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Tisztelt Olvasó! 

Először is szeretném mindazoknak, - akik valamilyen formában felvették velem a kapcsolatot -, megköszönni a biztató szavakat. 
Nem tagadom nagyon jó érzés, hogy az ország minden részéről folyamatosan keresnek. Talán a legbüszkébb arra vagyok, hogy a 
térség szereplői elismerik munkásságomat, méltatják azt, amit a Balaton régióért tettem. Azt is tudom, hogy vannak, akik számá-
ra viszont örömet jelent a döntésem.  
Lehet furcsán hangzik, de talán büszkébb vagyok arra, amit nem tettünk meg, mint arra a sok fejlesztésre, amit megvalósítottunk 
az elmúlt 18 évben. Büszke vagyok, hogy meg tudtuk őrizni a településünk egyediségét és nem tettük tönkre nagy volumenű fej-
lesztésekkel.  
Szomorú vagyok és csalódott. Ez az érzés több hónapja kísért. Az ember életében sok olyan élethelyzet van, amikor egy olyan 
döntést kell hoznia, ami megváltoztatja addigi életét. Ez lehet párválasztás, gyermekvállalás vagy éppen egy új munkahely. Én 
szinte egész életemet a közösség szolgálatában töltöttem. Voltam őrsvezető, KISZ titkár (a rendszerváltás előtt a térségben az 
elsők között voltam, aki átalakította az alapszervezetet Ifjúsági Klubbá) sportelnök, önkormányzati képviselő, egyházi képviselő, 
polgármester, Lesencéktől a Balatonig Társulás elnöke, Veszprém Megyei Várak Egyesületének az elnöke, Balatoni Szövetségben 
Felügyelő Bizottság elnöke, BAHART-ban szintén FB tag és a Balatoni Szövetség elnöke. Ezeken kívül még több bizottság tagja vol-
tam. Jelenleg a polgármesterség mellett a Balatoni Szövetség társelnöke, valamint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 
Pénzügyi Ellenőrző, Szociális Bizottságának elnöke vagyok. 
Sokan megkérdezték, hogy megkönnyebbültem-e, miután lemondtunk. Nem, hiszen a felállásunk fájdalmas mindegyikőnk számá-
ra. Viszont jó érzéssel tölt el, hogy ez is egy olyan döntés volt, mint az összes többi, melyeket a falu jövőjéért hoztunk.  
Ahogy már előzetesen írtam a képviselő-testület egyhangúlag döntött a feloszlás mellett. Itt szeretném megköszönni a képviselő-
testületi tagok áldozatkészségét, hisz nem önös, hanem a település érdekében hozták meg döntésüket.  
Bizonyos vállalkozókkal, befektetőkkel szemben úgy érezzük védtelenek vagyunk. Úgy látjuk, ezeket a folyamatokat településve-
zetőként már nem tudjuk megállítani, így a testület a lemondásával szeretné felhívni a közvélemény figyelmét a veszélyekre.  
Én itt születtem, itt neveltem fel gyermekeimet és itt él az unokám is. Tudom, milyen balatoni embernek lenni, tudom milyen fe-
lelőssége van minden itt élő embernek. Sajnos ezt sokan elfelejtették. Azt mindenképpen fontos kihangsúlyoznom, én is tisztában 
vagyok azzal, hogy kellenek a fejlesztések, a beruházások, viszont amennyiben egy-egy település más utat szeretne járni, azt en-
gedni kellene. Ebben az esetben a legfontosabb, hogy a települések ingatlantulajdonosainak felhatalmazásával a településveze-
tők határozhassák meg a jövőképet.  
Szigliget az otthonom! Itt éltem 53 évet és szeretném a hátra lévőket is itt eltölteni. Büszke vagyok, hogy egy ilyen települést szol-
gálhattam. Én még emlékszem amikor gyerekként a várhegy tetején sziklák és bokrok között számháborúztunk egy egykor a tele-
pülés fölé emelkedő erőd romjai között. Ezt a várat szigligeti kőből, szigligeti és környékbeli emberek verejtékes munkájával 
emelték. 30 éve Paál József az önkormányzattal közösen elkezdett egy munkát, és az egykor Szigligeten bányászott kövek a falu 
házaiból ismét verejtékes munkával visszakerültek a várfalakba. Ez egy jó példa arra, hogy mi, szigligetiek hiszünk a múlt és a jövő 
harmonikus kapcsolatában. A vár a szigligeti ember múltja és jelene, és nekünk kell ezt továbbra is működtetni.   
Én soha nem foglalkoztam komolyabban a nagypolitikával, most sem teszem, illetve nem is szeretnék politikai kérdést csinálni a 
jelenlegi helyzetből, hisz nem is az. Sajnos az ember gyarló és ez mindegyikőnkre vonatkozik. Ezt sajnos az elmúlt időszakban sok-
szor tapasztaltam. Az az arrogancia, az a mindenkit eltaposok hozzáállás, amit tapasztaltunk, az komolyan elgondolkoztatta a tes-
tületet.  
Sokszor, sok helyen elmondtam, nekem a példaképem nagyapám volt. Ő a szó nemes értelmében egy bölcs parasztember volt. Az 
az értékrend, amit Ő vallott, az a másik ember becsülésén, tiszteletén alapult. Sajnos ezek az értékek egyre inkább eltűnnek a 
mindennapjainkból és ez nagyon nagy baj.  
Sokan megkérdezték, most akkor ugye visszaveszek a tempóból? A választásokig keményen dolgozunk, hisz arra tettük le az es-
künket, amíg a megbízatásunk tart szeretett településünket szolgáljuk. Most, hogy látom mennyi időm van vissza a polgármester-
ségemből, próbálok még több energiát fordítani a munkámra, hisz még rengeteg feladatom van. Szeretnék lezárni minél több 
folyamatban lévő ügyet, ezzel is megkönnyítve az utódom első időszakát. Jelenleg is zajlik a várfejlesztés, az óvoda héjazatának a 
cseréje. Az utóbbi időszakban beadtunk két pályázatot, az egyiket az óvoda kerítésének, a másikat a Szabadság utca járdájának 
felújítására. Ősszel pedig folytatódik a strandberuházás. A legutolsó testületi ülésen kértünk árajánlatokat a kültéri öltözők, vala-
mint a mozgáskorlátozottak vízbeemelőjének beszerzésére. Még szeptemberben szeretnénk több mint 1.6 kilométer belterületi 
utat leaszfaltozni. A napokban kiírtuk a közbeszerzést a várban megvalósuló kiállítások kivitelezésére. Ezek fontos feladatok, de 
ne felejtsük el, hogy dübörög a turizmus, működtetni kell a turisztikai attrakciókat és bonyolítani kell a programokat is. Működtet-
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Az elmúlt 18 év jelentősebb fejlesztései, ingatlanvásárlásai 

