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Köszönet!
Tisztelt Balatonszárszóiak,
kedves Olvasók!
Mindig is optimista ember voltam, ezért
bízom benne, hogy mire a kezükben tartják
a megújult Szárszói Hírmondó 3. számát,
nyugodt szívvel jelenthetjük ki, hogy a járvány lecsengőben van és az életünk lassan
visszatér a megszokott kerékvágásba.
Embert próbáló hónapokon vagyunk túl.
Mindannyiunknak sok lemondással járt az
elmúlt időszak, és olyan önfegyelemről kellett tanúbizonyosságot tennünk, amilyenre
az utóbbi évtizedekben nem volt példa.
Az életünk megváltozott: lelassult, de
nem állt meg. A település működését ez
idő alatt is fenn kellett tartani. Rengeteg
olyan feladattal és tennivalóval kellett
szembesülnünk, amelyre eddig nem volt
szükség, és a merőben új helyzet kezeléséhez senkinek nem volt tapasztalata. A
Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás átmenetileg szünetelt, a munka azonban folyamatos volt, az
ügyek intézése zökkenőmentesen folytatódott.
Munkatársaimmal folyamatosan figyeltük a veszélyhelyzetre vonatkozó központi
jogszabályokat, a minisztériumi és a kormányhivatali ajánlásokat és állásfoglalásokat.
Bár a veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelemről szóló törvény a polgármestereket hatalmazza fel döntésre a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben,
a települési képviselőkkel a kapcsolattartás nem szűnt meg, a falu életét érintő
kérdésekben a velük történő egyeztetés
folyamatos volt.
Az elnyert pályázatok megvalósítása
szintén nem akadt meg. Az új bölcsőde
tervezési és egyeztetési munkái az elmúlt
hetekben is folytak, és a központi strand
felújítása az előkészítő feladatok lebonyolítása után hamarosan megkezdődhet. A
Balatonszárszó turisztikai fejlesztésére
irányuló pályázat idei évre maradt projektjei is a megvalósítás szakaszába léptek.
Május végén kezdődik a Művelődési Ház
világítástechnikai korszerűsítése, és a
Magyar Falu Program (MFP) keretében elnyert orvosi eszközök és bútorok átadása
is. Két további MFP-s pályázatot nyújtott
be Önkormányzatunk május hónapban: a
Szóládi utcai járda egy szakaszának és a
Gyulai Pál utcai útnak a felújítására.
A Házi Szociális Gondozó Szolgálatra különösen nagy teher hárult az elmúlt
hónapokban. Mivel idős gondozottjaik a
vírussal leginkább veszélyeztetettebb kor-
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osztályba tartoznak, feladataik még jó ideig nem fognak csökkenni. A gondozónők a
fokozott higiénés szabályokat továbbra is
maradéktalanul betartva, lelkiismeretesen
végzik megszaporodott teendőiket.
A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
Konyháján a meleg étkezés biztosítása a
speciális járványügyi szabályok betartása
mellett folyik március 16. óta. Az ebéd
kiszállítása néhány hétig még az eldobható edényzetben kell, hogy történjen, és
továbbra is igénybe kell vennünk hozzá a
Polgárőrök segítségét.
Az óvodánk a március közepén elrendelt rendkívüli szünet ideje alatt végig
biztosította az ügyeleti ellátást azoknak
a gyermekeknek, akiknek napközbeni felügyeletét a szülők nem tudták megoldani
más módon. 2020. május 25-től az óvodákat, bölcsődéket érintő korlátozások feloldásra kerültek, és az intézmény visszatért
a veszélyhelyzet előtti szokásos működési
rendjéhez.
Az Önkormányzat intézményeit érintő korlátozó szabályokat fokozatosan
oldjuk fel. A könyvtár május 11. óta újra
nyitva van. Előzetes telefonos egyeztetés
alapján kölcsönözhetők a könyvek. Bár
a Művelődési Ház és a József Attila Emlékház egyelőre zárva marad, a település
kulturális életéért felelős szakembereink
nem tétlenkednek. A nyári programokat
folyamatosan szervezik, amelyiket szükséges, azt újragondolják, a megváltozott
élethelyzethez alakítják. A játszóterek és a
strandok - a központi strand kivételével látogathatók.
A kedvező koronavírus járványügyi adatok hatására 2020. május 18-tól bővültek
az igénybe vehető háziorvosi ellátások.
Újraindultak egyes szűrővizsgálatok, az
alkalmassági vizsgálatok, kivizsgálások és
ellátások. A rendelésen azonban továbbra
is kizárólag telefonon előre egyeztetett
időpontban lehet megjelenni.
A járvány kezelése nem csak rendkívüli feladatokat rótt az önkormányzatokra,
de a bevételeinket és a kiadásainkat is
jelentősen befolyásolta. A lecsökkentett
források ellenére biztosítani kellett és kell
a mai napig a lakosság védelmét és ellátását, valamint a járvány terjedésének
megakadályozását. Olyan speciális védőeszközöket kellett beszereznünk, amelyek
a pandémia idején nélkülözhetetlenek a
mindennapi élethez és munkavégzéshez.
A nehézségségek ellenére örömmel tapasztaltam, hogy példaértékű összefogás
indult el településünkön. Az Önkormányzat
előre nem tervezett feladatainak ellátá-

sához számos anyagi és tárgyi felajánlás
érkezett települési képviselőktől, helyi
vállalkozóktól és magánszemélyektől.
Voltak, akik heteken át varrták a mosható
maszkokat, melyeket aztán ingyenesen
osztottak szét a lakosság között. Mások
kézfertőtlenítőket, tisztítószereket, gumikesztyűket és eldobható maszkokat ajánlottak fel. Néhányan pénzbeli támogatást
nyújtottak a járványügyi feladatok ellátására, de akadt, aki a rászorulókat élelmiszerrel segítette. Önzetlen segítségüket ezúton
is köszönöm.

Ahogy azt az írásom legelején is említettem, én derűlátón tekintek a jövőbe. Úgy
érzem, hogy a lehetőségeinkhez mérten
igen jól helytálltunk az elmúlt hetekben,
hónapokban. A lakosság példamutató módon követte a rendkívüli szabályokat. Azok
a munkavállalók, akiknek a járvány ideje
alatt is dolgozniuk kellett, higgadtan és fegyelmezetten vették tudomásul a megváltozott munkakörülményeket. A civil szervezetek kivették részüket a járvány elleni
védekezésből: lemondtak a szokásos évi
pénzbeli támogatásukról vagy társadalmi
munkával segítették az Önkormányzatot
a feladatellátásban. A kereskedőknek,
vendéglátóknak és szolgáltatóknak több
alkalommal is át kellett szervezniük működésüket annak érdekében, hogy a változó
jogi szabályozásnak megfeleljenek. Mindezt sikerült oly módon megoldaniuk, hogy
a vásárlók a járvány ideje alatt sem szenvedtek semmiben hiányt.
Nem lehet elégszer megköszönni mindannyiuknak a példás hozzáállást és az önzetlen segítséget, amit az elmúlt hetekben,
hónapokban tanúsítottak. Kérem, továbbra
is vigyázzanak egymásra és figyeljenek
embertársaikra! Jó egészséget és szép
nyarat kívánok Önöknek!
		
Fekete János
		
polgármester
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Pünkösdi gondolatok
„Mi történt Pünkösdkor? Ötven nappal
a föltámadása után, Pünkösdkor a megdicsőült Jézus Krisztus kiárasztja a Lelket és kinyilvánítja mint isteni Személyt,
ezáltal a Szentháromság kinyilatkoztatása teljessé vált. Krisztus küldetése és a
Lélek küldetése az Egyház küldetésévé
válik, mely arra szól, hogy hirdesse és
terjessze a szentháromságos közösség
misztériumát.” (KEKK 144.) Így tanít minket Egyházunk.
Jézus azért jött el a világba, lett egy
közülünk, hogy megmutassa nekünk az
Atyát (vö. Jn 14,8-9). Krisztus valóban
meghalt, majd valóban feltámadt és azt
ígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig (Mt 28, 20b). Az Utolsó Vacsorán
megígérte: „S a Vigasztaló, a Szentlé-

lek, akit majd a nevemben küld az Atya,
megtanít benneteket majd mindenre és
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam
nektek.” (Jn 14,26)
Mesterünk nem hagyott árván bennünket! Pünkösd napján elküldte az Atyával
együtt a Szentlelket és megszületett az
Egyház, melynek mi is tagjai vagyunk, a
keresztség szentsége által! „Az evangelizáló közösség megtapasztalja, hogy
az Úr kezdeményezett, megelőzte őt a
szeretetben (vö. 1Jn 4,10), és ezért ez a
közösség képes megtenni az első lépést,
képes félelem nélkül kezdeményezni, elébe menni a másiknak, keresni a távollévőket, és kimenni az útkereszteződésekre,
hogy meghívja a kirekesztetteket. Olthatatlan vágy él benne arra, hogy felajánlja

az irgalmasságot.” (EG 24.) Ferenc pápa
szavai gondolkoztassanak el bennünket!
Legyünk: ne csak lelkes, hanem Szentlelkes emberek ebben a világban! Ezért
kérjük: Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd el
híveid szívét!
		
