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HARSONA 
2019. Augusztus    Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa      XVIII. évf. 08. szám 

A negyedik ciklusom (17 év) végén komoly dilemma előtt álltam. Ismét megmérettessem magam, vagy „dobjam be a 

gyeplőt a lovak közé” és kezdjek új életet. Nagyon sokáig vívódtam, míg meghoztam a végső döntést. Nehéz volt és 

nem is vagyok biztos benne, hogy ez a helyes döntés.  

Büszke vagyok, hogy Szigliget első embere lehettem. Én a megválasztásom előtt és utána is ugyanaz az ember marad-

tam. Nem lettem se több, se kevesebb. Amit vállaltam, próbáltam maradéktalanul elvégezni, büszke vagyok az elért 

eredményekre. Tudom honnan indultunk és tisztában vagyok a jelenlegi helyzetünkkel. 

Szigliget mára egy életérzéssé vált. Sajnos kevesen tudják, mennyi munka van e mögött. Ezt az elmúlt 17 évet végig 

dolgoztam. Nekem nem számított, hogy milyen napot, napszakot írunk, egy volt a cél, a feladatot elvégezzem. Nem 

gazdagodtam meg, becsületesen éltem. Büszkeséggel tölt el, hogy a településen szinte mindenhol az elmúlt 4 ciklus 

alatt megvalósult fejlesztések köszönnek vissza. 

Soha nem vártam el, hogy megköszönjék a munkámat, én megkaptam a fizetésemet. Az elmúlt 17 évben többfelé 

szakadva én voltam a falugondnok, én koordináltam a fejlesztéseket, pályázatokat bonyolítottam, programokat szer-

veztem és néha együtt dolgoztam a fizikai állománnyal. Egy igazi mindenes voltam.  

Talán azért, mert mindig a falu érdekeit tartottam szem előtt, vagy talán túl sok időt töltöttem el ebben a pozícióban, 

sok szigligeti ember reakciója velem szemben megváltozott. Azt hiszem ez volt az elsődleges oka annak, hogy nem 

szerettem volna folytatni a polgármesterséget. Nehezen viselem, hogy emberek elfordítják a tekintetüket, vagy besi-

etnek az udvarukba, csak ne kelljen fogadni köszönésemet. Tudtam mit vállalok, mégis nehezen dolgozom fel, hogy 

úgy gondolják egyes emberek, belém törölhetik a lábukat, bármikor „belém rúghatnak”.  

Elkezdtem írni egy kis könyvecskét, melyben visszaemlékezek az elmúlt 21 évre (4 évig képviselő voltam). Jóleső érzés 

újra élni az elmúlt éveket. Összeszorul a szívem a képeket nézve, hogy hány embert vesztettünk el ez idő alatt. Polgár-

mesterségem alatt szinte minden temetésen megjelentem, osztozva a családok gyászában. Minden szigligeti halálával 

valami örökre elveszett.  

Csak azok tudják, mit jelent közintézményeink megmentése, megőrzése, akik együtt dolgoztak velem. Ma elmondhat-

juk, hogy 6 település hivatali központja Szigligeten van. Van óvodánk, iskolánk, orvosi rendelőnk, postánk, közösségi 

házunk, bank automatánk, gyógyszertárunk. A hasonló nagyságú kistelepülések egyre inkább elveszítik ezeket a szol-

gáltatásokat, míg mi fenntartjuk vagy bővítjük ennek körét. 

Szigliget neve ma már nagyon jól cseng az országhatáron belül. Nagyon sokat dolgozunk az értékek megőrzéséért, 

példává váltunk a Balatonnál több tekintetben is.  

Ezt nagyon sokan nem így élik meg a helyiek közül. Sok kritikát kapok a vendégek miatt, zsúfoltnak tartják a strandun-

kat, várunkat, sokan vannak a rendezvényeinken. Többen megfogalmazták kritikaként, hogy élhetetlenné tettem a falut. 

Lehet, hogy így van. Annak érdekében, hogy kb. 13 éve nem kellett adót emelnünk, új adónemet bevezetnünk, vállal-

kozó szellemű önkormányzatként bevételt kellett termelnünk. 

