 5. szám

A Duna Tévé riportere együtt csúszdázott
Süsüvel

A riporter megszólaltatta Dorogi
Sándor polgármestert is, aki elmondta, hogy a gyermekes családok
paradicsoma a strandunk, amely jól
felszerelt a legkülönfélébb játszósze
rekkel, kiváló a vendéglátók szolgáltatása, a hatalmas fák enyhet adnak
a nagy hôségben is. A riporter rákérdezett: jól tudja-e, hogy a szárszói
strand ingyenes? A válasz igen volt,
de a polgármester hozzáfûzte: már né
hány éve foglalkozik a képviselôtestü
let a gondolattal, hogy fizetôs legyen
a strand. Ugyanis a bevételbôl olyan
fejlesztéseket valósíthatnának meg,
ami még ennél is magasabb színvonat
képviselne.

Vendégdömping – programáradat

Egy látványos kép a Sárkányfesztiválról
(Képes ízelítô a fergeteges nyári programokról
a 3. oldalon)

A nyáron híres mûvész
vendégeink voltak: Hor
gas Eszter és Falusi Mari
ann

www.balatonszarszo.hu

Nemzeti imádságunk, a Himnusz el
éneklésével vette kezdetét augusztus
20-án, Szent István napján, az új kenyér ünnepének programja a Csukás
Színházban. Az ünnepi beszédet
Korcz Miklós, a képviselôtestület tu
risztikai és település fejlesztési bizottságának elnöke tartotta.
Balatonszárszó örökségéhez híven,
József Attilát idézve kezdte ünnepi
beszédét: „Adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak”.
Államalapító Szent István királyunk,
– aki történelmünk legnagyobb személyisége és a magyar szentek legnagyobbika,- életmûvének méltatásaként
megfogalmazta, mit is jelent a mai kor
emberének augusztus 20.: „A dönteni
tudás, a béketeremtés, az összetartozás, a megújulás, vagyis a bizakodás, a jövôbe vetett hit maradéktalan
diadalát jelenti.”
Felhívta a közösség figyelmét arra,
hogy mindannyiunk kötelessége ezt a
diadalt megôrizni és a következô gene
rációknak átadni.
(Folytatás a 6. oldalon)

Fodor Anna István, a király címû musi
calból énekelte Réka dalát
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Gyermekkori emlékek, retró-hangulat

A kicsik kedvence a parti homokdagonya

Sütô József
Ha a kánikulai napokon hajnalban futni láttak egy ôsz hajú, de
jó kiállású férfiút, ô Sütô József, az
1964-es Tokiói Olimpiai gyôzônk
maratoni futásban. A 6-8 kilométert azóta is lefutja, nap mint
nap. Ezen felül a másik nagy
„szerelme” Szárszó. Egy pillanat
mûve volt meglátni és megszeretni
a Gárdonyi Géza utcai házat,
és öt perc alatt megvette. Itt hallgatni lehet a csendet, harapni a
jó levegôt. Az utóbbi évek fejlôdése igen figyelemre méltó. Nívón
felüli ez a sok kulturális program,
különösen a gyerekeknek szólóak,
– így summázza véleményét.
Nagy Miklós és felesége Betty és
édesanyja Gulyás Zsigmondné 12
éve hûségesek Szárszóhoz, és azon
belül is a Kék Tó Hotelhez. Olyan
családias itt minden, mintha ott
honról haza jönnének. A figyelmes
kiszolgálást, a háromszori étkezés
finom fogásait dicsérik. Szeretik
a strandot, a sok változatos prog
ramot. Az esztergomi család igen
jól reklámozza a településünket,
mert már számos ismerôsük követte
példájukat.
Kürthy Gyula és felesége Ibolya
a szlovákiai Vágfarkasdról jöttek.
Éppen Zsombokné Róza konyháját dicsérik a Móricz Zsigmond
utcai strandon, amikor összefutunk. Itt vettek ki egy szobát a
strand közelében.
ôk is visszatérô vendégek, mert
évente három, négy alkalommal
is átruccannak, ha nosztalgiás
kedvük támad. Szerintük olyan jó
„retrós” itt minden, ahogy ôrzik
a hagyományos balatoni stílust,
hangulatot.