Borza Miklós
		
katolikus esperes

Felkészülés a 2020 évi nyári szezonra
Idén is az elmúlt évekhez hasonlóan
kezdtük felkészülésünket a nyári turisztikai szezonra. Év elején 2 utazási
kiállításon vettünk részt. Januárban
Debrecen a 30. utazási kiállítás rendezte, ahol a Balaton volt a díszvendég. Kiemelt standként a vendégek
szavazati alapján elnyertük a legszebb
stand díjat, melyben Balatonszárszónak fontos szerepe volt. Ezt követően
februárban a Nemzetközi Budapesti
Kiállításon mutatkoztunk be. A két
kiállításon való részvétel összköltsége mindössze 60.000 Ft volt. A veszélyhelyzet sajnos megváltoztatta a
forgatókönyvet. A kulturális területen
dolgozó kollégák a szociális feladatok
ellátásában segítenek.
A település marketingben felértékelődött az online marketing, a személyes kontakt, személyes ajánlás háttérbe szorult. Elkészült Balatonszárszó új
honlapja. Két fiatal, Kubista Szabolcs
és Matkovics Diána koordinálásával
egy átláthatóbb, könnyebben kezelhető portál készült el. Már csak a szolgáltatói oldal vár feltöltésre: az előző
évekhez hasonlóan 3.000,- Ft éves díj
megfizetésével hirdethetnek a szolgáltatók, vállalkozók. A hirdetési feltételeket megtalálhatják a honlapon.
Idén a Balatonszárszóra látogató
vendégeket új turisztikai attrakciókkal várjuk. A 100.000.000 Ft összértékű „Balatonszárszó kulturális és
aktív turisztikai fejlesztése” pályázat

során 2019-ig 61.598.755 Ft értékben történt fejlesztés, a fennmaradó
összegből, 38.401.245 Ft - ból idén
kialakításra, átadásra kerül több látványos projekt. Többek között a nagyon
régóta várt „Vers utca”, mely 5 táblából
és 3 hangboxból álló projekt, a Csukás
mesefigurákból álló mesepark, egy
mezítlábas sétapark és Csukás István
bronzszobrát is fel szeretnénk avatni a
nyár folyamán.
A központi strand bővítésére
52.860.000 Ft-ot nyertünk. Június 30ig remélhetőleg elkészül 450 m²-es, a
partszakaszhoz csatlakozó stég, 1 db
akadálymentes lejáróval és 3 db vízbejutást segítő lejáróval, valamint kültéri
öltözők és egy baba-mama szoba. A
vizesblokk felújítása az ősz folyamán
valósul meg.
Az idegenforgalmi adó befizetésére
épülő „Szárszó kártya” kedvezményt
2020-ban sajnos nem lehet igénybe
venni. Kormányrendelet szerint 2020.
december 31-ig nem kell adót fizetni a
vendégeknek, az adóbevallást ugyanakkor az előző évekhez hasonlóan be
kell nyújtani az önkormányzathoz.
A központi strand szolgáltatási- és
belépőjegy árai nyáron nem változnak.
A József Attila Emlékház az Emberi Erőforrások minisztériuma 05.22i tájékoztatásának értelmében újra
kinyithat, természetesen a javasolt
intézkedéseket figyelembe véve. Terveink szerint június végétől a higiéniai

előírásokat betartva maximum 5 fő látogatót fogadhat egyszerre, valamint a
szolgáltatásokat is átalakítjuk: a csoportos foglalkozások és tárlatvezetések helyett nyomtatási és szkennelési lehetőséget biztosítunk, valamint
számítógép és internethasználatot
helyi lakosoknak és nyaralóknak. Az
udvarban továbbra is rendelkezésre áll
a Wi-Fi Hotspot és szabadtéri fotókiállítások megtekintésére is lehetőség
adódik majd.
2020. nyarán sajnos standard fesztiváljaink egy része elmarad. Biztosan
nem lesz Halfőző verseny, kórustalálkozó, néptánc találkozó. Mindenképpen szeretnénk megtartani a Sárkányfesztivált, Lecsófesztivált, nemzeti
ünnephez kapcsolódó programjainkat
valamint szeptemberben a Szüreti felvonulást.
Bízunk benne, hogy a Csukás Színház kapuit is megnyithatjuk a vendégek előtt.
A biztonság idén különösen fontos
szempont lesz az utazásban. A határok megnyitása júliustól várható, a
Balatonon valószínűleg a belföldi turizmus lesz a jelentősebb, meghatározóbb.
Legyünk pozitívak, optimisták, várjuk a vendégeket Balatonszárszón!
Némethné Szabó Magdolna
turisztikai referens
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A járvány gazdasági életre gyakorolt hatásáról
Bizonyára Önök közül sokan értesültek már arról, hogy a Kormány az év
végéig felfüggesztette az idegenforgalmi adót és elvonta a gépjárműadót az
önkormányzatoktól.
Tájékoztatásként közlöm, hogy
2019-ben Balatonszárszón 35.051.802
Ft volt az idegenforgalmi adóbevétel, a
gépjárműadó önkormányzatot megillető része pedig 8.568.180 Ft bevételt
jelentett. A helyi iparűzési adó összege
tavaly 48.548.517 Ft volt.
A védelmi intézkedésekről szóló
168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet értelmében a vendéglátó üzletek üzemeltetőinek 2020. szeptember 1. napjáig
nem kell a közterület-használati díjat
megfizetniük a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. Valószínűsíthetően azonban más bevételeinket is
érinteni fogják a korlátozó intézkedések.
A központi strand, a Csukás Színház és
a József Attila Emlékház bevétele, valamint az iparűzési adó-bevétel is jelentősen csökkenni fog a járványügyi intézkedések következtében.
A több tízmilliós forráscsökkenés
miatt jelen pillanatban is zajlik az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
áttervezése. Igyekszünk megtalálni

azokat a lehetőségeket, amelyekkel a
kieső bevételek pótolhatók vagy a kiadások csökkenthetők.
A 2020. évi költségvetésbe eredeti
előirányzatként 20.000.000 Ft tartalék
került tervezésre. Ezt az összeget fel
tudjuk használni a működés finanszírozására.
Tervezzük az Önkormányzat és intézményei működésének racionalizálását. Példaként: az idei nyári programok
számát jelentősen csökkenteni kell. A
nagymértékű bevétel-kiesés miatt az
Önkormányzat szerveinél is pénzügyi
megszorításokat vezettem be: nincs bérfejlesztés és külön juttatások sincsenek.
A képviselők és a bizottsági tagok
jelezték, hogy kérik a tiszteletdíjuk
kifizetésének felfüggesztését a veszélyhelyzet megszűnéséig, ezzel is
csökkentve az önkormányzatra rótt terheket. A 6/2020 (IV.28.) polgármesteri
rendeletben a helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági
tagok tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásairól szóló 18/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet végrehajtásának
felfüggesztéséről döntöttem.
A civil szervezetek közül a szokásos
évi támogatásáról

Megújult a honlapunk:
www.balatonszarszo.hu
Balatonszárszó Képviselő testülete
döntésének értelmében 2020. áprilisától a település korábbi weboldala
lecserélésre került. A honlap a „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” pályázat keretén belül
került megvalósításra. A korábbi honlappal ellentétben, - az előző tárhely
fenntartása évi 50.000 Ft-ba került,
illetve egyéb szerkesztői költségek, az új weblap teljes hozzáféréssel, például közvetlen tartalomszerkesztési
lehetőség a hivatal által kijelölt munkatársak részére és a tárhellyel együtt
körülbelül 17.000 Ft-ba kerül, így több
százezer forintot spórol meg az önkormányzatnak.
Az új weboldal tartalmához az elmúlt
hónapokban az előző honlap anyagait átrostáltuk, van amit megtartottunk
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vagy kiegészítettünk, nagyrészt viszont
új anyagokat dolgoztunk ki. A menüpontokat átgondoltuk és átlátható tematikát készítettünk, hogy könnyen
használhatóvá váljon.
Weboldalunk használatához és a
menüpontok tartalmához a főoldalon, a
híreink menü sávon belül találnak részletes útmutatót, a megújult honlapunk
című cikkben.
Reméljük, hogy hasznosnak találják
majd weblapunkat, hiszen célunk, hogy
a következő időszakban is folyamatosan friss, aktuális tartalommal lássuk
el mind a településen élőket, mind a
nyaralótulajdonosokat és a turistákat.
		
