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Újévi köszöntő

Kedves Szárszóiak!
Az Újév egy új kezdetet jelent: új terveket, fogadalmakat, célkitűzéseket, melyeket a 2021-es esztendőben valóra válthatunk.
Kívánok Önöknek az új esztendőre Balatonszárszó Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
és a magam nevében jó egészséget, sok erőt, kitartást,
szerencsét és boldogságot! Vigyünk örömöt egymás életébe, vegyük észre a jót és az igazi értékeket!
				
				

Fekete János
polgármester

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz
Az állatok tartásáról az alábbi jogszabályok rendelkeznek:
- az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet
- az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
- a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet
Az állattartásra vonatkozó hatályos
jogi szabályozás egészét a „jó gazda
gondosságának” vezérelve hatja át: az
állattartó köteles figyelembe vegye azt a
tényt, hogy az állatok érezni, szenvedni,
örülni képes élőlények, és ennek megfelelő körülmények között kell őket tartani.
A jó gazda gondossága mindazon állattartói magatartásokat foglalja magában,
melyek egy állat jóllétéhez nélkülözhetetlenek, úgy mint az elhelyezés, ellátás, táplálás, valamint a mozgás lehetőségének
biztosítása.
Az állat igényeinek megfelelő mozgástér biztosítása kiemelten fontos követelmény a kutyatartás során. A kikötve tartás, valamint az állandó kennelben tartás
káros az állat szocializációja szempontjából, ugyanis megfosztja a kutyát attól
a lehetőségtől, hogy megfelelőképpen
beilleszkedjen az emberi és fajtársi környezetbe.
Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy
az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról. Ennek elmulasztása esetén a
szükséges építési munkák elvégzésére
(kerítés építése, javítása, pótlása stb.) kötelezhet az állatvédelmi hatóság.
A jelenlegi jogszabályok előírják, hogy
ebet tartósan megkötve tartani tilos,
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tehát ily módon nem biztosítható a szökésmentes elhelyezés. Kistestű ebet 10
m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél,
nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen
tartósan tartani nem szabad, valamint a
tartósan csoportosan tartott ebek esetén
számukra egyedenként legalább 6 m2
akadálytalanul használható területet kell
biztosítani.
Alapelvként elmondható, hogy ha a
körülményeink csak a láncon tartást teszik lehetővé, akkor inkább
ne tartsunk kutyát!
A fentieken túlmenően
az állattartó gondoskodni
köteles az állat szakszerű
gondozásáról. A szakszerű
és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik kutya esetén a mikrochippel történő
egyedi megjelölése, valamint
az eb életkorának megfelelő
veszettség elleni oltás megléte és széles spektrumú féreghajtó szerrel történő
kezelése. 2013. január 1-jétől minden 4
hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel – azaz bőr alá ültetett mikrochippel
– megjelölve tartható.
Az ebtartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen
beoltatni az alábbiak szerint: a három
hónapos kort elérteket 30 napon belül, az
első oltást követően 6 hónapon belül, ezt
követően pedig évente. Veszettség ellen
csak mikrochippel ellátott kutya oltható.
Ha a kutya nem kapja meg az életkorának megfelelően előírt veszettség elleni
védőoltást, akkor az állatvédelmi hatóság
adott esetben szankció kiszabása mellett
elrendelheti a kutya hatósági megfigyelését, beoltatását, valamint, amennyiben
még nem történt meg, a mikrochip beültetését.

Az állatvédelemre vonatkozó szabályok ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárás elsősorban bejelentés alapján
indul. A kóbor vagy nem megfelelő körülmények között tartott állatokkal kapcsolatos észrevételeikkel Zerginé Kovács
Márta közterület-felügyelőt kereshetik
meg személyesen vagy telefonon (06
30/628 4630), továbbá a Közös Önkormányzati Hivatalban írásban vagy szóban
tehetnek bejelentést.
Amennyiben megállapítható a jogsértés, annak
megszüntetésére kötelező
határozatot ad ki a hatóság
és állatvédelmi bírságot
szab ki. Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000.forint. A bírság mértékének
megállapításához a bírság
alapösszegét – a jogsértés
körülményeitől függően –
meg kell szorozni az irányadó jogszabály
melléklete szerinti szorzókkal. Például: ha
az állattartó kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodott, akkor a
jogszabály szerinti szorzó kedvtelésből
tartott állatokra vonatkozóan természetes személy esetén 1-3, a minősített
eset szorzója 6, tehát a bírság összegét
450.000.- Ft és 1.350.000.- Ft között kell
megállapítani.
Az Önkormányzat célja természetesen
nem a minél szigorúbb szankciók alkalmazása, hanem az, hogy a velünk, emberekkel élő állatokat az adott fajta igényeinek megfelelő körülmények között, a
társadalmi együttélés szabályai szerint
tartsa az állattartó.
Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/
		
		