Séta a színházi elôadás után

Ebesi Arany János Két Tanítási Nyelvû Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola
23 tanulója táborozott iskolánkban Nagy Anita és Fodor Barbara pedagógus
vezetésével.
Nagy élménynek tartják e csere-táboroztatást. A gyerekek közül többen elôször látták a Balatont. Voltak a Csukás Színházban a Pöttöm Panna
elôadásán, a József Attila Múzeumban, az Állatsimogatóban. Nagy élmény
volt a tihanyi hajókirándulás, és onnan a túra az Apátságig. Amit lehetett,
angolul ismertettünk, hiszen ez egy nyelvi tábor volt. A torna, az ének, a
vetélkedôk mind így zajlottak. Nemes Márta tanárnô vezetésével a Csukás
Színházban is felléptek a szárszói iskolásokkal és a maguk kedvtelésére is
játszottak.

Nagy Miklós – mellette Csizmás Mihály a Kék tó Hotel vezetôje – és családja
Szommer Zsófi
Szárszó gyermekkorom óta a szabadság, nyaralás szimbóluma. Mióta elsô
lányunk megszületett, tavasztól ôszig,
amikor csak lehet, eljövünk a nyaralóba! A nyár nagy részét itt töltjük a
gyerekekkel. Második lányunk már hat
hetesen itt nyaralt. Örömmel tapasztaljuk, hogy az utóbbi években egyre
több program közül választhatunk. A
biciklizés és strandolás között színházba, kézmûveskedni, lovagolni, múzeumba, hajózni is gyakran megyünk. Most
épp azt tervezzük, milyen fûtést szereljünk a házba, hogy télen is tudjunk jönni,
korcsolyázni, mint gyermekkoromban!

Szabó György (87 éves) úgy ismeri Szárszót, mint a tenyerét,
hiszen itt született. Tóth Kálmán
asztalos mesternél tanulta a szak
mát. Majd vette a vándorbotot,
és 56 éve Svájcban él. Nyáron
viszont mindig visszakívánkozik,
ô vezeti le az ezer kilométert. Feleségével visszatér nosztalgiázni,
meglátogatják a rokonokat. Ötödszörre szálltak meg a Kék Tó
Hotelben, és ez mindent elárul,
hogy jól érzik magukat. A zürichi
pedáns rendhez szokott pár is
gyönyörûnek és rendezettnek tartja a településünket.

Rédey Luca
Ha nyár, akkor Balatonszárszó.
Gyerekként én is itt töltöttem a
nyaraimat, s most két kisgyermekemmel (1,5 és 4 éves) ismét élvezhetem a hosszú nyári
vakációt.
A melegben a Balaton hûsítô
vízében fürdünk és élvezzük a kivételesen gyerekbarát strand nyújtotta szolgáltatásokat (vízicsúszda,
légvár, ugráló). Kiemelkedô a számos kulturális program is, amit a
város nyújt.
A Csukás Színház rengeteg gye
rek elôadása és programja mellett, a József Attila Mûvelôdési
Ház és József Attila Múzeum is
számos eseménynek ad otthon,
melyeken
rendszeresen
részt
veszünk. Könyvbarátként a Községi Könyvtárat is gyakran látogatjuk, ahol nagy örömünkre a
régi, kedvelt gyerekkönyvek mellett új mesekönyveket is találunk.
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Szezonzáró fakanálforgatás
Rekordtermésbôl fôtt a közös lecsó

Több csapat is feliratos trikót készíttetett a versenyre

Sok gyerek ügyeskedett a fôzésnél

M

ég a startpisztoly eldördü
lése elôtt is gázpalackért és
paprikáért ácsingázott az
utolsóként benevezett csapat. Ekkora
érdeklôdésre a szervezôk sem számítottak. Ami elsô alkalom saját termésbôl
fôtt a település lecsója a VII. Nemzetközi
Lecsófesztiválon. Az önkormányzatnak
átadott földeken szorgos asszonyok
mûvelték a paprika és a paradicsompalántákat, mibôl eddig legalább 250 kiló
termett. A lányok-asszonyok már kora
reggel hozzáfogtak a szeleteléshez, és
Jágerné Éva fôszakács vezetésével olyan
finomat fôztek, hogy még a kondér alját
is kitunkolták.