		
		

Matkovics Diána és
Kubista Szabolcs
szerkesztők

- a Balatonszárszói Üdülőegyesület,
- a Nők a Balatonért Egyesület helyi
csoportja,
- a Lövészklub,
- a Balatonszárszói Nyugdíjas Klub és
- a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület
- illetve a Családosok Szárszóért Civil
Szervezet
részben vagy teljes egészében lemondott.
Ha lehetőség nyílik rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására, azzal is élni fogunk.
Az Önkormányzat a maszkok, gumikesztyűk és fertőtlenítőszerek beszerzéséről folyamatosan gondoskodik.
A helyi vállalkozóknak is köszönet
jár azért a példaértékű összefogásért,
amelyet elindítottak településünkön. A
jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére, tárgyi eszközökkel és pénzbeli
hozzájárulással is támogatják az Önkormányzatot feladatainak ellátásban.
A járványügyi védekezésre szánt
pénzbeli felajánlásoknak elkülönítettünk
egy alszámlát, amelyen eddig már több
mint 942 090 Ft gyűlt össze.
		
Fekete János
		
polgármester

Eredménytelen
álláspályázat
Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere 2020. április 3-án pályázatot írt ki a József Attila Művelődési
Ház igazgatói álláshelyére. A pályázatok beadási határideje 2020. május 4.
volt. Határidőn belül 3 pályázat érkezett, melyeket 2020. május 20-án véleményezett a Nemzeti Művelődési Intézet által kijelölt kulturális szakértővel
kiegészült Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság. Sajnos a 3 pályázat egyike
sem felelt meg teljes egészében a szigorú jogszabályi előírásoknak, ezért a
pályázati eljárás eredménytelenül zárult. Mivel Dancsecs Klára Művelődési Ház vezetői feladataira vonatkozó
megbízása 2020. május 31-én lejár,
ezért e feladatok ellátására az Önkormányzatnak június 1-től új megbízási
szerződést kell kötnie.

Ez történt

Posztolj Verset az Éterbe!
Ilyen volt az online Költészet Napja
József Attila, a magyar költészet egyik
legnagyobb alakja 115 éve, 1905. április
11-én született Budapesten, a Ferencvárosban, a Gát utca 3. szám alatti házban.
A magyar költészet napját 1964 óta ünneplik a születésnapján.
Az emlékház azután hirdette meg az
önkormányzattal, a művelődési házzal és
az általános iskolával közösen a Posztolj
Verset az Éterbe! elnevezésű akciót, hogy
a koronavírus-járvány miatt törölni kellett
községünk április 07-re tervezett hagyományos 33. költészet napi rendezvényét.
Felhívásunkban arra kértünk minden
online felületen jelen lévő szárszói és
nem szárszói versszeretőt és költészetet ünnepelni vágyót, hogy csatlakozzon

kezdeményezésünkhöz az alábbi módon:
április 11-én készítsenek fotót nyomtatott, kézzel írott vagy monitoron látható
versről vagy verseskötetről, tegyék ki az
esemény oldalára, vagy a saját hírfolyamukra a #JA115# hashtag kíséretében.
Ugyanígy lehetőség volt kedvenc versek,
idézetek előadására és közzétételére
például élő videók formájában. Felhívásunk több mint 8000 emberhez jutott el
az interneten keresztül, melyen 210 ember vett részt szerte az országban, így a
résztvevőknek hála idén sem maradtunk
lélekemelő versidézetek nélkül.
		
		

Matkovics Diána
múzeumpedagógus

„...Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő
ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy
tiszta legyen majd az ünnepekre.” Húsvétot is ünnepeltünk ezen a hétvégén.

Vers utca - Egyedülálló irodalmi élmény
a magyar tenger partján
A 2016-os „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” című
pályázaton belül megvalósításra kerül
a „Vers utca” elnevezésű interaktív elemekkel gazdagított, Balatonszárszó természeti, kulturális és szellemi értékeihez
kapcsolódó projekt.

és meghallgathatók lesznek többek közt
Babits Mihály, Kányádi Sándor, Illyés Gyula ismertebb versei csakúgy, mint Faludy György, Fodor András, Rónay György,
Csukás István vagy éppen Kemény Zsófia
és József Attila költeményei. A tematikus
sétaútvonal csakúgy, mint a Megújulás
útja egyedülálló élményt nyújthat mindazoknak, akik a versekben szellemi-lelki
feltöltődést keresnek, ezekben örömüket
lelik. Természetesen nem elhanyagolható
a projekt oktatási szempontból sem, hiszen a településre látogató diákcsopor-

tok akár rendhagyó irodalomóra keretén
belül is felhasználhatják a sétautat, de a
célunk az, hogy gyermekektől az idősekig
mindenkit megszólíthassunk. A József
Attila Emlékházzal, a József Attila Művelődési Házzal, a József Attila Általános
Iskolával és a Csukás Színházzal karöltve
így válhat Balatonszárszó a József Attila
kultusz és az irodalmi hagyományok valódi őrzőjévé.
		
		

Matkovics Diána
múzeumpedagógus

Már épül a Csukás Színház előtti
hangbox.
Gyarmati László író, újságíró ötlete
alapján, majd 10 éves várakozás után
2020 januárjában elkezdődhetett a projekt szakmai előkészítése, mely most
áprilistól a megvalósítás folyamatába
lépett.
A projektrészhez kapcsolódóan 3 db
kültéri hangbokszos versmegálló került
beszerzésre, valamint 5 db versmegálló.
Hasonlatosan a 2017-ben átadott Megújulás útja sétaútvonalhoz, a különböző
állomások itt is egy-egy tematikára épülve mutatják majd be településünk és a
magyar költészet szépségeit. Olvashatók

A Vers utca 8 állomása felöleli a település kulturális és természeti értékeit,
valamint a magyar költészet legnagyobb mestereinek műveiből válogat.

5

Ez történt

Bemutatjuk „Az én
Balatonszárszóm”
Fotópályázat
különdíjas fotóit:

Hitélet a megpróbáltatások idején
Amióta a kormány veszélyhelyzetet
hirdetett a koronavírus elleni védekezés
miatt, sok minden megváltozott: az iskolában, a boltban, a hivatalokban, de
ami sokunknak a legfájóbb: még az Isten háza tájékán is. Nem Isten változott
meg, nem Ő változtatta meg szabadító
szándékát az emberek iránt, hanem a
vírus terjedésével maguk a közösségek
és tagjaik lettek veszélynek kitéve.
Az, hogy keresztyén szemszögből mi
nevezhető közösségnek, Jézus definiálja a legegyszerűbben: „Mert ahol ketten
vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté
18, 20) Jézus Krisztus jelenléte és az
Ő nevében való közösség különbözteti
meg a gyülekezetet minden más egylettől, egyesülettől, klubtól vagy éppen társulattól. De ha velünk van Isten, akkor
miért kell félni a vírustól? Miért kell bezárni a templomokat? - tették fel nekem
is sokan a kérdést.
A Szentírás világosan arra tanít bennünket, a világi bajok, nyomorúságok
ugyanúgy elérhetik Isten gyermekeit
is - de itt jön a különbség: a bajban,
nyomorúágban Isten gyermekei NINCSENEK EGYEDÜL, nem maradnak
magukra. Ez a hitünk bizonyossága. És
bármennyire csak a kellemes, örvendetes dolgokra próbálunk berendezkedni,
bizony vannak „nem szeretem napok” is
az életünkben. Mert ez az élet… Ahogy
a Prédikátor könyvéből tudjuk: „Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az
ideje a nevetésnek.” (Préd 3, 4) Most a
bezárt templomajtók idejét éljük, his�szük, hogy Isten kegyelméből ezek az
ajtók nemsokára kitárulhatnak. Ez az
idő most nem a vakmerőségről szól,
hanem sokkal inkább az alázatról és

a türelemről. „Jó csendben várni az Úr
szabadítására.” (JerSir 3, 26)

