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Balassa Dániel polgármester 

Állandó és tarthatatlan nyári probléma a közterületi és a szelektív hulladéktárolók használata, ezzel kapcsolatban 
többször is nyilatkoztam már, jelenleg úgy érzem, teljesen feleslegesen. Bizonyos személyek továbbra sem hajlandó-
ak betartani a játékszabályokat, kukát vásárolni, nem a szelektív mellé rakni a kommunális szemetet. Több esetben a 
dolgozóim vagy én konfrontálódtunk ezekkel az emberekkel, esetenként fényképes dokumentáció is van az esetről (a 
strandi parkolóban kamera is rálát a hulladéktárolókra, néhányan meglepődnének, ha szembesítenénk). Legtöbbször 
egy vállrándítás, vagy kiröhögés keretében elhajtottak a helyszínről az illetők, többek között szigligeti ingatlannal na-
gyon régóta rendelkezők. Kérdem én, ha ennyi tekintélye van egy polgármesternek, vagy az önkormányzat munkatár-
sának a szemükben, van-e értelme bármiért is szólni? Jelenleg egyszerűbb megoldásnak látom a hulladékgyűjtés át-
alakítását, mert ez tarthatatlan. A normális többség meg majd megköszönheti a pár renitensnek. 
A szemétkérdés másik szegmense a zöldhulladék. A Nádüzem új tulajdonosával egyeztettem többször, kifejezett ké-
rése volt, hogy a csónakveszteglő mellé ne hordjunk zöldhulladékot, és mást sem. Kérek mindenkit, aki odavitte a 
zöldhulladékát, hogy szüntesse meg ezt a gyakorlatot, mert ha mondjuk az új tulajdonost megbüntetik emiatt, köny-
nyen lezárhatja a saját területét, ez viszont a horgászokkal lesz kiszúrás. Ugyanez a kérés igaz az erdeinkre, azok sem 
zöldhulladék-tárolók. Szigligeten viszonylag nagy udvarok vannak, mindegyikben lenne hely egy komposztálónak. 
Ugyanilyen pusztába kiáltott szó a többször az újságban is megjelent felhívás a közterületi autóvárakoztatás meg-
szüntetésére. Sajnos ez nem vezetett eredményre, táblákat fogunk kihelyezni. Ez is plusz költség, amit értelmes dol-
gokra is lehetne fordítani. 
A nyári időszakra betervezett munkák közül az óvoda villamosítása befejeződött, a vár keleti falának veszélyes szaka-
szait szintén kijavítottuk.  
A nyári koncertek a várban rendkívül jól sikerültek, a komolyzenei esték közül a sportpályán sajnos kevés érdeklődő 
előtt zajlott a koncert, a kápolnánál és az Óvárban viszont meglepően sokan hallgatták a zenészeket. 
Örömteli esemény volt Sipos József köszöntése, akit a 90. születésnapján látogattunk meg Lutár Mária volt jegyző, 

Balassa Balázs volt polgármester, Sipos Noémi és jó-
magam. A jó hangulatú beszélgetés során előkerültek 
régi történetek, sztorik, sokszor magam is elcsodálkoz-
tam, hogy Jóska bácsi milyen rutinnal és leleményes-
séggel oldotta meg hivatali feladatait. Kívánom neki, 
hogy jó egészségben töltse az elkövetkező éveket, és 
remélem, megfontolja, hogy megírja visszaemlékezé-
seit, mely kordokumentum lenne! 
Szigliget utóbbi száz évének történelmi emlékezete 
részben az itt ingatlannal rendelkező nyaralós csalá-
dokhoz kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban szeretnénk 
összerakni egy kisebb anyagot. Ezért kérném azon 
nyaralós családok segítségét, akik már évtizedek óta 
Szigligeten töltenek hosszabb-rövidebb időt. Írott visz-
szaemlékezéseket, fotókat várunk elsősorban, mely-
ből akár egy könyv is összeállhat a jövőben. Kérem, 
segítsenek ebben a munkában! 
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Nyílt levél a Szigliget Balaton SE Elnökének 2. 

Tisztelt Elnök Asszony! 
Kedves Rita! 
 