Tóth Zoltán
jegyző

Önkormányzati Hírek

Tisztelt Balatonszárszóiak, kedves Olvasók!
A Kormány 2020. november 4-i hatál�lyal újra kihirdette a veszélyhelyzetet, ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről
szóló törvény azon szakasza, amely a
polgármestereket hatalmazza fel döntésre a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben.
A 2020. november 4-től hozott legfontosabb polgármesteri döntésekről az
alábbiakban tájékoztatom Önöket:
2020. november 27-én a Balatonszárszói mini bölcsőde bővítése c. pályázat
kapcsán módosításra került az Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési terve,
és elfogadásra került az Eseti Közbeszerzési Terv.
A Képviselő-testület 2. félévi munkatervében a november hónapban tárgyalandó napirendi pontok között szerepelt a
Központi strand belépő díjainak, a térítési
díjaknak és a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletnek a felülvizsgálata.
A belépő díjakról és a térítési díjakról a
Képviselő-testület a rendkívüli jogrend
megszűnését követően fog dönteni.
A Kormány a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges helyi
adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.
1.) Korm. rendeletben arról döntött, hogy

az önkormányzatnak az e jogszabály
hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben
is biztosítania kell, továbbá a települési
önkormányzat 2021. évre új helyi adót, új
települési adót nem jogosult bevezetni. E
rendelkezések alapján a helyi adók módosítására nem volt lehetőség.
2020. december hónapban a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és
Mini Bölcsőde Konyhájának dolgozói
járványügyi megfigyelés alatt voltak.
Ez idő alatt a konyha zárva tartott, és a
szociális étkeztetést a 45/2020. (XII.3.)
sz. polgármesteri döntés alapján a balatonföldvári Platán étteremmel kötött
szerződés alapján biztosította az Önkormányzat.
A balatonszárszói közvilágítási hálózat korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására kiküldött ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok közül a
legkedvezőbb ajánlatot Magyarosi Imre
László egyéni vállalkozó adta. A tervezési
feladatokkal kapcsolatos egyeztetések
január hónapban megkezdődnek.
A szociális étkeztetést 2020. évig Balatonszárszón az Önkormányzat biztosította a Balatonszárszói Százszorszép Óvo-

da és Mini Bölcsőde Konyháján keresztül.
A kedvezőbb finanszírozási feltételek miatt 2021. évtől a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás fenntartásába kerül a
szociális étkeztetés, a feladatellátás változatlanul az Óvoda Konyhájáról történik.
A szükséges feladatellátási szerződést a
48/2020. (XII.8.) sz. polgármesteri határozatban hagytam jóvá.
2020. december 18-án a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett Nemzeti és helyi identitástudat c. pályázat
megvalósítása során kiállító paravánok
beszerzésére vonatkozóan beérkezett
árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot az F-F Design Kft. nyújtotta be, az
ajánlattételi eljárás nyerteseként az F-F
Design Kft. került kihirdetésre.
A Siófoki Állatvédő Alapítvány 2021.
évi támogatására 300.000.- Ft összegű
támogatás megállapításáról döntöttem.
A Balatonszárszó 815/6 hrsz alatti
Móricz Zs. utcai szabad strandon lévő
815/6/A hrsz. alatti 44 m2 alapterületű
„egyéb önálló ingatlan” megnevezésű ingatlant a tulajdonosa értékesíteni kívánja. Elővásárlási jogáról az Önkormányzat
lemondott.
		
Fekete János
		
polgármester

Arany János: ALKALMI VERS (részlet)
Az új évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben? Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót
S nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
Senkinek a nyakára
Ne vigyenek kontót;
Valaki csak ráteszen,
Nyerje meg a lottót;
Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
Szegény ember malacának
Egy híja se essék;
Messze járjon dög, halál,
Burgonya-betegség;
Orvos, bakó a díját
Kapja heverőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket

Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
A bíró is, mint eddig,
Tisztét jól betöltse:
Víz kedviért a babát
Soha ki ne öntse;
Emberiség, igazság
Egyik serpenyőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!
Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
			
1853
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Szárszón járt a Mikulás

A Mikulás hozzánk is megérkezett, igaz kicsit más módon, mint eddig! Gyerkőcök, Süsü, az egyfejű és a Mikulás
kedvenc süteményét kóstolhatták, amit házhoz is vittek.
A balatonszárszói művelődési ház és a Léda cukrászda
jóvoltából mesés ajándékokat is kaptak a gyerekek. Az

akcióval a szociális távolságtartásra, a maszkviselés fontosságára is felhívták a figyelmet játékos formában.
		
		

Németh Klaudia
megbízott művelődési ház vezető

40 éves a Szárszó Néptáncegyüttes

Az együttes csoportképe 1981-ből
Tánc nélkül lehet élni, csak nem
érdemes – nemcsak vallják, de e szerint is élnek az együttes tagjai. De a
járványhelyzet – mint minden mást –
felülírta az immár 40 éves múltra vis�szatekintő Szárszó Néptáncegyüttes
terveit. Már javában készülni kellene
a jubileumi évforduló megünneplésére, de a táncos cipők és táncos
csizmák a szegen lógnak, és ki tudja
meddig tart a kényszerszünet? Akiknek már ilyen hosszú táncos múltjuk
van, nem túlzás korszakolni a történetüket, e szerint három meghatározó
állomásról beszélhetünk.
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A kezdetek a múlt évszázad éveibe nyúlnak vissza. 1980-ban alakult
meg a csapat az akkor még tizenéves
szárszói és környékbeli fiatalokból
Hász Mihály néptáncoktató vezetésével. Több évi sikeres működésük
során – miközben ezüstminősítést is
szereztek – sok-sok helyszínen bemutatkozhattak, számos maradandó
élményt szerezhettek. Ezt követően
egy hosszabb szünet következett,
mindenki belelépett a felnőtt korba,
eljött a családalapítás, a gyermekvállalás ideje, de a néptánc nem merült
feledésbe.