A zsûri tagjai hôsiesen végigkóstolták a 36 lecsó-mûvet

Az önkormányzatnak átadott földeken több mint 250 kiló paprika termett. Jágerné Éva
fôszakács vezetésével készült a település lecsója, melybôl az utolsó falat is elfogyott
A nyári program megkoronázása
volt ez az összejövetel, mert eljöttek
az ország minden részébôl, azok, akik
már eddig is lecsó-mániások voltak, –
többek között – Csépa-Kunszentmárton
önkormányzata, az Újhartyáni Bicskások és sok helyi civil szervezet. De rengeteg volt az új jelentkezô, a szomszéd
településekrôl is. Törzsvendégeinknek

mondhatjuk az ebesi önkormányzat
csapatát és a határon túli testvéreket,
Gyergyóalfalu képviselôtestületét.
Miközben a fakanalakkal belecsaptak a lecsóba, lehetett ötleteket gyûjteni,
ki mivel teszi pikánssá, különlegessé a
magáét, mivel akarja a zsûri ízlelôbimbóit megnyerni. A fôzôk pedig izgulhattak, mert igen sokat kóstolt szemé-

A bogrács mellett és a színpadon is „fôttek” az okleveles csapatvezetôk

lyiségek elé vitték a mûvet: Forschner
Rudolf, mesterszakács, dr. Hatala
József ny. altábornagy, Hamvas Zoltán
Gundel díjas mesterszakács, dr. Garamvölgyi László rendôrtábornok, Kiss
Dezsô Péter gasztro-szakújságíró és a
zsûri elnöke, Csukás István, Kossuth díjas író-költô, településünk díszpolgára.
Összesen 36 alkotást kellett végigkóstolniuk. Mindenki gyôzött és nagy
örömmel vették át a részvételt tanúsító
oklevelet. A jók között a legjobbak: 3.
helyezett a budapesti Baranyai utcai általános iskola pedagógus csapata, 2. a
kötcsei óvoda csapata, a fôdíjat pedig
a fôvárosi Ari és csapta kapta, egy asztalos remekmûvet, egy virágállványt.
Közben a lecsóval együtt fôtt mindenki
a kánikulában. Jáger Viktor (alias Süsü),
aki mindenkivel fotózkodott. Majd a Liszter Sándor és a Vadrózsák nôi kara, akik
a színpadon ropták. Végezetül – Liszter
– nem ért el az öltözôig – fellépô fekete

Lehet, hogy ezren is lecsót ettek Szárszón?
ruhájában vetette magát a Balatonba.
Több sem kellett a polgármesterünknek,
aki követte a habokba.
(Ui: A természetfelelôs rádobott erre
a hétvégére még egy lapáttal az elôre
jelzésnek megfelelôen. Ez pedig azt
jelentette, hogy újból ezrek zarándokoltak Szárszóra. Ezt nem vették figye
lembe a strand vendéglátósai. Lecsó
ugyanis egy falat nem maradt, a büfék
pedig hamar lehúzták a rolót.)

Liszter Sándor példáját követte a polgármester,
Dorogi Sándor is. Azt intik a közönségüknek: Jövôre,
Veletek, ugyanitt!
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Hosszú, forró, (vendég)forgalmas nyár