ni kell az intézményeket és a teljes infrastruktúrát. 
Október 18-án választások lesznek, kérek mindenkit, döntsenek bölcsen, tartsák szem előtt azokat a gondolatokat, amiket min-
den alakuló ülésen el szoktam mondani az új testületnek. „Egy percet sem vagyok hajlandó pártpolitikai kérdésekkel foglalkozni 
testületi ülésen, mi a falu szolgái vagyunk, csak a településünkért kell dolgoznunk a megbízatásunk alatt”. 
 

Balassa Balázs 
polgármester 

 a falu bejáratánál lévő fás terület megvásárlása, parkoló és 
kerékpáros pihenő kialakítása 

 egykori tűzoltóépület felújítása, iroda, üzlet és nyilvános WC, 
mellette játszótér, park kialakítása 

 Főtér megújítása 

 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 

 Orvosi rendelő felújítása, műszerek beszerzése 

 Eötvös utca és a Kossuth utca közötti park kialakítása, játszó-
tér telepítése 

 Básti Lajos Közösségi Ház felújítása, benne közösségi tér, 
könyvtár, kiállítóterem, üzlet, gyógyszertár és pénzautomata 
kialakítása 

 Kossuth utcai major épületből 5 lakás megvásárlása, felújítá-
sa 

 Óvoda korszerűsítése, tető és nyílászárók, udvari játszóesz-
közök cseréje  

 Kossuth utca 100. alatti lakóház megvásárlása, felújítása 

 Szabadság és Hóvirág utcában közműcsere, az utak aszfalto-
zása 

 Tapolca-patakon 50 csónak befogadására alkalmas csónakki-
kötő építése 

 Tapolca-patak és a sport pálya közötti park kialakítása 

 labdarúgópálya és a sportöltöző felújítása 

 műfüves pálya építése 

 bitumenes kosárlabdapálya kialakítása 

 Liget utcában új telkek kialakítása, közművesítése, aszfalto-
zása 

 8 db buszmegálló építése, 2 felújítása 

 3 km hosszban járda építése 

 Soponyai és Réhelyi út (3 km) aszfaltburkolatának felújítása 

 a Szabadság utcában lakóház vásárlása 

 Soponyai kanyarban ingatlanvásárlás 

 a strandi épületek korszerűsítése 

 strandon a teljes gyepfelület cseréje, öntözőrendszer kiépí-
tése 

 strandon új játszótér telepítése 

 strandon homokfoci- és röplabdapálya kialakítása 

 strandon járdák korszerűsítése, bővítése 

 strandon fitnesz eszközök telepítése 

 strandon vizesblokkok téliesítése 

 strandon szaunaház építése 

 kikötő mellett park, azon belül futópálya kialakítása 

 személyhajókikötő korszerűsítése 

 Árpád-kori templomrom rekonstrukciós munkálatainak el-
végzése 

 temetőben utcafronti kerítés építése 

 temetőben új ravatalozó, kápolna építése 

 temetőben új parcella kialakítása, út és járdarendszer építé-
se 

 Kisfaludy utca újraaszfaltozása 

 Petőfi utcában közműcsere, az út aszfaltozása 

 Kézművesudvar házainak héjazatfelújítása 

 Óvár felújítása 

 település közvilágításának korszerűsítése 

 teljes nyaralóövezet csatornázása 

 házat vásároltunk a Kisfaludy utcában, és az épületben Hely-
történeti Múzeumot alakítottunk ki. 

 a Kisfaludy utcában kialakítottuk 2 épületben a Tájházat 

 az Iharos út és a Soponyai út egy-egy szakaszán 1 km hossz-
ban megépült a közvilágítás hálózat 

 nyaralóterületen leaszfaltoztunk 9 km hosszú úthálózatot 

 Kossuth utca végén kilenc lakóingatlant csatlakoztattunk a 