Addig pedig gyakorolhatjuk kegyességünket, keresztyéni kötelességünket az
egymásért való imádságban. Számtalan
módja van annak, hogy ne feledkezzünk
meg egymásról. Igei tanítás nélkül sem
maradnak a hívek, hiszen településünkön mindhárom felekezet gondoskodik a
lelki táplálékról a Szárszó TV-n keresztül,
mely lehetőségéért ezúton is mindannyian köszönetet mondunk. Református
gyülekezetünket továbbá az a kivételes
megtiszteltetés érte, hogy április 26-án
templomunkból a Duna Televízió élő
adásban közvetítette az igehirdetést,
így nemcsak a magyarországi, hanem a
határon túl élő testvéreinkkel voltunk lélekben együtt, közösségben, a szárszói
templomban, Krisztus nevében. Van közösség – lesz közösség, amíg csak világ
a világ. És ez nem rajtunk múlik. Az Úr
nem feledkezik meg rólunk a legnagyobb
próbatételek idején sem. Csak maradjon
meg a hitünk abban, hogy „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8, 31)
Konc Gáll László
református lelkipásztor

Házasságkötések és születések
Kilvinger Gábor:
A téli Szárszó madártávlatból,
Balázs Zoltán: Verseny,
Kállai Kotász Zoltán:
Kóstoló a pincesoron,
valamint a legfiatalabb (14 év alatti)
korosztályban Stágl Sebestyén:
Csukás Színház című fotóval.
A kiállítás megtekinthető a
Polgármesteri Hivatalban.
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Házasságot kötöttek Fekete Judit és Csizmadia Barnabás, 2020. 04. 09-én.
•••
Füredi Enikő megszületett 03.24-én, Ihász Hajnalka és Füredi Sándor gyermeke.
•••
Gutman Botond László megszületett 03.27-én,
Zsakovszky Zsuzsanna és Gutman László gyermeke.
•••
Bogdán Zsombor Ákos megszületett 04.08-án,
Finta Mónika és Bogdán Ákos gyermeke.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Ez történt

Újra zenél a Halox együttes
A zenekar története 44 évvel ezelőtt
1976-ban kezdődött a szárszói kultúrház egyik különtermében zenei próbákkal, majd május elején az első bemutatkozó fellépésük a Tóparti étterem
bárjában nagy közönségsikert hozott. A
zenekarvezető dobos és énekes Csehi
József volt, Benke László basszusgitározott, Jáger József énekelt, gitározott
és billentyűzött. Ők hárman egy évtizeden keresztül együtt maradtak. A szólógitáros Krizsán Zoltán érkezésével saját

szerzemények gyártásába kezdtek, mely
dalokkal Szárszói zenekarként popfesztiválokon szerepeltek. Törzshelyük a
balatonföldvári Gyöngye étterem és a
kőröshegyi Muskátli Vendéglő volt. Tragédia miatt elveszítették Krizsán Zoltán
gitárosukat, akit néhány kisegítő zenész
után Miseta Ferenc szólógitáros vett át,
aki a mai napig a zenekar tagja. A diszkó korszak idején újabb tragédia rázta
meg a zenekart, fél éves spanyolországi
vendégszereplésből hazatérve a Ben-

ke Lászlót váltó gitáros-énekes Kocsis
Csabát veszítette el a csapat. Néhány
év szünet után az alapító tag Jáger Józseffel, Miseta Ferenccel, Vitéz József
basszus gitárossal és Szőke András dobossal újraindulva, a most divatos retró
korszak zenéjével szeretnék meghódítani a zenét szerető közönséget és bíznak
abban, hogy zenei műsorukat hamarosan Balatonszárszón is bemutathatják!
		

Jáger József István

Az együttes tagjai 1981-ben és most

A megszaporodott feladatok ellátását sikerrel oldotta meg mind az önkormányzat, mind a szolgáltatók.

Az elmúlt időszakban azért pozitív
pillanatokban is részünk lehetett.
Turi Ibolyáéknál például
megtanultak kiflit sütni!

A NABE szárszói csoportja évek óta gondozza József Attila első sírhelyét, idén
is virágokat ültettek, köszönet a Szárszóért Nonprofit Kft.-nek, a Vitogarden
Dísznövény-Kertészetnek és Kemény Gábor kertésznek a felajánlásokért.
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Iskolai hírek

Iskolai helyzetkép
Orbán Viktor miniszterelnök 2020.
március 13-án jelentette be, hogy új digitális munkarend lép életbe az iskolákban. Március 16-tól iskolán kívüli digitális munkarendet vezetett be a kormány,
azaz az intézmények a rendelet visszavonásáig bezárnak.
A bejelentést megelőző héten már
több intézkedést tettek településünk
oktatási intézményében: a szülőket
megkérték, hogy gyermekeiket a bejárati
ajtónál tovább ne kísérjék, s délután ott
várják őket. Iskolai programokat mondtak le (költészetnapi versmondó verseny
elődöntő, március 15-i műsor, iskola
bemutató). Az iskolai honlapon tájékoztatták a szülőket, hol találnak hiteles
információkat a járványügyi helyzetről.
Valamennyi szülőt-hozzátartozót arra
kértek, hogy fokozottan tartsák be a higiénia írott és íratlan szabályait (köhögés
és tüsszentés zsebkendőbe; illemhely
használat után és étkezés előtt alapos
kézmosás). Csak teljesen egészséges
tanulót engedjenek reggel iskolába. A
mosdókban fertőtlenítő szappan került
kihelyezésre, valamint az alapos kézmosást bemutató képsor. A bejáratnál elhelyezték a tankerületből kapott szenzoros
kézfertőtlenítőt.

kafüzeti feladatokat, feladatlapokat,
interaktív tartalmakat, melyek megoldásait a gyerekek mellékelik. Új tananyag
feldolgozására ppt-ket készítenek, használják a Videotanár és a zanza.tv oldalait segítségként a meglévő taneszközök
mellé. A számonkérés lehetőségei közül
a Redmenta bizonyult a legjobbnak. A diákok elkészített munkáiról nyilvántartást
vezetnek.
A gyerekek folyamatosan dolgoznak,
a visszajelzések jók a szülők részéről
is, a kapcsolattartás folyamatos. Vannak olyan pedagógusok, akik a saját
tantárgyuk tanítása számára létrehoztak közvetlen messenger csoportot is,
ahol beszélgetést lehet indítani a csoport tagjaival. Minden kiosztott feladat
határidővel van ellátva, az elkészített
feladatokat vagy ezen az alkalmazáson
keresztül, vagy lefényképezve átküldik a
szaktanár email címére. A szóbeli feladatok (olvasás, verstanulás, környezet)
ellenőrzése videófelvételek alapján történik. Munkájukat segíti a Seesaw digitális oktatási portál.
Az első héten főleg ismétlő tananyagokat, játékokat, feladatokat kaptak a
diákok, hogy ismerkedjenek a felületekkel. A továbbiakban az új anyagok

Otthontanulás
A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola a 2020. március 16-án kezdődő
online tanulás-tanítás folyamatához elsősorban a közösen kiválasztott Google Classroom alkalmazást használja.
Erre a platformra küldik a pedagógusok
minden órára a gyakorlást, valamint a
szinten tartást szolgáló tankönyvi-mun-

8

feldolgozásához online órákat tartanak,
melynek kezdetéről előre tájékoztatják a
tanulókat. A testnevelés órákhoz a korosztálynak megfelelő mozgásvideókat
kerestek, majd összeállítottak egy 47
videóból álló link listát, amiből minden
napra egy feladatot a Classroom felületen és a Kréta felületen is közzétesznek.
Az online oktatás működik a művé-