A

z idén nyáron nagyon sokszor
kitehettük volna a „Megtelt” táblát
településünk bejáratára. Nehéz volt
szálláshelyet találni. A kánikulai napokon
tumultuózus jelenetek zajlottak – fôként
– a központi strand parkolójában, és az
utcákon. Tengerparti nyaralók utcáját idézte
a Fô utca cukrászda és az éttermek közötti
része. Telt ház volt sokszor a vendéglôinkben is. A strand minden idôk legnagyobb
forgalmát bonyolította le. Teljes elismerés
az ott dolgozó személyzeté, a rendre, a
tisztaságra vigyázóké. Ugyanez vonatkozik
azokra is, akik a településen a helytelenül
kitett, eldobott szemetet nap, mint nap
gyûjtötték. Soha ennyi programja, kulturális
rendezvénye nem volt még a Csukás Színháznak, a strand sátor-színpadának. Önként
jelentkezôk jöttek fellépni. Dancsecs Klára
volt a több mint 100 program karmestere.
Ô vezényelte a fiatal kulturális közfoglalkoztatottak csapatát. A média tudósítói, ha a
polgármestert, vagy Némethné Szabó Magdolna turisztikai menedzsert keresték, mindig érdekes programokról adhattak számot.
A templomi, komolyzenei hangversenyektôl
kezdve a reppen át az utcabáli zenéig és
diszkóig, híres hazai zenekarokig minden
mûfaj képviseltette magát.
Hosszú, forgalmas nyár után fellélegezhetnek azok, akiket mindezért maxi
mális elismerés illet. Számok és az idegenforgalmi adóbevétel összegzése nélkül is
látható: Szárszó a turizmus fejlesztésében
magasabb osztályba lépett.
Persze, nem akarnak elégedetten hát
ra dôlni. Sôt már most azt tervezik, hogy
csodás adottságunkat, a magyar tenger
vonzerejét, mi mindennel lehetne jövôre
felerôsíteni.

„Bohóctanoda” Békéscsabáról

Csirke Kornélia grafikus-képzômûvész mutatja a festôszerszám fogásait

A Kék zászlós strandunkat a közönség is kitüntetéssel díjazta

A Csukás Színházban nincs egy üres szék sem

Nagyon jó ötlet, hogy a kórusok meghallgatják egymás mûsorát (versenyeken ez általában nincs így). Ez által bôvül a repertoárunk, tanulunk egymástól. Nagyon szeretjük
a koncert utáni „bulit”, ez valódi közösségformáló program. Az idén különösen jól sikerült ez a közös éneklés. Azt hiszem, ehhez kellett az olasz kórus is a maga felsza
badultságával és szenvedélyével. Ebben az oldott hangulatban könnyen jönnek létre barátságok kórusok és kórustagok között is. Ez nagy erénye a kórustalálkozónak, –
mondta Balassa Ildikó a Jubileumi Eötvös Kórus karnagya, akik már harmadszor vettek részt a találkozón.
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Püspökné Horváth Ildikó, a Vén Diófa vezetôje azon szorgoskodott,
hogy nosztalgia-étteremmé varázsolja a patinás helyet

A hajdúszoboszlói szép majorettek a Szomszédoláson

Fergeteges siker a Marica grófnô elôadásán
A Múzeumok éjszakáján a József Attila Emlékházban

Kígyózó sorok álltak színházjegyért

A Sárkányfesztivál forgataga

Egy látványos jelenet a Csipkerózsika címû mesejátékból

Még az út közepén is kocsik parkoltak

Az elôrelátók két keréken jöttek

Divatos lett Szárszón örök hûséget fogadni. A házasságot kötô pár gyakran választja
a Zenepavilont a boldogító igen hivatalos ceremóniájára

A Zenepavilon és környéke egész nyáron vonzotta a vendégeket

A lufieregetést minden gyerek kedveli

A Neoton Familiát le sem akarták engedni a színpadról
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Szent István napján