A 2000-es év nemcsak egy új évezred beköszöntét jelentette, de alapvető változást hozott az együttes
történetében. 2000 decemberében
elhatározták, hogy felelevenítik a régi
táncokat és egy önálló est keretében
megünneplik megalakulásuk 20-dik
évfordulóját. Kemény 3 hónap próbaidőszak következett, öt táncot kellett
újból megtanulni az alapító együttesvezető irányításával, de szinte mindenki vállalta a sok izzadsággal, ám
sok-sok örömmel is járó felkészülést.
A nagy eseményre 2001 márciusában került sor, amely egy életre szóló
feledhetetlen élményt jelentett a tagok számára. A fellépés sikere és az
újbóli közös együttlétek annyira fellelkesítették a társaságot, hogy úgy
döntöttek, ha már összejöttek, együtt
is maradnak és folytatják a táncolást.
2001-től beszélhetünk a harmadik,
a leghosszabb ideje, máig is tartó időszakról. A csoport két alapító tagja,
Leicht Károly és (több mint 10 évig)
Molnár Károlyné Balika Márta táncosok vállalták a próbák levezetését és
az új koreográfiák betanítását. A repertoár teljesen megújult, a történelmi Magyarország 14 tájegységének
táncával bővítették elismert szakemberek bevonásával. Állandó koreográfusuk Papp Károly és Szigeti Angéla,
akik nemcsak tanítanak, de a csapat

Önkormányzati Hírek
közösségéhez tartozónak is érzik
magukat. Évente 10-15 rendezvényen
szerepelnek, az eltelt hosszú évek során több száz fellépésen vettek részt
helyben, az ország különböző kisebb-nagyobb településein, fesztiváljain, városaiban a nyugati végektől a
keleti végekig. De bemutatkozhattak
külföldön is, Lengyelországban több
alkalommal, Erdélyben, Szlovákiában
és Ausztriában. Ötévenként nagyszabású önálló műsorral ünnepelik meg
fennállásuk kerek évfordulóit. Második otthonuk Balatonszárszó, tevékenyen részt vesznek a falu közösségi
életében, eseményein, gasztronómiai
rendezvényein, ápolják a szüreti hagyományokat.
Az elmúlt évtizedekben több mint
százan táncoltak különböző ideig az
együttesben, jelenleg stabil 8 pár alkotja a tagságot, köztük több alapító
tag is. Nyitottak, várják a táncolni
szerető fiatalokat és felnőtteket a

A 2001-es jubileumi fellépésen
kulását Somogy megyében. Büszkék
arra, hogy Leicht Károly művészeti
vezető táncos és oktatói munkáját,
több évtizedes tevékenységét a nép-

A 2018-as Szent István napi ünnepség előtt a Tóparti parkban
csapatba. Több generáció is együtt
táncol a huszonévestől a negyvenes-ötvenes-hatvanas korosztályig,
amely egyedülálló jelenség a néptánc
mozgalmon belül.
A tagok a helyieken kívül Siófokról, Nagycsepelyről, Szóládról, Balatonőszödről, Balatonszemesről, Balatonboglárról járnak próbákra heti
két alkalommal. Szakmai elismerésképpen több alkalommal meghívást
kaptak a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó együttesek Somogy Megyei
Néptáncantológiájára. Kezdetektől
tagja a Somogy Megyei Néptáncszövetségnek, amelynek vezetése nem
egyszer ismerte el oklevéllel immár
negyven éves működésüket. Úttörő
érdemük, hogy működésük inspirálta
a szenior néptáncegyüttesek megala-

tánc mozgalomban a Somogy Megyei
Néptáncszövetség Vida József Vándordíjjal jutalmazta.

A tánc és az egymás iránti szeretet igazi közösséggé kovácsolta az
együttest, életük meghatározó részének tekintik a csapathoz való szoros
kötődést. Fontosnak tartják az egyedülállóan gazdag magyar néptánc hagyomány megőrzését és közkinccsé
tételét. Az együttes tagjai vallják, hogy
néptáncosnak lenni egy életformát jelent. Nemcsak próbákat, fellépéseket,
de közösségi életet, egymás segítését,
az ünnepek közös megélését, kirándulást, sok-sok közös programot. Erősen hiszik és remélik, hogy a járvány
elmúltával újból együtt lehetnek, folytathatják a közös munkát, és mihamarabb elkezdhetik a jubileumi műsorra
való felkészülést. Boldog vagyok, hogy
húsz éve táncosként is ehhez a nagyszerű csapathoz tartozhatok.
		
		

Dancsecs Klára
együttesvezető

A 2020. szeptember 19-i szárszói szüreti rendezvényen a Sólya zenekarral
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Január 22-e A magyar kultúra napja
A 2021-es év nem a megszokott rendben kezdődött a vírusjárvány és az ebből
fakadó korlátozások miatt. Nem tudtuk
folytatni a mindannyiunk számára értékes és szép hagyományt, nem tudtunk
élőben, a közönséggel együtt megemlékezni A magyar kultúra napjáról. Helyette idézzük fel e jeles nap fontosságát és
szárszói történéseit!
1989 óta kiemelkedő nap január 22-e,
noha nem piros betűs ünnep a naptárban.
Két év híján kétszáz évvel ezelőtt, a kézirat tanúsága szerint 1823. január 22-én

vünket, kultúránkat, és így nemzetünket.
Hála nemzetünk akkor élt nagyjainak,
sikerült ellenállni a mienkénél erősebb
és nagyobb kulturális, nyelvi nyomásnak. Kosztolányi Dezső így vall a magyar
nyelvről: „Az a tény, hogy anyanyelvem
magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható… Mélyen bennem
van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az
egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán.”