Tavaly decembere óta többször kijelentettem, hogy nem vállalok több ciklust. Ezt én komolyan is gondoltam. Úgy 

éreztem-érzem, hogy nincs már bennem elég „tűz” a folytatáshoz. Reggel, amikor felkelek, nem akarom megváltani a 

Tisztelt Olvasó! 

folytatás a következő oldalon... 
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világot. Nem tagadom egy kissé „kiégtem”.  

Nagyon nehéz volt felülbírálnom a döntésemet. Több oka is volt annak, hogy mégis megtettem és úgy döntöttem 

indulok a választásokon. 

Az egyik oka a jelenleg folyó pályázati fejlesztések. Jelenleg két olyan összesen 1 milliárdos fejlesztés folyik, melynek 

előkészítésében, bonyolításában elsősorban én vettem részt és ezek kapcsán nem róttam komolyabb terhet a hivatal-

ban a kollégákra, így Ők az utódomat nem tudnák segíteni a pályázatok kapcsán. Ez a helyzet az utódomra, és a kollé-

gákra is nagyon komoly terhet jelentene.  

Nagyon sokan érveltek azzal, hogy nem szabad veszni hagyni, és a falu javára nem kiaknázni az elmúlt 17 évben kiala-

kult kapcsolatrendszert. Jelenleg a térségben több jelentős szervezetben végzek aktív munkát. 

Az elmúlt néhány hónap visszajelzései is komolyan befolyásolták döntésemet.  

Tisztában vagyok azzal, hogy nincsen pótolhatatlan ember. Biztos vagyok benne, hogy lehetne olyan embert találni a 

faluban, aki hasonlóan, vagy jobban el tudná vezetni a települést. Egy veszélye van a váltásnak. Egy új polgármester, 

aki nincsen benn a körforgásban, esetlen nehezebben tudná képviselni a település érdekeit (pl. az újonnan felálló 

közös önkormányzati hivatal kapcsán) a többi rutinosabb kollégával szemben. Jelenleg a térségben csak három kollé-

ga van régebben hivatalában, mint én. A jelenlegi képviselő-testület is folyamatosan biztatott, hogy induljak. Hoztunk 

egy közös döntést, indulunk mind a választásokon. 

Végezetül szeretnék elnézést kérni mindazoktól, akik úgy érzik, félrevezettem Őket. Én akkor nagyon komolyan gon-

doltam, hogy nem jelöltetem magam a választásokon.  

Természetesen amennyiben van olyan, aki úgy érzi, másképpen vezetné a települést, induljon el a választásokon. 

Döntsenek a választók! 

Balassa Balázs polgármester 

folytatás az előző oldalról... 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy várrekonstrukciós munkálatok, 

valamint turisztikai fejlesztések miatt 

a Szigligeti vár 2019. szeptember 2-től 2020 áprilisáig zárva tart. 

A fejlesztések során a felsővárban több épületrész is fedést kap, amelyekben in-

teraktív kiállítóterek kerülnek kialakításra. Ezen kívül új vizesblokk épül, valamint 

várkapu rekonstrukciók is megvalósulnak. 

Köszönjük megértésüket.  

A beruházás befejezését követően szeretettel várjuk Önöket a megújult 

„Balaton várában”. 

Tisztelt Várlátogatók! 

Ezúton szeretném meghívni Önt és kedves családját a Básti 

Lajos közösségi házban szeptember 20-án 18 órakor (péntek) 

megrendezésre kerülő vetítésre. A vetítés során fényképek 

segítségével idézzük vissza településünk elmúlt 17 évének 

történéseit. 

Balassa Balázs polgármester 

Meghívó 

17 év képekben 
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Ültessünk 900 fát Szigligeten! 

2021-ben lesz településünk 900 éves, melynek alkalmából szeretnénk közösen fákat ültetni Szigligeten. A képviselő-

testület kezdeményezése alapján 2019. október 1. és 2020. november 30. közötti időszakban szeretnénk 900 fát elültetni 

településünkön. Ebben számítunk mindenki aktív közreműködésére. Két formában támogathatják kezdeményezésünket, 

anyagi támogatással vagy saját ingatlanon elültetett fa formájában. 