Elsô nap az oviban

Dorogi Sándor emlékplakettet adott át a közösségi munkában kiemelkedô teljesítményt nyújtóknak. A
kitüntetettek: Kilvinger Gábor, Torma Mariann, Zergi József, Fodor Rudolf, Bartos Krisztina, Kecskés
Sándor és Vasas Imréné
(Folytatás az 1. oldalról)
„Balatonszárszónak kívánom,
hogy rátaláljunk a töretlen
fejlôdés útjára, hogy biztos
és tartós anyagi alapokat
teremthessünk
községünk
érdekében. Törekednünk kell
arra, hogy a jövôben ne sarcolhassa terveinket a bürokrácia és korrupció, – így folytatta
ünnepi beszédét Korcz Miklós.
– Mert senki se felejtse, hogy
aratni csak akkor lehet, ha
elôtte vetettünk, ha a földbe
hullott magot féltôn vigyázzuk!
Ha ott állunk teljes akaratunkkal, hitünkkel, életünkkel
a mögött, amit teszünk, amit
csinálunk, ami a munkánk, ami
a szenvedélyünk, akkor abból hiteles alkotás lesz, akkor
az megragadja a körülöttünk
élôket, akkor annak hatása lesz
a világra, akkor annak hatása
lesz a hazánkra, melyben élünk.

Korcz Miklós mondott ünnepi
beszédet
Az életnek csak az önfeláldozó munka adhat értelmet.
Azaz többet kell tennünk a
világért, az országunkért,
mint amennyit a világ, az
országunk tesz értünk. Bár az
ember mérlegel, mikor alkot
– hogyne mérlegelne-, amikor
teszi a dolgát; mérlegeli, hogy
mi jön vissza ebbôl, lesz-e ennek kinyerhetô haszna – ez
természetes. De ha csak annyit

Birkózás
a szeméttel
A
legtöbb
vendégünk
dicséri
Szárszó rendjét, tisztaságát, virágos
pompáját. Ennek viszont elég nagy
ára van.
Nap, mint nap egy gépesített kis
hadsereg indul útnak, hogy eltün
tesse azok után a szemetet, akik nem
a megfelelô idôben, nem kukában,
hanem bolti nejlon tasakokban rakják
ki a szemetet. Sajnos, vannak vállalkozók is, akik úgy spórolják meg a
szemétszállítási díjat, hogy az éj leple alatt néhány házzal arrébb rakják
le a szemetet.
Alig van olyan helyi fórum, ahol
ez a téma ne kerülne terítékre. Vannak megoldási javaslatok – ám vala
mennyi költséges. Ha sikerülne az
üdülôtulajdonosoknak szép szóval
rávenni a nyaraló vendégeiket, hogy
a település rendjét vigyázva, a szemétszállítás meghatározott napján
– lehetôleg kukában – tegyék ki a
szemetet, – talán nem kerülne plusz
milliókba a szemét összegyûjtése és
elszállítása.

tenne mindenki, amennyibôl
haszna lesz, hova jutna az
ország, hova jutna a világ?
Ami eddig létrejött, amit
megvalósítottunk, vagy amit elmulasztottunk, az már a múlt.
Ez visszafordíthatatlan. Ezzel
csak a tanulságok miatt kell fog
lalkozni. Ami még az idôbôl
elôttünk van, az a jövô. Hogy
ez milyen lesz, az rajtunk is múlik. Mi is felelôsek vagyunk érte.
Jót tenni, alkotni, jövôt építeni
mindig lehet és kell.”
A gondolatébresztô mondatok után szólt az ugyancsak ôsi
magyar hagyományról, a kenyérszentelésrôl, annak jelentésérôl: Ezután ünnepi mûsor
következett, amelyben fellépett
a Szárszó Néptáncegyüttes,
Fodor Anna éneket, és a Colonia Express zenekar híres ope
rettekbôl adott összeállítást.
Az ünnepet a hagyományos
tûzijáték zárta.

Óvodánkban a „nyári élet”
is érdekes és változatos tevékenységeket tartogatott a
gyermekek számára. A nagy
hôségben reggel mindjárt az
udvaron kezdtük a játékot. A
fák árnyas lombjai alatt kerti
asztalokon lehetôséget kínáltunk rajzolásra, gyurmázásra,
papírból kishajókat hajtogattunk, majd vízre is bocsátottuk ôket. A homokozóban remek alkotások, homokvárak
készültek vizes árkokkal.
Sok gyümölcsöt fogyasztottak a gyerekek, ásványvizet is
biztosítottunk a folyadék pótlására.
Ellátogattunk két alkalommal is a Csukás Színházba,
ahol elôször a Csipkerózsika
mesejátékot néztük meg,
majd a békéscsabai gye
rekek vidám zenés bohóc-