2015. január 22-én a Bojtorján együttes volt a vendégünk
e jeles napon a művelődési házban
ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc
a Himnusz megírását Szatmárcsekén, s
lett immáron több mint harminc éve ez
a januári dátum a magyar kultúra ünnepnapja.
1844-ig a latin volt a hivatalos nyelv
Magyarországon. A magyar nyelv an�nyira háttérbe szorult egy időben, hogy
Herder német filozófus nyelvünk és kultúránk teljes kihalását jósolta. Azonban
a kor legjobbjai, írók és költők, jogászok
és tudósok, polgárok és arisztokraták álltak csatasorba, hogy megmentsék nyel-
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A 2016-os Magyar kultúra napi ünnepi műsorban az iskola
diákjai a Háry Jánost adták elő a művelődési házban

Ismerjük meg a világot, szeressük
Európát, legyünk nyitottak minden igaz
értékre, de eközben ne feledjük, hogy magyarok vagyunk, a magyar kultúra kimeríthetetlen tárházának birtokosai, és hogy
az elődeink által ránk hagyományozott
értékeket gazdagítva kell továbbadnunk
utódainknak.
Balatonszárszón közel húsz éve minden esztendőben mi is megemlékezünk
A magyar kultúra napjáról. Hosszú évekig
az általános iskola tanárai állították ös�sze a műsort és készítették fel a diákokat

2016. január 23-án a Tallián Mariann-Lázár Balázs színész-költő házaspár versszínházi előadását láthattuk az
Emlékházban Bicskám és szívem kinyitva címmel

a különböző irodalmi-zenés előadásokra,
amelyen az egész iskola részt vett nézőként a művelődési házban. A sok-sok
előadásból szívesen emlékezünk vissza A
kis herceg vagy a Háry János produkciókra, és emlékezetes volt az iskola 50 éves
fennállására készült jubileumi műsor is. A
későbbiekben hivatásos előadóművészeket, színészeket, zenekarokat hívtunk, és
hol a művelődési ház, hol a József Attila
Emlékház szolgált helyszínül. Így vendégünk volt a teljesség igénye nélkül: a
szárszói kötődésű Lázár Balázs és Tallián

Mariann színművész-költő házaspár több
alkalommal, Tóth Péter Lóránt versmondó és Kálló Béla színművész, a Szabad
Ötletek Színháza, a Holló együttes és a
Bojtorján zenekar.
A magyar kultúra napja emlékeztet
bennünket arra, hogy a kultúra olyan kohézió, olyan összetartó erő, amely mindannyiunkat, egy nemzethez tartozókat
összeköt.
		
		

Dancsecs Klára
lapszerkesztő

2019 januárjában Tóth Péter Lóránt versmondó és Kálló Béla
színművész összeállítást mutatott be Petőfi Sándor és
Arany János barátságáról a József Attila Emlékházban

Ez történt

Házassági évforduló

Karácsony előtt Szárszón, Kötcsén
és Nagycsepelyen az MSZP ország�gyűlési képviselők által felajánlott
Szolidaritási Alap támogatásából
tartós élelmiszer csomagok kerültek
átadásra hátrányos helyzetű családok számára, hogy ebben a nehéz
helyzetben nekik is szebb lehessen
az ünnep.
		
		

Várhegyi Géza
elnök

SZÜLETÉSEK

A 86 éves Varga Aleksandar Sándor és neje, a 77 éves Varga Katalin
2020. december 25-én ünnepelték 60. házassági évfordulójukat.
Ezúton is gratulálunk!

83 éve indult el végzetes útjára
József Attila
„Íme, hát megleltem hazámat, / a
földet, ahol nevemet / hibátlanul írják
fölébem, / ha eltemet, ki eltemet.”
Utolsó versének sorsszerű sorait
olvashatjuk a szárszói síremléken.
2020. december 3-án a Nők a Balatonért Egyesület balatonszárszói

csoportja és a József Attila Emlékház
képviseletében 83 mécsessel emlékeztünk a magyar irodalom halhatatlan költőjének, József Attila halálának évfordulójára első sírhelyénél, a
balatonszárszói régi temetőben.

2020.12.15-én megszületett
Görög Olivér,
Zana Viktória és Görög Máté
gyermeke
2020.12.18-án
megszületett
Vidák-Bednárik Szófia,
Bednárik Fanni és
Vidák Gergely gyermeke

2021.01.11-én
megszületett
Mészárovics Boróka,
Kis Andrea és Mészárovics Gábor
gyermeke

GRATULÁLUNK ÉS SOK
BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

Dancsecs Klára, Hüvösvölgyi Péterné, Szíjj Ágnes NABE tagok és Matkovics
Diána múzeumpedagógus 83 mécsest gyújtottak a szomorú évfordulón

2021. JANUÁR
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Ez történt

fotó: Daria Nagy-Narbutt

JANUÁR

fotó: Daria Nagy-Narbutt

JÚLIUS
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fotó: Daria Nagy-Narbutt

FEBRUÁR

fotó: Takács Kata

AUGUSZTUS

fotó: Birkás Sándor

MÁRCIUS

fotó: Kusiak Grazyna

SZEPTEMBER

Várunk szeretettel
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Ez történt

fotó: Daria Nagy-Narbutt

ÁPRILIS

fotó: Daria Nagy-Narbutt

OKTÓBER

fotó: Kaszás Klára

MÁJUS

fotó: Ütő-Siklódi Anikó

NOVEMBER

fotó: Daria Nagy-Narbutt

JÚNIUS

fotó: Daria Nagy-Narbutt

DECEMBER

Balatonszárszón!
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Vállalkozók bemutatkozása