Fontosnak tartjuk, hogy meghatározzuk az ültetendő fák fajtáját. Bármilyen gyümölcsfa ültethető, valamint díszfák közül a 

következő fajtákból lehet választani:  

Acer platanoides – korai juhar Fraxinus ornus ’Mecsek’ – gömbkőris 

Acer campestre -mezei juhar Fraxinus ornus – virágos kőris 

Betula pendula – nyírfa Malus sp. – díszalma fajták 

Carpinus betulus – gyertyán Morus alba, nigra – szederfa 

Cornus mas – som Platanus sp. – platán (vízpartra is) 

Corylus colurna – török mogyoró Prunus serrulata fajták – díszcseresznye 

Crataegus sp. – galagonya félék Sorbus sp. – berkenye fajták 

Fraxinus angustifolia fajták – magyar kőris (vízpartra is) Tilia sp. – hársfa fajták 

Quercus sp. – tölgyfa 

Az ültetendő fácska minimális nagyságát (legalább 150/200 cm-es 2 éves suháng) is fontosnak tartjuk meghatározni.  

Saját maguk által elültetett fák esetében kérjük, készítsenek egy képet ültetés közben és küldjék el a polgármes-

ter@szigliget.hu e-mail címre. 

Támogatóink a Keszthelyi Oázis Kertészet, valamint a Simon Díszkert Kft., a náluk vásárolt fákból 10% kedvezményt biztosítanak. 

KEDVES SZIGLIGETI LAKOSOK! 

Szeptember 14-én újra megrendezésre kerül a Szigligeti Félmaraton, s erről szeretnénk Min-

denkit időben értesíteni. Örömmel és büszkén jelenthetjük, hogy a verseny 2016 óta egy jó 

hírű és rangos eseménnyé nőtte ki magát, ahová országon túlról is érkeznek, s ezért hálával 

tartozunk nemcsak az Önkormányzatnak, de Önöknek is! 

A verseny biztonságos kivitelezése érdekében a félszigeten a közlekedést a verseny napján 

rendőri és polgárőri felügyelet mellett néhány órára (ca. 09:00-tól 14:00-ig) részlegesen kor-

látozni fogjuk. Az idei évtől azonban a szakaszos rajt bevezetésével ez kb. 50%-ban kisebb 

mértékben terheli majd az útszakaszt, ugyanis a távok külön-külön indításával jelentősen 

csökken a terhelés. A pálya biztonságos kialakítása azt is jelenti, hogy félpályás lezárás épül ki és a jelzett időszakban az óra-

mutatóval megfelelő irányban lehet közlekedni a főút érintett szakaszain (Soponyai út, Réhelyi út, Kossuth Lajos út), de az 

alsóbb rangú utak természetesen ugyanúgy járhatóak lesznek. 

Kérjük, hogy ebben az időben legyenek türelemmel, előre is szeretnénk elnézést kérni, reméljük, hogy a legkisebb mérték-

ben fogja ez Önöket zavarni. Az úton természetesen számtalan polgárőr és szervező nyújt majd információt. Köszönjük szé-

pen előre is a megértésüket és várjuk Önöket is szeretettel nemcsak a versenyen, de az azt követő programokon is a stran-

don! 

Barátsággal: a Futniszep.hu csapata 

Információk: www.futniszep.hu 

http://www.futniszep.hu/
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Üdvözlégy Maria 
Névnapi koncert a Szűzanya tiszteletére 

 
A Szigligeti Szűz Mária Szent Neve Templom búcsúja 

alkalmából 

 

Koncert időpontja: 2019. szeptember 14. szombat 

18.00. óra 

A Koncert helye: Szigligeti Templom 

 

Műsoron a zeneirodalom legszebb „Ave Maria” 

kompozíciói és orgonaművek a barokk kortól 

a késő romantikáig 

 

Közreműködik:  

Magyar Szilvia énekművész 

Müller Ilona zongoraművész 

 