mûsorának
tapsolhattunk.
Szeptember 10-én 10 órakor
szeretettel várjuk leendô kis
óvodásainkat és szüleiket egy
vidám hangulatú együttlétre,
ahol megismerkedhetnek leendô ovó nénijeikkel.
Ebben a hónapban Közlekedési Napot tartunk a központi strand elôtti parkolóban,
ahol a gyerekek a helyes
közlekedés szabályaival ismerkedhetnek meg.
A nyár folyamán sajnos
az óvoda udvarán lévô fajátékot le kellett bontani, mivel
már nem felelt meg az elôírásoknak, és balesetveszélyes
volt a gyermekek számára.
A 2016-os költségvetésbôl
szeretnénk az elôzôhöz hasonló játszószereket építeni
az udvarra.
Kovácsné Bartha Gabriella

Több elsôs és új tanulók
az iskolánkban
Az ôsz beköszöntével egy
új tanév is kezdetét vette. A
2015/2016-os tanévben a
Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alap
fokú Mûvészeti Iskola elsô
osztályában 19 tanuló kezd
te meg a betûk, számok világával való ismerkedést.
Nagy öröm, hogy minden
szárszói óvodást a helyi iskolába írattak be, s hogy
a nyári beköltözések eredményeképpen további hat
fôvel nôtt iskolánk tanulóinak
létszáma. A mûvészeti tagozatra 45 növendék iratkozott
be, két év alatt majdnem meg-

kétszerezôdött a számuk, ami
a színvonalas munkának, a
zeneovinak, a hangszeres bemutatóknak köszönhetô.
A nyár során az épület minden helyiségében megtörtént a
frissítô meszelés.
Sok éves várakozás elôzte
meg a tanári felújítását, mely
nek padozata már teljesen
tönkrement. Az önkormányzat
anyagi támogatásával, valamint az iskola karbantartóinak
áldozatos munkájával sikerült
teljesen újjá varázsolni ezt a
helyiséget. Köszönet mindenkinek a támogatásért és az
elvégzett munkáért.

Öt újszülött köszöntése

Balassa Hanga Nia szüleivel

A

Balról Johann Janka Ilona, Pádár Ilona és Kozák Huba Karsa
édesanyjukkal

z elmúlt két hónapban
öt újszülöttet és szüleiket
köszöntötte Dorogi
Sándor polgármester. A legifjabb
szárszóiakat nem ritkán az egész
család, azaz a testvérek is elkísérik
az ünnepélyes fogadásra. Kozák
Huba Karsa 2015. március 17-én
született harmadik fiúként a családba. Az édesapa Kozák Róbert, az
édesanya László Katalin.

Johann Janka Ilona 2015. április
20-án született, és neki két éves fiú
testvére van. Édesapjuk Johann End
re, édesanyjuk Gál Éva.
A család negyedik gyermekeként
üdvözölhette a polgármester Pádár
Annát, aki 2015. április 17-én született. Édesapja Pádár Zoltán, édes
anyja Pádárné Lantos Bernadett.
Balassa Hanga Nia a család második kislányaként született, 2015.

Molnár Zoé Annamária szüleivel

június 22-én. Édesapja Balassa István, édesanyja Vinkler Ivett.
Molnár Zoé Annamária 2015.
június 4-én született. Édesapja Molnár Attila, édesanyja Torma Annamária.
Valamennyien átvették az önkormányzat száz ezer forintot tartalmazó ajándékborítékját, és a
szárszói polgárrá fogadásról szóló
emléklapot.
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Meghívó

Programajánló

A Balatonszárszói
Nagyközségi Önkormányzat
tisztelettel várja az ünneplôket az

1956-os forradalom
és szabadságharc
tiszteletére rendezendô
ünnepi megemlékezésre
2015. október 23-án (péntek)
09.30 órára
a József Attila Mûvelôdési Házba.
11.00 Koszorúzás
az 56-os emlékmûnél.
Emlékezzünk együtt az 56-os
forradalom hôseire!