szeti iskolában is. A szülők partnerek. A
tárgyi feltételek minden növendéknél biztosítottak. Az órák rögzítése folyamatos.
A pedagógusok különböző, frissen
alakult, online otthontanulási csoportokhoz csatlakoztak, több, jelenleg ingyenessé tett oktatási-fejlesztési portálra
beregisztráltak, és regisztráltak olyan
oldalra is, ahol csekély összeg átutalása
után lehet hozzáférni a tartalmakhoz.
A napközis nevelők minden kollégának és az azt igénylő szülőknek, tanulóknak segítenek ötletekkel, videókkal,
feladatlapok, feladatgyűjtemények ös�szeállításával, megosztásával, illetve
a gyerekeknek különböző applikációk,
alkalmazások, weboldalak megosztásával, amelyek segítik a tanulásukat, fejlesztésüket.
A tanulók közül 15-nek nincs lehetősége az online munkához csatlakozni.
Ők a feladatokat papír alapon kapják. Az
őket tanító pedagógusok péntek délig
elküldik az iskola e-mail címére a következő heti anyagot, melyet megfelelő
példányban sokszorosítanak, s heti egy
alkalommal kiszállítanak Balatonszárszóra, Nagycsepelyre, Szóládra, Telekibe. Maszkot, kesztyűt használva átadják
a feladatlapokat, információkat, s a tanulók egy üres dobozba beleteszik az elkészített munkákat, melyekhez legalább
két napig nem nyúlnak. Oktatásuknál figyelemmel vannak a pedagógusok arra,
hogy minél több segítséget kapjanak a
tanulók a feladatok értelmezésénél, minta példák adásával, magyarázattal.
Néhány tanulónak az iskola biztosított tabletet saját forrásból. Az igényeket ki tudták elégíteni.
Az aktív pedagógusok körlevelek
formájában kapnak rendszeresen tájékoztatást az őket érintő hivatalos információkról. Az osztályfőnökök minden
héten felmérik, van-e olyan tanuló, aki
felügyeletet igényel, akinek nem tudják a
szülők/törvényes képviselők biztosítani
a napközbeni - 8-17 óra közötti - felügyeletet, és emiatt kérik ennek intézményi
megszervezését. Iskolánkban a mai napig nem kértek a szülők gyermekük számára felügyeletet.
Továbbá nem feledkezhetünk meg a
szülőkről, nagyszülőkről sem, akik nap
mint nap támogatják gyermekeiket az
online tanulás világában. Reméljük hamarosan újra hangos lesz az iskola a
sok egészséges tanulótól!

Óvodai, bölcsődei hírek

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde
intézményeinek élete a koronavírus elterjedése alatt
Százszorszép Óvoda:
A kormány által 2020 március 11-én
kihirdetett veszélyhelyzet miatt, szinte
mindenkinek megváltozott az élete. Az
új rendeletekben fő helyen szerepelt,
hogy az oktatási-nevelési intézményeknek ideiglenesen be kell zárniuk és az
óvodáknak ügyeleti rendszerben kell
megszervezni a gyermekek napközbeni
felügyeletét. A rendkívüli szünet első két
hetében nem érkezett igény az ügyeleti
ellátásra, ezért az intézmény zárva tartott. A harmadik héttől folyamatosan
nőtt az igénybevevők száma, és május
közepén már közel 10 gyermek járt óvodába. Minden nap több kormány-, és
hivatali portálon is le kell jelenteni az
ügyeletet igénylő gyermekek számát.
Közben lezajlott az új kisgyermekeknek

az óvodai felvételi eljárása online módon. Reméljük, hogy az új nevelési évre,
vagyis a szeptemberi kezdésre már nyugodt szívvel gondolhatunk.
Mini Bölcsőde:
A járványhelyzetet minden szülő igen
komolyan vette: március 16-tól április
végéig ügyeleti ellátást nem igényelt
senki. Május hónapban a bölcsődében
is egyre nőtt a napközbeni felügyeletet
igénylők száma. Az ott dolgozó kolléganőink a bölcsőde teljes területét, az ablakoktól a játékokig, szinte a „pincétől a
padlásig” kitakarították, mindent átmostak, átfertőtlenítettek az újbóli élet megkezdéséhez. Május 25-től az intézmény
visszatér az eredeti működési rendjéhez
és a megszokottak szerint fogadja a kicsiket.
Főzőkonyha:
Községünk főzőkonyhája is már több
éve intézményünk része, illetve hozzánk
tartozik. A rendkívüli állapotban lévő feladatellátás az ott dolgozóktól követelte
meg a legnagyobb rugalmasságot és
pozitív hozzáállást. A kormány óvintézkedései a legszigorúbb feltételeknek a
megteremtését várták el mind a fenntartótól, mind a konyhán dolgozó kolléganőimtől, kollégáimtól. Március 20-tól
a külön eldobható egyszer használatos

ételtartóban való ételkiszállítás volt az
egyik ilyen szigorítás, ami a vírus elterjedésének gátlására szolgál. Az Önkormányzat kellő időben és mennyiségben
saját költségén beszerezte ezeket a
speciális ételtartókat, amelyeket most is
folyamatosan biztosít. Nem volt egyszerű megszervezni az ételkiszállítást, hisz
a szociális étkezőknek, a vendég étkezőknek, és az igénylő óvodás és iskolás
gyermekeknek is ki kell szállítani folyamatosan napi szinten 320 - 330 adag
finom gőzölgő ebédet. Itt szeretnék köszönetet mondani a Polgárőrség tagjainak a kulturális területen dolgozóknak
és mindazoknak, akik segítenek a mindennapi meleg étel kiszállításában.
Május 4-től a kötcsei főzőkonyhánk
(mely szintén intézményünk része) gazdasági okokból megszűnt főzőkonyhai
funkciójában. Így a társközségek, Teleki,
Kötcse, Nagycsepely szociális és vendég étkezőinek, valamint óvodai-iskolai
igénylőinek meleg étkeztetését is a szárszói konyha oldja meg. Nem kis feladat
ez, mind az élelmezésvezetőmnek, mind
a szakácsaimnak, mind pedig a konyhai
dolgozóimnak.
Köszönetem szeretném számukra
kifejezni ilyen formában is! Nagyon jó
egészséget kívánok mindannyiuknak!
		
		
Magda Ilona
		
intézményvezető

Az élet nem állt meg az óvoda
háza táján sem, hiszen nem minden szülő tudta megoldani gyermeke otthoni elhelyezését, így az
óvoda a veszélyhelyzet kihirdetése után 2 héttel már ügyeletet
tartva biztosította a rászoruló
gyermekek felügyeletét, természetesen a járványügyi előírásoknak
megfelelően csak kiscsoportos
létszámban.
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Vállalkozók bemutatkozása

Vonabisz Kft.
Fonód Ferenc
vagyok, a Vonabisz Kft. ügyvezetője.1990-től
élek családommal
együtt
Balatonszárszón! A Vonabisz Kft. 2002-ben
alakult, melyet indulásától vezetek, kezdetben teljesen német tulajdonban volt,
2006-tól 100%-os családi tulajdonú vállalkozássá vált. Kezdetekben építőipari
eszközök behozatalával, értékesítésével
és azok bérbeadásával foglalkozott, majd
a profiltisztítást követően személyemhez köthető mérnöki szolgáltatásokkal,
tanácsadásokkal és kivitelezéssel foglalkozik.
A Vonabisz Kft. mérnöki szolgáltatásainak fejlődése, bővítése kizárólag
jogosultságaimhoz, szaktudásomhoz és
tapasztalataimhoz kapcsolódik, melyek
megszerzése 1992-ig nyúlik vissza, majd
a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 1996.
évi megalakulásától, annak névjegyzékében foglalta jogosultságaim az irányadóak a végezhető mérnöki tevékenységekhez (szénhidrogén ipari, épületgépészeti
és energetikai tervezés, szakértés, műszaki ellenőrzés, felelős műszaki vezetés). 2015-ben a szakmai előremenetelem koronája a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH)

tett sikeres vizsga és regisztráció - Energetikai Auditor is lettem, a megyénkben
azóta is egyedüliként.
A hosszú és folyamatos mérnöki
tevékenységem
elismerésül - Somogy Megye mérnöktársadalma
- SOMOGY MÉRNÖKE DÍJ-ban részesített 2016-ban.
A Vonabisz Kft. tevékenysége: Saját
és cégem regisztrációihoz kapcsolódnak,
a bővebb megismerésében segítséget
nyújtanak az alábbi linkek:
• SK-MMK profil: https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59456
• Weblap: http://vonabisz.hu/
• CÉG-MMK profil: https://mmk.hu/tarsasag?id=1186
Tevékenységek rövid összefoglalója,
ún. hétköznapi nyelven:
• Gázszerelési tervek készítése lakó,
nyaraló és egyéb épületekhez, közterületi
tervezésekkel együtt.
• Épületgépészeti kiviteli és rendszer
tervek (víz, csatorna, fűtés, HMV, egyéb).
Energetikai számítások készítése építészeti eljárásokhoz, engedélyezésekhez,
pályázatokhoz magánszemélyeknek, intézményeknek, önkormányzatoknak.
• Állami és EU-s pályázatok Energetikai
számításainak készítése (Otthon Melege

Program, VEKOP, TÁMOP, TOP, stb.)
• Több Somogy Megyei Önkormányzat
intézményeinek Energetikai Intézkedési
Tervének kidolgozása, azok energiafelhasználásainak folyamatos nyomon követése, jelentéseinek elkészítése, feltöltése az MEKH-felületére.
• Épületek Energetikai Tanúsítása
adás-vételhez, pályázatokhoz, ingatlan
bérbeadásához, stb.
• Cégek, intézmények, gazdálkodószervezetek teljes Energetikai Auditálása,
Energetikai Szakreferensi szolgáltatása
• Peres eljárásokban és egyéb felkérésre szakértői munkák elvégzése.
• Épületgépészeti kivitelezések ill. azok
bonyolítása, megszervezése.
A Vonabisz Kft. partnersége: több
tervező, kivitelező céggel és hatósággal,
elosztói engedélyessel állok napi kapcsolatban, szinkronban. Ezzel a módszerrel
bonyolítunk például gázkazán cseréket
(akár egy nap alatt is), megszervezzük a
kivitelezési és tervezési munkákat, ütemezzük és előkészítjük a megbízásokat,
majd dokumentáljuk a mérnöki és a műszaki biztonsági felülvizsgálatokat, akár
egy katasztrófa (gázszivárgás, CO-vis�szaáramlás, haláleset, stb.) esetén is.
Komplett épületgépészeti kivitelezésre
vagyunk közösen képesek, a kéménytől
a villamos EPH, ill. gázkészülékek beüzemeléséig!