csatornahálózatra 

 Kézműves udvarban új vártörténeti és fegyverkiállítást nyi-
tottunk 

 a Nemzeti Parkkal közösen kijelölésre került a Kamonkő-
tanösvény 

 felújítottuk a várba vezető köves utat 

 a várban megteremtettük a rendezvények megtartásához 
szükséges feltételeket 

 a várban 2008 óta nagyon komoly fejlesztéseket valósí-
tottunk meg. Ez alatt az idő alatt nagyából 1 milliárd forint 
értékű fejlesztést valósítottunk meg a várban és környezeté-
ben. 

 megújult a Hősök kertje 

 útszéli keresztek felújítása 

 faültetések 

 szökőkút, diszkút kialakítása a Főtéren 
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Zenés esték a Balaton várában 2020. 

(helyszín: Várudvar-Gasztroplacc) 

Lord együttes - 2020. augusztus 8. 20:00 
jegyár: 2.800 Ft 
A koncertre minden jegy elkelt! 
  
Hooligans - 2020. augusztus 14. (péntek) 20:00 
jegyár: 4.000 Ft 
A koncertjegyeket 2020. augusztus 5-től készpénzes fizetési 
móddal lehet megvásárolni a Tourinform irodában vagy 
online. 
 
Bagossy Brothers Company - 2020. augusztus 15. 20:00 
jegyár: 4.900 Ft 
A koncertre minden jegy elkelt! 

Augusztus 20-án a nemzeti ünnep tiszteletére kivilágít-
juk a várat. 20.00 órától 23.00 óráig a vár falain belül 
és kívül fényfestés lesz látható. Közben 21 és 22 órakor 
az István a Király rockoperának zenéjére egy 11 perces 
fényshowban gyönyörködhetnek a várban és a telepü-
lés azon területein tartózkodó személyek, ahonnan 
látható a „Balaton vára”. 

Ünnepi fényjáték a várban 

Cserháti Zsuzsa és Máté Péter 

emlékkoncert a strandon 

2020. augusztus 19. 20:00 

https://jegy.rock1.hu/hooligans-szigliget_20200814
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Időközi Önkormányzati 

Választás 

2020. október 18. 
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

VESZÉLYES HULLADÉKOK 

 Ma már senkinek nem újdonság a szelektív hulladékgyűjtés, mint fogalom. Többen felelős-
séget érzünk környezetünk jelene és jövője iránt és odafigyelünk arra, milyen hulladékot hová 
teszünk. A „klasszikus” szelektív szemétgyűjtő szigeteken általában papír-, műanyag-, üveg- vagy 
biológiai hulladékgyűjtő konténerekkel találkozunk. De mi a helyzet azokkal a háztartási hulladé-
kokkal, melyek nem sorolhatóak be ezekbe a kategóriákba? Amelyek veszélyes hulladéknak minő-
sülnek? 
 A veszélyes hulladékok közé tartoznak például az elemek. Azok az üzletek, amelyek árusíta-
nak elemet, kötelesek használtelem-gyűjtőket kihelyezni, így ezen hulladékok szelektív gyűjtése is 
megoldott. A lejárt, feleslegessé vált gyógyszereket a gyógyszertárak visszaveszik (a gyógyszer is 
veszélyes hulladéknak minősül). De mi a helyzet a használt étolaj gyűjtésével? Egyrészt a benzin-
kutaknál lezárt palackokban le lehet adni étolajat (bár én jártam olyan hazai benzinkútnál is, ahol 
nagy szemekkel néztek rám, amikor megkérdeztem, hol hagyhatom a használt olajjal teli flakont). 
Másrészt – és ez a kevésbé elterjedt, ellenben kényelmesebb megoldás – hogy egy település kihe-
lyez étolajgyűjtő konténert a lakosai számára, elérhető helyre.  
 