Anno Taverna
Az Anno Taverna a község szívében
2001 nyarán nyílt meg a nagyközönség
előtt azzal a céllal, hogy hangulatos családias környezettel próbálja színvonalasabbá tenni a falu vendéglátását. Az üzlet miliője visszarepíti a vendéget a XX.
század elejéig, mindezt antik tárgyakkal,
fényképekkel, bútorokkal próbáltuk megidézni. Az egyik falon például rengeteg
olyan kép van, ami az 1900-as évek elején készült Szárszón vagy éppen valahol
máshol a Balaton partján.
Az étteremben 2017 júniusában tu-

lajdonosváltás következett be. Az új
vezetés és menedzsment még színvonalasabb vendéglátást ígér, előtérbe
helyezi a környékben termett, megtalálható alapanyagok felhasználását. A
pálinka választék kialakításánál is helyi
pálinkafőzdére esett a választás, ez a
családi vállalkozásként indult Zamárdiban készülő Zimek pálinka.
Az idén 20 éves Anno Taverna Étterem
sok mindent megélt már, azonban Ilyen
helyzet, mint ami az elmúlt évben kialakult, mindenki számára teljesen új volt.

Éttermünk tavaly tavasszal a koronavírus
járvány miatti korlátozások idején a házhozszállítás mellett döntött, ami akkor
még újdonság volt számunkra, de mostanra már rutinosan végezzük a szállítást. Az étlapról rendelhető ételek mellett
minden nap menüvel is készülünk, ami
megkönnyítheti a helyiek életét.
Nagyon fontos számunkra, hogy kollégáink számára munkát tudjunk biztosítani. Ebben a helyzetben a munkahelyek megtartása a legfontosabb.
Örülnénk, ha hamarosan újra éttermünkben fogadhatnánk vendégeinket,
terített asztal mellett, kellemes környezetben szolgálhatnánk fel ételeinket és
véget érne ez a mindenki számára nehéz
időszak.
Horváthné Piri Zsuzsanna
ügyvezető
Cím: Balatonszárszó, Szóládi utca 1.
Telefon: +36 30/ 497 9430
E-mail: annotaverna@gmail.com
Facebook: Anno Taverna Vendéglő
Honlap: www.annotaverna.hu

Gold Hair
Kedves Olvasók!
Marsovszki Anikó vagyok, a Gold Hair
Fodrász Szalon vezetője. Szeretnék bemutatkozni azoknak, akik esetleg még
nem ismernek. 1999 óta vagyok nőiférfi fodrász. Szakmai tapasztalatomat
versenyfodrászok mellett szereztem.

Lassan 3 éve nyitottam meg szalonomat Balatonszárszón a Párszázas üzlet
mellett. Az volt a célom, hogy a városi
modern stílust és minőséget hozzam el
Szárszóra.
Csúcsminőségű termékekkel dolgozom, melyekkel helyre tudom hozni az
igénybe vett hajakat! Szakmámban nagy
kedvencem az átváltoztatás, a legújabb
technikák, valamint az elrontott hajak
korrekciója! A mindennapos munka mellett szakoktatóként tanulókat oktatok.
Amennyiben ellátogatnak facebook oldalunkra, ott láthatják a képeket a munkáinkról, betekintést nyerhetnek abba a
minőségbe, amit képviselünk. Köszönjük megtisztelő bizalmukat előre is!
Marsovszki Anikó és a
Gold Hair Fodrász Szalon csapata
Cím: Balatonszárszó, Fő utca 3.
Telefon: +36 20/ 443 3294
Facebook:
Gold Hair Fodrász Szalon
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Beszélgetés Fekete Attilával
Az újságírói tevékenységem egyik
legtartalmasabb része, ha olyan személlyel találkozom, aki a beszélgetésünk alkalmával megnyílik és a
legbelsőbb gondolatait, inspirációit
is megosztja velem. Ezek a mélységek gyakran már átlépik az újságírói
minőséget, de ennek ellenére a cikk
publikálásakor igyekszem bemutatni
a beszélgető-partnerem egyéniségét,
akár az átlagtól eltérő gondolatait.
Megkerestem Fekete Attilát, akit sokan
csak Dumbóként ismernek Balatonszárszón, hogy meséljen a végtelenül kreatív
fa-megmunkálásairól, faszobrászatáról.
Attila megtisztelt azzal, hogy élete részleteibe beavatott, amelyet most a kedves
olvasóval én is megosztok.
- 2005-ben költöztem Balatonszárszóra az akkor 2 éves kisfiammal, aki
azóta már gimnazista Kaposváron. Akkoriban a helyi fitness életet koordináltam és azóta is hálás vagyok a helyieknek, hogy külsőm ellenére segítettek
beilleszkedni. Eredeti szakmám a testépítő-edző mellett a szerkezetlakatos.
Testépítőként Budapest Bajnokságot
nyertem és büszke vagyok arra, hogy
az azóta olimpiai bajnok Kiss Balázzsal
együtt kezdtem edzeni.
A hely, ahol most élünk, a település
déli szélén, számomra nagyon spirituális, nagy hatással van a kreativitásomra.
12 éves korom óta foglalkozom fával,
akkor még szürreális figurák kerültek ki
a kezeim közül. Jelenleg elsősorban körte-, dió-, akác- és tölgyfával dolgozom. A
rusztikus hintaágytól elkezdve, a padlón
és ágybetéten keresztül a kerti zuhanyzóig, fésülködő- és dohányzóasztalig,
mennyezeti rönklámpáig, mindent elkészítek magunknak fából. Én még a hibás