25 éves a Kezola
A Kezola Kft. 1995 szeptemberében
nyitotta meg kapuit 100 m²-es üzlethelyiséggel, szerelvényboltként. Kenyér
Zoltán, Kenyérné Herencsár Angéla tulajdonosok, valamint Kazsokiné Márti kolléganőnkkel indítottuk vállalkozásunkat,
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aki 24 év áldozatos munkavégzés után
tavaly szeptembertől megérdemelt nyugdíjas éveit tölti.
2000 áprilisában 1000 m²-es bemutatóteremmel bővültünk, melynek 200 fős
(beszállítóink–vevőink) ünnepélyes megnyitóján Bereczk Gyula polgármester vágta át a nemzeti színű szalagot. Kollégáink
létszáma 10 főre nőtt, akik közül többen
ma is nálunk dolgoznak. A megnövelt
alapterületen teljes körű épületgépészet,
háztartási gépek, barkácsáruk, valamint
Angéla kérésére kisebb alapterületen
csempe, járólap került bemutatásra.
2002 áprilisában további 1000 m²-es
fürdőszobaszalonnal bővültünk. Egy vezető olasz gyár tulajdonosa személyes látogatásakor bemutatótermünket az “általa látott legszebbek egyikének” nevezte.
Színvonala, választéka az ország egész
területéről vonzza a vevőket, de több kül-

földi országba is szállítottunk már termékeinkből. 2003-tól korszerű raktárcsarnok
került átadásra.
2006-tól a recesszió hatásai ellenére,
hogy dolgozóink létszámát megtarthassuk, teljeskörű építőanyag kereskedelemmel bővültünk. 12 db markológéppel és
15 db tehergépkocsival növeltük flottánkat. Egy 20 m-es és egy 30 m-es kosaras
autóval végzünk bérmunkát az egész megye területén, elsősorban favágók megrendelésére. Hosszú évek alatt a kereskedelemben, valamint gépi földmunkáknál,
kosaras autóval történő munkavégzésnél
megbízhatóságunknak, kollégáink lelkiismeretes munkájának és magas szakmai
tudásának köszönhetően széles és egyre
bővülő megrendelői körrel rendelkezünk.
Országos tüzéphálózat tagjaként, valamint 10 olasz piacvezető burkolatgyártó importőreként a kedvező beszerzési le-

Vállalkozók bemutatkozása
hetőségeknek köszönhetően a lakossági
kiszolgáláson felül folyamatos beszállítói
vagyunk 25-50-150 lakásos társasházak
építtetőinek. Elismerés számunkra a sok
és rendszeresen visszatérő vásárló.
Vállalkozásunk egyre növekszik, fiúnk 21 éve, leányunk 2. éve dolgozik velünk. Dolgozóink létszáma 22 fő, nagy
része 10-15-20 éve stabilan cégünket
erősíti, akik folyamatos szakmai képzéseken vesznek részt.
A sajnálatos koronavírus járvány további terheket rótt valamennyiünk számára. A lecsökkentett nyitvatartási idő
ellenére a hatalmas raktárkészletnek

köszönhetően (több ezer négyzetméternyi, főleg olasz burkolólap) forgalmunk
jelentősen megnőtt. Rövid időre építőanyagból beszerzési nehézségekbe
ütköztünk (import gipszkarton, cement,
stb...). Jóleső érzés volt számunkra a
Mihályi Tüzép hozzáállása, akik cementet adtak kölcsön, köszönet érte.
Cégünk 25 év alatt olyan lépésekben
bővült, melyet céltudatosan kigazdálkodtunk. A raktárunkon lévő árukészletet kifizettük, céges hitelünk nincs.
A „merjünk nagyot álmodni” tartalom
nélkül sehová nem vezet. A kőkemény,
áldozatos munka meghozta gyümölcsét.

Igyekszünk mindenben a tőlünk telhető
maximumot nyújtani.
2019-es árbevételünk meghaladta a
nettó 1,3 milliárd Ft-ot.
2020-ra vállalkozásunk a régió legszélesebb választékát nyújtó fürdőszobaszalon, épületgépészeti és építőanyag áruházává fejlődött.
Ezúton köszönjük vállalkozóink és
egyéni vásárlóink bizalmát, kollégáink áldozatos munkáját!
Jó egészséget és Isten áldását kívánva mindnyájunkra:
		
Kenyér Zoltán

Ramiép Invest Kft.
Vállalkozásunk családi jellegű, kezdete az 1986-os évre nyúlik vissza. Balatonszárszón élünk 1984. óta. Napjainkban
ketten végezzük munkatársainkkal és
több helyi vállalkozóval is partnerségben
feladatainkat.
A kezdetektől folyamatosan bővült a
szolgáltatási, tevékenységi körünk, így
mára már:
- Lakosság, önkormányzatok, vállalkozások, és civil szervezetek, egyházak
esetében segítséget nyújtunk szakmai
támogatással a pályázati források azonosításában, egészen a projektek lezárásáig, komplex módon.
- Egy építkezés gondolatának megszületésétől, az épület átadásáig, használatbavételéig, igény szerint, mindenben
rendelkezésre állunk.
Kicsit részletezve: építész tervezés,
hatósági ügyintézés, műszaki ellenőrzés,
műszaki vezetés, e-napló vezetés, kivitelezés, pályázati tanácsadás, pályázatírás,
projektmenedzselés tartozik tevékenységeink napi szintű sorába.
Örömmel tölt el bennünket, hogy Ba-

latonszárszón is sok épület megálmodásában, megvalósításában, és megújulásának folyamatában vehettünk, és
vehetünk részt partnereink, megrendelőink megelégedésére. Több elismerésben is részesültünk, mely megerősített
és a folyamatos fejlődésre ösztönzött
bennünket. Büszkeséggel gondolunk
többek között, egy 2020. júniusi közelgő

időpontra, mely arra emlékeztet minket,
hogy 25 éve épült a balatonszárszói
Evangélikus templom, mely megvalósulásában szakmai egyeztetőként, építész
tervezőként, műszaki ellenőrként a Kft.
ügyvezetője Ratku Mihály személyesen
vehetett részt.
A napjainkat érintő járvány nagyon
nagy odafigyelést igényel tőlünk, munkavállalóinktól, de a korlátozó szabályok
betartása mellett munkavégzésünk folyamatos. Ez éppúgy érdeke megbízóinknak,
mint alkalmazottjainknak és családjaiknak. Bízunk abban, hogy ez a jövőben is
zökkenőmentesen folytatható.
Hálásak vagyunk az eddigi megbízásokért, igyekszünk a jövőben is rászolgálni megrendelőink, ügyfeleink bizalmára.
Elérhetőségeink:
Web: www.ramiep-invest.hu
E-mail: ramiepkft@gmail.com
Ratku Mihály: +36 70/ 3860 004
Herold Marianna: +36 70/ 3860 000

Relax sarok
Csekk Bernadett vagyok, pár mondatban röviden bemutatnám a munkámat a Relax sarokban, ami egyben
a hobbim is. 2011-ben szereztem
meg a ’kéz- és lábápoló, műkörömépítő’ szakmát, majd 2018-ban elvégeztem a masszázs képzést és
tovább bővítettem szakmai tudásomat többféle masszázstechnikával.
A vállalkozásomat 2018. október
16-án indítottam és azóta is folyamatosan keresem az új kihívásokat,

új ötletekkel örvendeztetem meg a
vendégeimet. Úgy érzem, hazaértem,
megtaláltam, amit valóban szeretek
csinálni, ezt érzem hivatásomnak!
Üzletemben a szolgáltatásokon kívül
megtalálhatóak még az utókezeléshez alkalmas termékek és más kozmetikumok is. Köszönöm, hogy időt
szánt rá, hogy elolvassa bemutatkozásom, remélem hamarosan vendégként is ellátogat a Relax sarokba.