 A használt háztartási olaj csatornákba való beleöntése nagymértékben szennyezi a környezetet és a talajvizet. A szenny-
víztisztítóba jutó olaj károsítja a szennyvíztisztító telep csatornacsöveit. Mivel könnyebb, mint a víz, a felületén létrejön egy olaj-
film, amely megakadályozza az oxigén áthaladását és elpusztítja a vízi élőlényeket és növényeket. Amennyiben a talajba jut, vé-
kony olajréteget képez a talajrészecskék és a növényi gyökérrendszer között és csökkenti a tápanyag felvételi képességet. Hosszú 
távon csökkenti az ivóvíz minőségét. Egy liter olaj képes akár 1 millió liter vizet is beszennyezni. Csatornában lévő csövekben fo-
kozatosan leülepszik, melyek végül eldugulnak és ez táplálékként szolgál a rágcsálók számára. A szennyvíztisztító telepek erőfe-
szítései ellenére még mindig nagy mennyiségű háztartási olaj kerül a folyókba, a tavakba és a földalatti vízterületekre. 
 
 Használt olaj, melyet újrahasznosításra össze kell gyűjteni: 
- sütés során felhasznált olaj (napraforgó, repce, len, pálma, olajbogyó és hasonlók), 
- élelmiszerek tartósítására használt olajok (konzerv tonhal, olajban tartósított zöldségek stb.), 
- növényi zsírok. 
 
 Miért fontos a hulladék szelektálása már a háztartásokban? Mert ezáltal csökkentjük a: 
• a környezet szennyezését, 
• a természeti erőforrások felhasználását, 
• az új termékek előállításához szükséges energiát, 
• a lerakókba kerülő hulladék mennyiségét, 
• a hulladékkezelés költségeit. 

 
 A veszélyes hulladékok következő nagy csoportja az elektromos és elektronikai be-
rendezések (EEB). Számos kategóriára bontható ez a csoport, a nagy mosó- és hűtőgépek-
től a porszívókon és hajszárítókon át az energiatakarékos izzókig. Kidobásukig ezek az esz-
közök is elkülönítve tárolandók, mivel a környezetre veszélyes anyagokat (ólom, kadmium, 
higany, stb.) is tartalmaznak. Háromféle módon szabadulhatunk meg tőlük környezettuda-
tosan: szelektív hulladékgyűjtő udvarokban történő leadással, megrendelt lomtalanítás 
során, illetve erre a célra kihelyezett utcai hulladéktárolóba történő kidobással. Ez a legu-
tóbbi nyilvánvalóan a kisebb méretű EEB eszközökre vonatkozik.  
Hogy miért írtam le mindezt? Mert számomra fontos, hogy a környezetünk továbbra is 
élhető legyen és igyekszem tudatosan tenni is érte. Nem nagy dolog otthon külön tárolók-
ba dobni a különböző típusú szemeteket, majd azokat a megfelelő szelektív konténerekbe 
üríteni. Azt gondolom, egy ilyen apró odafigyeléssel mindannyian komoly segítséget nyújt-
hatunk az állat- és növényvilágunknak, illetve rajtuk keresztül magunknak is. A gyerekeket 
már óvódás korban rá lehet nevelni a hulladékok szelektív gyűjtésére. Kezdjünk már ma 
odafigyelni, hogy holnap is élvezhessük a szép környezetünk! 
 

Horvat Zsófia 
Szigligeti Táj- és Településvédő Kör  
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Szeretettel várunk 
minden kedves 

vendéget a 
szigligeti strandon! 

ArtCafé 

Mária Napi Búcsú és Falunap 

Időpont: 2020 szeptember 13. szombat 

 

Részletes program a későbbiekben a honlapon 

(szigliget.hu) és a plakátokon! 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 
emelni? 

Mozgásszegény 
életmód? 

Egyes fejfájások 
kezelése! 

VAN RÁ 
MEGOLDÁS! 

VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

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

A masszázs kíméletesen, 

mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 

Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 
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Hősöknapi megemlékezés 

Takács József gyűjteményéből 

Hősöknapi megemlékezés 

Fehérkereszt szentelésén Fehérkereszt szentelésén 

Emlékfa ültetés Emlékfa ültetés 

Apród avatás 

Segítség Devecserben Segítség Devecserben 

Fáradt, mint a hal Fáradt, mint a hal 

Ugrott, de nem szállt el 
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Megvette a búcsúfiát Megvette a búcsúfiát Minden idők focija 

Kiállításon Karthago koncert Karthago koncert 

Bála kupa 2014 Bála kupa 2014 Hagyományőrzés Hagyományőrzés 

Hajóavatás 

...és tessék, ez lett a vége 
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