fákat sem dobom ki, ahogy az emberek,
úgy a fák is ezektől lesznek egyediek,
magukhoz képest kell megmunkálni,
hozzájuk nyúlni, nem eldobni egyből.
- Min dolgozol most?
- Most egy ember nagyságú imádkozó angyalt tervezek faragni, ami a temető mellett fog állni. Ezen kívül pedig a
nappalit alakítom át egyedi kivitelezéssel. Sok embertől kapok fát és minden
esetben felhasználom, akár maradék
anyagokat is. Igaz, van egy erős gyűjtőszenvedélyem, de hiszem azt, hogy
mindent fel lehet használni valamire a
kellő kreativitással hozzáállva. Vannak
tudatos tervezéseim, elsősorban használati tárgyak, de számos faanyag a kezeim közé kerül és csak hagyom, hogy
elsodorjon az alkotói kedv és még én
magam sem tudom, hogy a végére mit
fog kiadni a fa. Közben látom meg benne a formát, kapok egy üzenetet vagy
csak úgy megérzem és ennek megfelelően használom a csiszolókat, láncfűrészt, fakalapácsot, vésőkészletet.
- A téli időszakban hogy éled ki ezt
az alkotói énedet?
- Téli napokon előtérbe kerül a
pirográfia, valamint a cérnaképek készítésze. Ezek jóval időigényesebbek. Van
olyan cérnaképem, amelyet 2 héten keresztül napi 5-6 órán át készítettem. Ez
idő alatt csak komolyzenét hallgatok,
az inspirál és hagyom, hogy a feljebbvaló vezesse a kezem. Valamint a természettel harmóniában élek, így érzem
a Hold erős hatását is a bioritmusomra.
- Mi a célod?
- Célom, hogy minél több maradandót alkossak nem sorozatgyártásban,
hanem egyedi módon, újrahasznosít-

va természetes alapanyagokat. Ezt az
utat szeretném megmutatni a fiamnak
és az ő generációjának, hogy felismerjék; nem kell végigrohanni az életüket,
hanem vegyék észre a szépet, a jót és
utazzanak sokat! A legnagyobb kincsünk az időnk!
- Ha valaki személyesen megtekintené az alkotásaid vagy megnézné,
milyen technikákkal dolgozol, hol tudja ezt megtenni?
- Ahogy eddig is, ezután is várok
mindenkit szeretettel szerény lakomban. Az udvar nálunk mindig tele van
mindenféle alapanyaggal, de ez senkit
ne rettentsen el. Tudom, hogy szerény
életkörülményeink ellenére mi nagyon
gazdagok vagyunk, hiszen gyönyörű,
nyugodt helyen élünk.
		
		

Ütő-Siklódi Anikó
lapszerkesztő

Kristóf Jánosné Szincsák Edit bemutatkozása
Balatonszárszón születtem, itt éltek
szüleim, nagyszüleim, a dédszüleim.
Tősgyökeres szárszóinak vallom magam, bár kb. tíz évig nem itt laktunk. A
férjem munkája miatt elköltöztünk egy
időre, de akkor sem szakadtam el szülőfalumtól. Gyakran jöttünk haza, hisz itt
éltek testvéreim is, rokonaim is. A gyökereim, a hazám itt van, itt volt mindig.
Mindig érdekelt a művészet, az alkotás, a kreativitás. A kreativitást ahol

csak lehetett, mindenhova „beloptam” az
életemben. Családanyaként imádtam és
imádok főzni, mert számomra ez is egy
alkotó tevékenység a mai napig. A receptek csak iránymutatásul szolgálnak
számomra és nem kötelezően betartandó előírás. A családom lassan elfogadta, hogy nálunk nagyon változatosak az
ételek ízei.
Az óvodában, ahol dolgoztam, igyekeztünk a csoportszobákat, öltözőket,

folyosót az évszakoknak, ünnepeknek
megfelelően dekorálni. Egy karácsonyi
ünnep előtt például téli tájat festettünk
az ablakokra. Nagyon tetszett a gyermekeknek, szülőknek. Ez is alkalom volt
arra, hogy megtapasztalhattam a festés
okozta örömöt.
Minden lehetőséget megragadtam,
hogy művészeti kiállításokra eljussak.
Az iparművészet is érdekelt, de a festészeti kiállításokat szerettem legjobban.
folytatás a következő oldalon...
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Egy amatőr festők kiállításán született meg az elhatározás, hogy egyszer
majd festeni fogok. Lassan-lassan a
környezetemben mindenki tudomást
szerzett erről. Gyűltek az eszközök,
festékek, vásznak. Először az akvarell
ceruza működését próbáltam ki, de
éreztem, hogy ez kevés nekem.
60. születésnapomra családomtól,
barátaimtól lehetőséget kaptam, hogy
egy rajztanfolyamon vehessek részt.
Itt megtapasztalhattam, hogyan születik meg a semmiből egy önarckép,
vagy más rajzolt alkotás. Én azonban
továbbra is festeni szerettem volna. Vásároltam tankönyveket, oktató
könyveket. Hazel Harrison-tól „A művészi akrilfestés iskolája” című könyv
volt számomra a legjobban használható. Tanultam az internet segítségével
is, ahol szinte minden megtalálható.
De a vágy, hogy egyszer majd festeni fogok, még mindig csak vágy maradt …

ejtenek, a tengerek hatalmassága, a
folyók sodrása, a patakok csobogása.
Természetfotókból merítem témáimat. Saját magam is szeretek fotózni.
Olyan felvételeket igyekszem készíteni, amelyekről elképzelem, hogy le is
tudom festeni. Jöttek a fotók a gyermekeimtől, férjemtől, barátaimtól.
Szeretem nézegetni az interneten is a
természetfotókat. Általában nem is a
teljes felvételt próbálom lefesteni, inkább annak egy részletét, vagy csak a
hangulatát. Például egy nádasból egy
szál törött nádat, ami jól kifejezte az
akkori hangulatomat.
Az elszigeteltség, a mindenhonnan
ránk zúduló katasztrofális hírek késztettek arra, hogy felrakjam a képeimet
a Facebookra. Figyelemelterelés, kapcsolattartás volt ezzel a célom. Persze
jól esik a sok biztatás, ösztönzés is.
Voltak, vannak és biztos lesznek is
nagy elakadásaim. Szerencsés embernek tartom magam, mert van le-