Bejelentkezés:
+36-70/567-25-41
Cím: 8624 Balatonszárszó, Fő utca 3.
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Élet a járvány idején…

Nyugdíjas Klub
Ez évben legutóbb március 9-én
volt klub összejövetelünk. Ekkor még
nem gondoltuk, hogy az előzetesen
már eldöntött szünetünk ilyen hosszúra fog nyúlni. Pár hét kihagyással még
fel tudtunk volna készülni a májusban
szokásos „Tavaszi Zsongás”-ra, mely
a Kelet-Balaton Kistérséghez tartozó
nyugdíjas klubok és egyesületek be-

Elmaradtak a kártya- és társasjáték
partik, a jó kedvű hétfő délutáni beszélgetések. Mi nem tartozunk a fiatal
korosztályhoz - nekünk nap mint nap
azt mondják: „maradj otthon!” -, hiszen
tagjaink 95 %-a betöltötte a 65. életévét.
Közülünk eddig még senki nem fertőződött meg, s ez bizonyára a fegyelmezettségünknek köszönhető.

mutatkozását hivatott összefogni. Ez
az összejövetel sajnálatosan elmarad.
Ugyancsak elmarad a tavaszra tervezett
kirándulásunk is, amit nagyon vártunk.

Mivel is töltődnek napjaink? Valamennyien vezetünk háztatást, rendbe
kell tartani a lakást, az udvart. Mindenkinek van virágos- és veteményes kertje,

több személynek van szőlő ültetvénye,
gyümölcsöse, így munka mindig akad,
mégpedig úgy, hogy közben nem is találkozunk senkivel. Feltaláljuk magunkat,
nem unatkozunk. Egymással telefonon
keresztül tartjuk a kapcsolatot, igyekszünk mindenkiről érdeklődni és így továbbadni egymásról az információkat.
De azért már nagyon hiányzik, hogy
személyesen tudjunk egy-egy délutánt
együtt tölteni. Sajnos az az érzésem,
hogy ez az időpont még várat magára,
de jobb, ha nem hívjuk ki magunk ellen
a Sorsot.
Igyekszünk nem nehezíteni az Önkormányzat helyzetét. Ezért is vetődött fel
bennünk az a gondolat, hogy a Klubunk
részére a költségvetésben ez évre meghatározott összeg 50 %-át felajánljuk
az Önkormányzatnak. Mi ezzel tudunk
hozzájárulni a vírushelyzet miatti kiadásokhoz. Bízunk abban, hogy júniusban a
hagyományos Hősök napi megemlékezésünket már együtt fogjuk tudni megtartani.
Ennek reményében kívánok minden
kedves olvasónak türelmet és jó egészséget:
		
Bán Tiborné,
		
a nyugdíjas klub
		
vezetője

Járvány művész szemmel
Lázár Balázs
Miután bezártak a színházak s elmaradtak, elmaradnak már ebben az
évadban fellépéseink, Húsvétra leköltöztünk a családdal Szárszóra Pest belvárosából. Ekkorra már belerázódtunk

hatalmas veszteség számunkra a járvány, s bizonytalan az újraindulás is,
de próbáljuk nézni a jó oldalát, hogy
Szárszón sokkal jobb elviselni a karantént, most a gyerekekkel együtt igazán
felértékelődik a kert és a vidéki lét, s a
szabályokat betartva megismerhetjük a
település életét a főszezonon kívül is,
s e hirtelen jött, hosszú tavaszi szünetben még jobban szárszóivá válhatunk.

Tallián Mariann

a digitális oktatásba és az újonnan
jött „online fellépésekbe” is. Anyagilag
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Amikor elvégeztem az internetes
munkáimat, a kertben hintázom a függőágyban, hallgatom a madarakat,
akik befészkelték magukat a teraszunk
védett zugaiba. Csodálom a kertben a
virágokat, vagy hűvösebb időben befűtünk a kályhába, ahol ropog a tűz és
betakarózom puha, meleg pokrócba. Elnézem a lángokat és a tüzet. Elképesztő élmény a természet közelében lenni.

Mindannyiunknak feltöltő itt tölteni ezeket a heteket, hónapokat.

Élet a járvány idején…

Kistehén Burger
Étterem
A koronavírus magyarországi megjelenése és a - vendéglátást is érintő korlátozások bevezetése átalakította a
Kistehén Burger Étterem szokásos működését is. A napról napra, szinte óráról órára változó helyzetben nehéz volt
tervezni, de eldöntöttük, hogy mindent
megteszünk annak érdekében, hogy
talpon maradjunk - munkahelyeket is
megőrizve ezzel. Ennek érdekében,
átgondolva a lehetőségeinket, villámgyorsan álltunk át házhozszállításra
(Kőröshegytől, Kötcsén át Szemesig),
és elviteles rendelések telefonos felvételére. Örömmel tölt el minket, hogy
rengeteg pozitív visszajelzést kapunk a
tőlünk rendelő vendégektől, sokan drukkolnak nekünk. Ezt ezúton is köszönjük!
Amint lehet, újranyitjuk teraszunkat és
kerthelyiségünket, ahova szeretettel
várunk mindenkit egy jó burgerre és egy
finom üdítőre. Pozitívan és optimistán
nézünk a szezon elébe.

Bunevácz Ildikó
Anyósommal
költöztem
ös�sze, aki 87 éves.
Fontos volt a biztonsága, egészsége. Ezért nem
megyek
most
haza, Szárszóra.
Az ottani lakosok
egészsége szintén fontos számomra.

A szomszédjaimmal folyamatos kapcsolatban vagyok. Mindenben számíthatok az ottani ismerőseim segítségére: telefonon szerveztük meg a
kert felszántását, interneten ismertük
meg az újonnan beköltözött lakókat
is. Nekem jó szomszédjaim vannak,
mindenben számíthatok rájuk! Kaptam
fotót a kertem virágairól, a veteményeim állapotáról, a házról, hogy minden
rendben van. Ez megnyugtató volt!
Még meg is locsolták helyettem a friss
ültetést, ami még a karantén időszak
előtt került a földbe. Az összefogást,
az egymásra figyelést, a gondoskodást ezekben a napokban fokozottabban tapasztalom. Ezért szerettem
eddig is Balatonszárszót. Várom a
nyarat, hogy ismét együtt lehessünk!
Vigye hírét a településnek a világháló
a nagyvilágba!

Bagladi Éva
Az
általános
iskolás unokáim,
amióta itthonról
tanulnak, én vagyok velük. Újratanulom a másodikos és ötödikes
tananyagot, a legnagyobb nehézséget a matematika okozza.
Az unokáimon látom, hogy a gyerektársaság hiányzik nekik, de azt élvezik,
hogy sokáig aludhatnak, én pedig azt,
hogy nem kell minden kora reggel iskolába vinni őket. Szerencsére a gyerekeimnek nem szűntek meg a munkahelyeik, így egyéb fennakadás nem volt az
életünkben.

Sarang Zsuzsanna és
Kurucz Diána
Szárszó két központi élelmiszer
boltjában dolgozunk. A hétköznapokban igyekszünk megkönnyíteni a
rászorulók életét azzal, hogy a bolt

tulajdonosok saját költségükön állják
azt, hogy akár 1 kg kenyeret is házhoz szállítunk. Mindenki nagyon hálás
és mi igazán szívesen segítünk. Azt
tapasztaltuk, hogy a vásárlók sokkal
együttérzőbbek egymással és mindenkinek van egymáshoz egy kedves
szava. Örülök, hogy olyan közegben
dolgozhatunk, ahol a főnökség is a
legemberségesebb módon áll az alkalmazottakhoz és vásárlókhoz.

Molnár Balázs
Mint szárszói, a
hétköznapok tekintetében a vásárlási
korlátozásokat leszámítva, semmi
nem változott az
életünkben, nem
érezzük a negatív
hatásait a járványnak. Munkánkat tekintve azt vesszük
észre, hogy az emberek örülnek neki,
hogy ebben a lemondásokkal teli időszakban némi öröm jön fagyi formájában a házhoz, néhány gyerkőc olyan
lelkes, hogy kedves kis rajzokkal is
meglepnek minket.

balatonszarszo.hu
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Élet a járvány idején…

Szekér Gábor
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skype-olni tudok. Sajnálom, hogy elmarad a gyereknap, azt minden évben
nagyon vártam. Nagyon jó programok
vannak ott és minden szárszói barátommal össze tudok futni.

elmarad a várva várt ballagás az általános iskolában, a szerenád és az utolsó közös osztálykirándulásunk, pedig
már nagyon vártuk. Ez egy örök emlék
lett volna.