Templomi koncertek

Meghívó
Simon Péter festményeinek kiállítás megnyitójára várunk mindenkit
szeretettel

2015. szeptember 25-én
(péntek) 18 órára
a Polgármesteri Hivatalba. A kiállítás megtekinthetô lesz október 31ig.

Három nagysikerû templomi koncertet
tartottak Szárszón augusztusban. A
református templomban jótékonysági
estet rendeztek, amelyen Pörneki Anikó
énekmûvész és Szakolczay
István
elôadói estjét Konc-Gállné Gass Emese
kísérte orgonán. Egy héttel késôbb TóthVajna Zsombor, Tóth-Vajna Gergely orgonamûvészek és Ács Gabriella énekmûvész vendégszerepeltek.
A katolikus templomban augusztus
14-én Bodolai György (ének, orgona),
Bodolai Péter (ének zongora), Faragó
Dóra (ének) és Kôbányai Ágnes (fuvola) léptek fel.

A

A József Attila Mûvelôdési Ház

FOLTVARRÓ KLUB
(Patchwork)
létrehozását tervezi. A Klub elsô
foglalkozásának tervezett idôpontja: 2015. szeptember 29. (kedd)
16:00 Nyugdíjas Klub Érdeklôdni
és jelentkezni lehet: Név, elérhetôség (telefonszám, e-mail) megadásával szeptember 20-ig.

2015. október 17-én,
szombaton,

mûsorrendje
Magazinmûsorral minden hónap
második és negyedik hétfõjén 19
órakor jelentkezünk:
Szeptember 14-én és 28-án, október
12-én és 26-án.
Ismétlés az adást követõ szombaton
14-16 órakor, vasárnap 10-12 órakor, valamint az adást követõ hétfõn
19 órakor.
Email: szarszotv@gmail.com.

FOLTVARRÓ
TANFOLYAMOT
szervezünk oktatóval. Felvilágosítás: Mûvelôdési Házban telefonon:
363-011 vagy 362-894 e-mailen:
loveyagnes@gmail.comVárunk szeretettel
minden érdeklôdôt!
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Karatésok mozgalmas nyara

A karate tábor az idén is nagy siker volt
Június 20-án a szlovákiai Érsekújváron
versenyeztünk a Shito Ryu Európa
Bajnokságon, ahol Szekér Bálint egy
rendkívül erôs mezônyben az 5. he-

✟ Gyászközlemény
Vastagné Debreczeni Ibolya 2015. 06.
14.
Freifogl István Ferenc 2015, 06. 17.
Sarang Istvánné 2015. 06. 26.
Karkus Györgyné 2015. 07. 11.
Baranyai Andor 2015. 08. 03.
Szekér János 2015. 08. 07.
Mátés József 2015. 08. 14.
Részvétünk a gyászoló családtagoknak.

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534

Balról az elsô Szekér Bálint, jobbról a második a házigazda Somogyi Péter
lyet szerezte meg. Majd következett a
szárszói edzôtábor, július 9-20-ig, 2
turnusban zajlottak az edzések. Közvetlenül ezután az ausztriai St. Pölten-

ben vettünk részt egy nemzetközi
edzôtáborban július 25-ig.
Augusztusban pedig a kézdivásárhelyi Sporting Budo Karate Klub edzô-

Rajtol a nôi focicsapat

1. sorban Németh Klaudia, Tókáné Rózsa Andrea, Máj Mona, Polányi Judit, 2. sor:
Fekete Dóra, Marjai Viktória, Molnár Anikó, Máté Szabina, edzô Pusztai Gábor, Paréj
Gabriella, Nagy Vivien.
Szeptemberben megkezdôdik a Somogy
megyei nôi felnôtt kispályás labdarúgó bajnokság. A szárszói hölgyek csapata megkezdte a felkészülést Pusztai Gábor edzô

vezetésével. Szeptemberben 12-én, 19-én
és 26-án lépnek pályára, majd október 10én lesz mérkôzésük. Ezután a téli kispályás
teremfoci bajnokságra készülnek.