Aztán egyszer csak jött a pandémia!
Felfoghatatlan borzalom, elzártság,
félelem. Az eddigi szabadság, biztonság, nyugalom, béke egy pillanat alatt
semmivé vált, elszigetelődtünk. Sem
család, sem barátok. Maradt a magány
és az alkotás utáni vágyam.
És a vágyból végre elhatározás lett!
És itt voltak az eszközök. Gyorsan berendeztünk egy sarkot a lakásban „műteremnek”. És én elkezdtem festeni!
Mindig is imádtam a természetet, a
tengereket, folyókat, tavakat, erdőket,
mezőket. A csodás tájak ámulatba

hetőségem felhívni tapasztalt művész
ismerősömet, Szőke Györgyöt. Kapcsolatunk régi, osztálytársak voltunk
a gimnáziumban. Tartalmas, hasznos,
előrevivő tanácsokat kaptam és kapok
tőle, amikor szükségét érzem. Eltévelyedéseim alkalmával diszkréten vis�szaterel a helyes útra.
Sok biztatást kaptam és kapok Sas
Lothártól is. Amatőr művészként számos kiállításon szerepeltek alkotásai.
Dicséreteken kívül őszinte kritikát
kapok időnként tőle is. Feleségével
szintén jól ismerjük egymást. A nyár
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folyamán ő találta meg számomra a
testreszabott tanfolyamot: „Élményfestés a természetben”. Profiktól tanulhattam a perspektíva ábrázolást,
árnyékolást, színkeverést és használatot, stb. Sajnos a következő alkalomra már nem kerülhetett sor, mert
jött a járvány második hulláma. Tehát
továbbra is amatőrként festem képeimet.
A természet ihletésével az érzelmeim, a hangulataim határozzák meg
témáimat. Amikor már tudom, hogy a
vásznon miképpen fogom megvalósítani, utána kezdek neki a festésnek.
Első számú kritikusaim a férjem
és a sógornőm, ők minden képemet
kezdetektől láthatják, figyelemmel kísérhetik a kialakulását. Amikor úgy
érzem, hogy vászonra került, amit
szerettem volna, akkor következik a lányom és barátnőm kritikus szemlélete.
Általában őszintén rávilágítanak a hibákra, de tudom, hogy segítő szándékkal teszik. Időnként meg is fogadom a
tanácsaikat.
Eddigi alkotásaim nagy része a
Facebook oldalamon láthatóak, és
természetesen a lakásunk falain. A
kiállítási lehetőségek elmaradtak a
járványhelyzet miatt, de bízom benne,
hogy belátható időn belül ez megváltozik. Az itthoni kiállítás mellett a lányom segítségével kilátásban volt egy
amatőr festők kiállításán való részvétel is Genfben. Természetesen ez is
elmaradt.
Sok képem már gazdára talált, magántulajdonba került, rokonaim, barátaim lakását díszítve. Lassan elkészül
a weboldalam, ahol az összes művem
látható lesz.
Addig is a Facebookon továbbra is
láthatjátok munkáimat, figyelemmel
kísérhetitek fejlődésemet. A NAGY
MŰVEM még nem készült el, remélem
lesz elég időm, erőm, tudásom a megalkotásához.
Köszönöm az érdeklődést, hogy
megkeresett inspiratív kérdéseivel
Ütő-Siklói Anikó a Szárszói Hírmondótól, köszönöm a figyelmet, a sok-sok
biztatást, tetszésnyilvánítást.

		
		

Kristóf Jánosné
Szincsák Edit

Óvodai, bölcsődei hírek

Téli ünnepeink
December 6-án megérkezett hozzánk
a Mikulások legjobbika! Megilletődve
mondták el a gyermekek a nagyszakállúnak szánt verseket és átélve énekelték el az éneket. A Mikulás kérésére az
ajándékcsomagjaikat egyenként bemutatkozva vették át az apróságok. Még a
mini bölcsődéseinkhez is bekopogtatott
a jóságos Mikulás. Két bátor pici vette át
személyesen az ajándékát, míg a többiek távolról figyelték. Látogatását sokáig
emlegették az ovisok.
Sajnos az idei karácsonyunk eltért a
megszokottól, miszerint községünk valamelyik felekezetének szép templomában, az iskolások színvonalas műsorának
megtekintésével ünnepeltünk volna. Idén
szerény keretek között, de annál nagyobb
meghittségben tartottuk óvodánk falai
közt a karácsonyunkat. Bent az épületben
körbejárva – énekelve látogattuk meg a

bölcsődéseket, így tettük családias hangulatúvá a szeretet ünnepét.
Az újévet 01.02-án szombaton egy fertőtlenítő nagytakarítással kezdtük, hogy a
gyermekeket higiénikusan is biztonságos
környezetben tudjuk fogadni. Nagy lelkesedéssel kezdtünk pedagógiai munkánknak, de sajnos 1 hét után ismét be kellett
zárni az óvoda kapuit vírusos megbetegedés miatt. Bármilyen óvodai programot
tervezni és megvalósítani igen nehéz ebben a helyzetben, de mint tudjuk, az óvónénik a leleményességükről is híresek.
Így igyekszünk továbbra is élménygazdag
napokat biztosítani és a gyermekek fejlődését elősegíteni.
Minden kedves olvasónak Boldog Új
Évet kívánunk!
		