Babócsay Károly

Kiss Dorina,

Egy újabb kihívást jelentett
számunkra, amikor
tavasszal
megjelentek az
első koronavírussal kapcsolatos
komoly aggodalomra adó jelek
a környezetünkben. Ez persze felborította az addig gördülékenyen készülő új kávézó-fagyizónk elindításának
menetét. Viszont, ha az élet szebbik
oldalát nézzük, a család újra együtt
éli életét közel két hónapja, két gyermekünk Budapestről hazaköltözött
és itthon „home office”-ban nyomják
az egyetemet illetve a munkát. Mindennaposak a közös étkezések, beszélgetések, néha a társasjátékok is
előkerülnek. Nagyobb türelemre és kitartásra nevel bennünket ez az ismeretlen ellenség, de összetartozásra
is. Nagyon hiányoznak a közös ünnepek, baráti összejövetelek, a Húsvét
sem volt olyan, amilyen lehetett volna. Sajnálom öcséméket, hogy a kialakult helyzet miatt esküvőjük eltolódott egy másik időpontra. Reméljük,
lassan a végéhez érünk, és mindenki
újra visszakapja régi életét! Vagy ha
valakinek éppen ez hozott inspirációt
egy más élet kezdetéhez, annak sok
sikert kívánunk az új kihívásokhoz.

Mint
mindnyájunknak, a mi
családunknak is
jelentősen megváltoztatta eddigi életét a vírus.
Most a legfontosabb, hogy a lehető legkisebbre
csökkentsük a fertőzés kockázatát, így
a család otthon marad, a vásárlást én
oldom meg. A kisfiam és az anyukája
csak akkor hagyja el a lakást, ha nagyon muszáj. A levegőzést a kertben
oldják meg, a családi ünnepeket, ös�szejöveteleket elhalasztjuk.
Azonban azt a munkát, amit a Kft.
dolgozói végeznek, nyílván nem lehet
otthonról megoldani; a fű ilyenkor is
nő, kaszálni kell, kapálni, szemetezni
szintén, így teljes létszámmal, teljes
munkaidőben dolgozunk. Közben igyekszünk egymásra is vigyázni: autóban
és a közös helyiségekben kötelező a
maszk viselése, a telephelyen a gyakori
kézmosás és a vegyszeres kézfertőtlenítés is fontos.

Ütő-Siklódi Dorottya

Sarang-Gulyás László

Élvezem, hogy
anyukám
és
apukám sokkal
többet
vannak
velem itthon és
nem csörög minden percben a
telefonjuk munka miatt. Sokat
kreatívkodunk, társasjátékozunk és
előkerültek azok a könyvek, amiket
pár hónapja már megígértek szüleim.
A legjobb, hogy most lett egy háziállatom: kaptam egy igazi, fekete házi
nyuszit. Az viszont nem olyan jó, hogy
hiányoznak a barátaim és távol lévő
családtagjaim, akikkel most csak

Az on-line tanulás szerintem
sokkal nehezebb,
mint amikor az iskolában vagyunk
és a tanárok élőben magyarázzák
el az anyagot. Azt
élvezem,
hogy
anyáék sem dolgoznak és egy helyen
vagyunk. De nagyon hiányzik a mozgás, a fociedzések, a meccsek és az
egész hangulata. Szerettem volna
elmenni haverokkal locsolkodni húsvétkor, de a vírus miatt nem lehetett,
pedig az minden évben nagyon jó buli.
Nekem a legnagyobb veszteség, hogy

a siófoki Perczel Mór
Gimnázium végzős tanulója
Nekünk, 2020
végzőseinek lezáratlan maradt 4
év. Egyik napról a
másikra bejelentették a távoktatást, ezzel világossá vált, hogy
ennek az évfolyamnak más lesz
a búcsú. Minél közelebb került a ballagás napja, annál többet beszélgettünk az osztályommal, sokan sírtak,
köztük én is. „Nem lehet így vége.”
Azon a napon, amikor a ballagásunk
lett volna, megbeszéltük, hogy videóhívásban tartunk egyet. Próbáltunk
pozitívak maradni, de így, hogy csak a
képernyőn láthattuk egymást és nem
ölelhettük meg barátainkat, minden
mosoly keserű volt. 4 évig vártuk a
ballagást, hogy mi legyünk a középpontban és nekünk álljanak sorfalat
az alsóbb évesek. Tanárainktól sem
tudtunk elbúcsúzni, megköszönni,
amit értünk tettek.
És az érettségi. Az utolsó két hónapban való távoktatás nem segített a felkészülésben. Ugyan én úgy
érzem, hogy jól sikerült mindegyik
tantárgyam, de tudom, hogy sok osztálytársamnak, évfolyamtársamnak
nagy szüksége lett volna a személyes
jelenlétre, a tanárok segítségére az
utolsó pillanatig. Amikor megkaptam
az érettségi napjaira vonatkozó szabályokat, egy kicsit megijedtem. Hogy
lehet maszkban több órán keresztül
odafigyelni? De szerencsére ezzel
nem volt gond. Minden biztonsági intézkedés biztosítva volt, amitől ugyan
nagyon furcsa volt az egész, de mégsem éreztem kényelmetlenül magam.
Egy biztos, lesz majd mit mesélni
az unokáknak.

Jó tudni

Hasznos információk
Orvosi ügyelet (Balatonföldvár): +36-84/340-113;
Gyermekorvosi rendelő: +36 84/363-370; Fogorvos: +36 84/ 363-999
Háziorvosi rendelés: +36 84/ 362-778 és +36 30/ 9621-133, +36 30/ 4151-569
Tamáskóné Eszlári Szabina védőnő: +36-84/362-776, mobil: +36-70/279- 5320
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
104 - Mentők, 105 - Tűzoltók, 107 - Rendőrség, 112 - Központi segélyhívó
Rendőrségi körzeti megbízott hívószáma: +36-30/441-9318, +36-30/916-6534
Közvetlen helyi rendőrség telefonszáma: +36-20/448-7941
Helyi polgárőrség telefonszáma: +36-30/578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai: +36-30/830-4221 és +36-30/828-6675
Polgármesteri Hivatal: +36-84/362-501

A Szárszói Hírmondó állandó rovatot indít azzal a céllal, hogy bemutassa településünk vállalkozásait és
közelebb hozza a tevékenységüket
a helyi lakosokhoz, az itt üdülőkhöz,
valamint megismerjük azokat az embereket, akik mindezt építik napról

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. július 1-jén Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző nyugállományba vonul.
Jegyző Asszony 2020. március 9-től június 30-ig szabadságát illetve felmentési
idejét tölti. Ez idő alatt a hivatal vezetésével István Ildikó aljegyzői feladatokat ellátó ügyintéző van megbízva. 2020. május
27-én a jegyzői álláshelyre pályázat került
kiírásra. A pályázatok beadási határideje
június 25. A teljes kiírás megtekinthető a
www.kozigallas.gov.hu weboldalon és az
Önkormányzat hivatalos honlapján.
		
		

Fekete János
polgármester

2020.03.21.
• Tihanyi János György •
2020.04.06.
• Szekér Károlyné •
(Takács Magdolna Julianna)
2020.04.19.
2020.04.20.

napra. Várjuk jelentkezését azoknak
a kisebb-nagyobb szárszói vállalkozásoknak, akik szívesen megosztanák
tevékenységük részleteit a Szárszói
Hírmondó hasábjain.

Változás
a Közös
Önkormányzati
Hivatal
vezetésében

• Baranyai Sándor •

• Ódor Jánosné (Rosta Katalin) •

FELHÍVÁS
Kedves balatonszárszói
vállalkozók!

Gyászjelentés

Jelentkezni a
szarszoihirmondo@gmail.com
e-mail címen keresztül lehetséges.

• Papp Jenő •
2020.04.21.
• Hoványi Istvánné •
(Rizmayer Julianna Margit)
2020.04.28.
Részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családoknak.
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második és negyedik
hétfőjén

szarszoihirmondo@gmail.com

19 órakor jelentkezünk:

Főszerkesztő:

2020. június 8-án és 22-én,
2020. július 13-án és 27-én
Ismétlés az adást követő
szombaton 14 órakor,
vasárnap 10 órakor,
hétfőn 19 órakor.
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Siópress Kft.
Matkovics Diána
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Dancsecs Klára, Némethné Szabó
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Fotókat készítették:
Daria Nagy-Narbutt, Kilvinger Gábor
Címlap fotó:
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