MEGYEI II.o.2015/2106 ôSZI SORSOLÁS

Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941

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

Balázs Zsuzsanna és Grazsyna Kusiak

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

Somogyi Péter edzô

Tornák az egészségért
A sportegyesületünk szabadidô
szakosztálya szeptemberben újból
folytatja edzéseit. A négy edzésformának eddig fôként nôk voltak a
látogatói, ami nem zárja ki, hogy
férfiak is bekapcsolódjanak a nem
versenyszerû sportolásba.
• Schmidtné Bereczky Ibolya (a sza
badidô szakosztály vezetôje) meridián tornát tart.
• Hajdúné Judit folytatja az aerobik
és gerinctorna edzéseket.
• Kóborné Oláh Erzsi jóga órákat
tart.
• Folytatódik a közkedvelt zumba
is.
Az idôpontokról a Szárszó Tv-ben
és plakátokról tájékozódhatnak.

Helyesbítés:
Az elôzô számunkban névváltozás történt. A ballagó nyolcadikost, Kovács
Norbertet jó labdarúgóként tüntette ki
az edzô.

Ajándék ebéd
az ovisoknak

Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385

A fotókat készítették:

tábora zajlott, ahová idén is ellátogattunk.

A csapat tagjai: Csekk Szabolcs, Sefcsik Márk, Fehér Bertalan, Lampek Krisztián, Sza
bó Márk, Czink Móricz, Szabó Márió, Molnár Martin, Kelemen Rómeó, Markovics
Renátó, Pamuki Márk, Mócsán Dávid, Mónos Gergô, Nagy Richárd, Sefcsik Dominik,
Horváth Dávid.
1, ford. 2015.11.22. vas.
2, „ 2015.11.29. vas.
3, „ 2015.09.06. vas.
4, „ 2015.09.12. szo.
5, „ 2015.09.20. vas.
6, „ 2015.09.27. vas.
7, „ 2015.10.04. vas.
8, „ 2015.10.11. vas.
9, „ 2015.10.18. vas.
10, „ 2015.10.25. vas.
11, „ 2015.11.01. vas.
12, „ 2015.11.08. vas.
13, „ 2015.11.14. szo.

13,00 óra (ifi 11,00 óra)
13,00 óra (ifi 11,00 óra)
16,30 óra (ifi 14,30 óra)
16,30 óra (ifi 14,30 óra)
16,00 óra (ifi 14,00 óra)
16,00 óra (ifi 14,00 óra)
15,00 óra (ifi 13,00 óra)
15,00 óra (ifi 13,00 óra)
14,30 óra (ifi 12,30 óra)
14,30 óra (ifi 12,30 óra)
13,30 óra (ifi 11,30 óra)
13,30 óra (ifi 11,30 óra)
13,00 óra (ifi 11,00 óra)

B.SZÁRSZÓ – ZAMÁRDI
SZôLôSGYÖRÖK – B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ – B.FÖLDVÁR
B.SZENTGYÖRGY – B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ – LENGYELTÓTI
TAB – B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ – B.SZABADI
B.SZÁRSZÓ – BUZSÁK
ANDOCS – B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ –B.SZEMES
B.BERÉNY – B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ – ÖREGLAK
KÉTHELY – B.SZÁRSZÓ

Az iskolai konyha nyári tisztasági festése idején a Szárszó Étteremben fôzték meg az óvodások ebédjét, ami nagyon ízlett a gyerekeknek. Gyurcsekné
Prekáczka Etelka az óvoda vezetôje
elmondta, hogy egy hétig kapták a
Zelei család vendéglôjébôl a fôtt ételt,
és mindezt ajándékba, azaz térítésmentesen. A hónap végén a gyerekekkel együtt, néhány szülô kíséretében
köszönték meg egy ajándékkosárral a
család szívességét.

Házasságot kötöttek:
Zsidi Gergô és Zsidi-Bolla Erika 2015.
július 27-én
Mócsán Tamás és Kötél Klaudia 2015.
augusztus 14-én
Tamási József és Hegedûs Rita 2015. augusztus 14-én
Sipos Henrik és Cserjés Dominika 2015.
augusztus 15-én
Sok boldogságot kívánunk!