		

Téli
Balatonszárszó képes összeállítás
Sokáig kellett ugyan várni rá, de
egy rövid időre mégiscsak beköszöntött a tél településünkre. S bár eme
fehér hólepel nem tartott sokáig, de
a község szemfüles fotósainak mégis sikerült lencsevégre kapniuk a téli
Balaton jellegzetes színeit és csodáit. Köszönjük, hogy megosztották
velünk a képeket Daria Nagy-Narbuttnak és Fekete Attilának.

Magda Ilona
intézményvezető

„Szánon jött. A hegyeken fenyők búcsúztatták.
Zsákját tükrös hegyi tón vízi lányok varrták.”

„Kis karácsony, nagy karácsony...” óvodai és
mini bölcsődei karácsonyi ünneplésünk.

2021. JANUÁR
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Iskolai hírek

Fuvolaverseny

Karácsonyi szendvicskészítés
A téli szünet előtti utolsó tanítási
napon az osztályok karácsonyi fantázia szendvicseket készítettek. Az
alapanyagokat a Siófoki Tankerületi
Központ támogatásával helyi vállalkozótól vásároltuk meg. A zsűri értékelését követően a tanulókat mandarinnal és szaloncukorral jutalmaztuk, az
osztályok okleveleket kaptak.

A Kaposváron megrendezett
Csupor László VII. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós versenyt 2020-ban
a vírushelyzet miatt online bonyolították le. Ezen a nagyszabású versenyen
zeneiskolánk fuvola tanszakos növendéke, Konc-Gáll Anna (képünkön) az
1. korcsoportban 2. helyezést ért el.
Felkészítő tanárai Weisz-Márkus Kata
és Péterdi Gabriella, zongorakísérő
Konc-Gállné Gass Emese. Gratulálunk
a szép eredményhez!

Télapózás

December 07-én az alsó tagozatosok mikuláscsomagot kaptak a Siófoki Tankerületi Központ jóvoltából.

Hírek:
- A József Attila tiszteletére szervezett versmondó verseny iskolai fordulójára 2021. január 25-én, 13.45-kor kerül sor. A verseny zártkörű.
- Ebben az évben a járványügyi helyzetre való tekintettel az iskola farsangi
rendezvénye nem látogatható. Kérjük szíves megértésüket!
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Jó tudni
Az Önkormányzat az idei
évben valamennyi balatonszárszói nyugdíjasnak kedveskedett. Több mint 600 db
csomag került kiszállításra
az ünnepek előtt.
Jó egészséget kívánunk
Mindannyiuknak!

Egyed Zoltán az Egyed és
Társa Kft. képviseletében 40
db élelmiszer csomagot adott
át az Önkormányzatnak, ami
a rászoruló családokhoz
került.
Köszönjük felajánlásukat!

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

Impresszum
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Szárszó TV
Magazin műsorral
minden hónap
második és negyedik
hétfőjén
19 órakor jelentkezünk:
2021. februárban és márciusban 08-án és 22-én. Ismétlés
az adást követő szombaton 14
órakor, vasárnap 10 órakor,
hétfőn 19 órakor.
Kapcsolat:
szarszotv@gmail.com
Youtube:
www.youtube.com/bszarszotv

Gyászjelentés
2020.11.26.
Bors Józsefné született Kiss Margit
2020.12.12.
Györki József
2020.12.19.
Várdai József
2020.12.27.
Rózsa Andrásné született
Bajda Margit
Részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családoknak.

Kiadja kéthavonta:
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata
Kapcsolat:
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Polgármesteri Hivatal: +36 84/362-501
www.balatonszarszo.hu
szarszoihirmondo@gmail.com
Tervezőszerkesztő, nyomda:
Siópress Kft.
Főszerkesztő:
Matkovics Diána
Szerkesztők:
Dancsecs Klára, Némethné Szabó
Magdolna, Ütő-Siklódi Anikó
Fotókat készítette:
Daria Nagy-Narbutt
A szerkesztőség fenntartja magának a
jogot a leadott anyagok szerkesztésére.
A leadott anyagok és hirdetések
valóságtartalmáért a szerkesztőség
nem vállal felelősséget.
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Karácsonyra hangolódás képriportban
2020. december 21-ével véget ért a Művelődési Ház „Karácsonyra hangolódás” című felhívása.
A beérkezett pályaműveket a község Facebook oldalán lehetett megtekinteni.
A látogatók lájkjai és Láposiné Pozsega Piroska zsűrizése alapján 7 nyertesnek gratulálhattunk!
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy együtt szebbé tehettük az adventi időszakot.
Like-ok szavazatai alapján:

Második helyezett:
Ütő-Siklódi Dorottya
Léda Cukrászda felajánlás

Első helyezett:
Barti Dominik
Két Korona Konferencia és
Wellness Hotel felajánlás

Harmadik helyezett:
Szakács Jánosné
Ösztön Pince ajándékcsomag

Zsűri szavazatai alapján:

Első helyezett:
Molnár Ferenc és neje
Anno Taverna felajánlás

Második helyezett:
Právics Zoltánné
Kistehén Burger étterem felajánlás
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Különdíj:
Hajósi Mariann
Dézsma Pince ajándékcsomag

Harmadik helyezett:
Heckl Réka
Ösztön Pince ajándékcsomag