Mindenkit szeretettel várunk 

A belépés díjtalan 
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Az utolsó nyári hónapban, augusztusban már egyre többször eszébe jut a szülőknek, gyerekeknek, pedagógusoknak, hogy feltar-
tóztathatatlanul közeledik az iskolakezdés. Vegyes érzelmekkel, kíváncsisággal, várakozással tekint minden érintett az új tanév 
elé. 
Kivel, mi történt a nyáron? Milyen élményekkel gazdagodott a barátjuk, akivel régen találkoztak? Lesz-e elég idő mindent elme-
sélni? – gondolom, ezek a kérdések már foglalkoztatják a gyerekeket. 
Sok csillogó szemű, barnára sült gyerek között ott lesznek a legkisebbek is, akiknek ez lesz az első évük iskolásként.  
Meghatározó élménye gyermekeink életének az iskolában eltöltött idő, hiszen mindenki volt egyszer diák, s az iskolában szerzett 
tapasztalatait, emlékeit, érzéseit egy életen át hordozza magával. Nem mindegy, milyen a környezet, fontos, hogy jól érezzék 
magukat és napjaik biztonságban és kényelemben teljenek. 
A nyári szünetben munkálatok zajlottak a Szigligeti Általános Iskolában. Teljes egészében megújult a zsibongóból nyíló fiú és 
lány mosdó; valamint egy mozgássérültek számára is használható illemhely került kialakításra a nevelői mosdóból. A helyisé-
gek villamos- és vízvezeték rendszerét, illetve az ablakokat, ajtókat is kicserélték a szakemberek. Új járólap és csempe, válasz-
falak, radiátorok, szerelvények, tiszta festett falak várják tanulóinkat.  
A felújítás Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóvoltából valósulhatott meg. 
Július elején kezdtek dolgozni a mesterek, hogy tanévkezdésre elkészüljenek a rájuk eső feladatokkal.  

Köszönet a Képviselő-testület tagjainak, a megvalósítást végző szakembereknek! 
Külön köszönet Balassa Balázs Polgármester Úrnak, aki napi szinten segítette, szervezte, irányította a munkálatokat! 

Megnyugtató számunkra, hogy mindig számíthatunk a Képviselő-testület támogatására! 
Egy Széchenyi István idézet tudja legjobban visszaadni a történések üzenetét. 

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” 
Balatonfüredi Tankerületi Központ is biztosított számunkra nyári karbantartási keretet. Ebből vásároltuk meg a festéshez, falja-
vításhoz szükséges anyagot. Zajlanak még a villanyszerelési munkálatok. Kémény- és kazán-felülvizsgálatra is kaptunk már ár-
ajánlatot. 
Sajnálatos módon egy tantermünk a nyári viharban beázott (tanári melletti). A hat lámpatestet ki kellett cseréltetnünk, illetve a 
plafon igényelt javítást. A tető javítását szeptember első hetére ígérte a szakember. A biztosító felé továbbításra került a kárese-
mény. 
Az iskola technikai dolgozói karöltve az önkormányzat szakembereivel, a mesterekkel együtt tették a dolgukat; illetve annál töb-
bet is, hogy minden feltétel adott legyen a tanévkezdéshez. Javítottak, takarítottak, csinosították az épületet. 
Nagyon köszönöm valamennyiüknek a munkáját, hozzáállását hozzám és a feladatokhoz! 

Iskola 

Dolgos kezek a Szigligeti Általános Iskolában 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
mb. intézményvezető 
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VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 

MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 
Nyilall? 

Hasogat? 
Nem tudja a kezét emelni? 
Mozgásszegény életmód? 
Egyes fejfájások kezelése! 

VAN RÁ MEGOLDÁS! 

A masszázs kíméletesen, 
mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 
Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 

PIKK PAKK MOSODA 

Mosodánk egész évben nyitva tart, 

igény esetén kiszállítunk. 

Kérje ajánlatunkat a következő 

elérhetőségen: 

 

Leitner Csilla 

Balatongyörök 

Zsölleháti utca 4. 

T: 70/2583437 
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Takács József gyűjteményéből 

Ángyán Ilona - Mészáros 

István - Klung Zsuzsa 

Ángyán Ilona - Mészáros 

István - Klung Zsuzsa 

Balassa Mária, 

Szántai Mária 

Balassa Mária, 

Szántai Mária 

Ihász Anna 

                 Deli Mária 

                                   Bálint Irén 

Mészáros Mária - Takács Ilona - Káli István 

Zsiborács Erzsébet - Talián József - Talabér Karolin 

Nagy Anna - Dosztál Frigyes - Nagy Mária 

Szakács Teréz 

                          Kovács Mária 

Szakács Teréz 

                          Kovács Mária 

Ihász Anna 

                 Deli Mária 

                                   Bálint Irén 
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