Előzetesen nem terveztem, hogy levelemnek lesz még folytatása, de nem tudom szó nélkül hagyni az általad kez-
deményezett, az Önkormányzatnál 2022.07.22-én megtartott meghallgatáson elhangzottakat. A meghallgatás 
elsődleges célja döntően az volt, hogy a Képviselő-testület elé beterjesztett, majd el nem fogadott egyesületi 1. 
féléves pénzügyi elszámolását és a további pénzfelhasználást szóban értelmezni tudjad. Értelmezni kellett, mert 
az elszámolás olyan tételeket tartalmazott, amelyek elfogadása és kifizetése alapvetően nem lehet része egy kö-
zségi sportegyesület elszámolásának. Természetesen más megítélés alá esne, ha lenne repülőgépes kapcsolat a 
Nádüzem bejáró és a faluközpont között. Igaz, hogy az előző és jelenlegi levelem is magánemberként íródott, ter-
mészetesen az említett meghallgatáson elhangzott annak tartalmára vonatkozó megjegyzésed, mely szerint 
„minden sorát cáfolni tudod”, illetve kilátásba helyezted, hogy az írásommal kapcsolatban polgári peres eljárást 
kívánsz indítani becsületsértés és rágalmazás indokkal. Szerintem a száraz tényeken kívül semmivel nem rágal-
maztalak, de ha Te úgy látod, hogy az kellő alap a peres eljáráshoz, kérlek tedd meg a feljelentést. Legyél most is 
bevállalós, „tökös csaj”. Egyébként sem a meghallgatáson, sem azóta nem találkoztam kellő cáfolattal, csupán 
vádaskodással. A 22-én elhangzottak és az azt követő testületi ülésen történtek alapján biztosra vehető a képvise-
lő testületből Pupos Ferenc elvi és gyakorlati támogatása, hisz veled teljes mértékben egyetértett, azt fújta, amit 
Te. Kétségbe vonom véleményformálásának jogosságát, hisz a 90 évben semmilyen formában nem volt részese 
az egyesület működésének, a felháborodásom lényegét nem értheti, Te meg sajnos nem értetted. Ha a mai napig 
nem látod át az ünnep formai lényegét, kérlek, nézz utána, hogy a hasonló eseményt hogyan ünnepelték Malom-
sokon, Kamondon, Csetényben, de tudták a módját a szomszédban, Balatonedericsen is. Pupos Ferenc alpolgár-
mester sértőnek nevezte azon megfogalmazásomat, hogy az egyesület támogatása apasztja a költségvetést. Igen, 
az 1 forint átutalás is apaszt, az 1 millió forint viszont jelentősen, úgy hogy nincs mögötte a település lakosságát 
érintő sportélet. Továbbra is úgy gondolom, hogy a 2022-ben részetekre átutalt 1 millió forint – az egyéb műkö-
dési támogatások mellett – kellő alapot szolgáltathatott volna lakossági sportesemények megtartására, települési 
közösségformálásra. Továbbra is jogosnak tartom az ünnep hiányának számonkérését. A levelezés részemről le-
zárva és szívesen állok a bírósági eljárás elé. 

Üdvözlettel: Balassa Sándor  

Iskolakezdési támogatás 

Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget község Önkormányzata az idei évben is támogatja a szigligeti állandó lakóhe-

lyű óvodás korúakat 10.000.- Ft-tal, az általános iskolásokat, a középiskolában és felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulókat pedig 20.000.- Ft-tal. 

Támogatást azok kaphatnak, akik 2022. augusztus 1-én szigligeti állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkeztek és a kérelmet hiánytalanul a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyintézési időben 

leadják 2022. augusztus 15 – október 25-ig között, mely benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

A kérelem személyesen átvehető a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyintézési időben, valamint letölt-

hető a www.szigliget.hu oldalról.  

Szigliget Község Önkormányzata 

http://szigliget.hu/portal/
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Janauschek József 

(1932-2022) 

Mi mindig búcsúzunk 

Reményik Sándor verse 

Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk. 

Az éjtől reggel, a nappaltól este, 

A színektől, ha szürke por belepte, 

A csöndtől, mikor hang zavarta fel, 

A hangtól, mikor csendbe halkul el, 

Minden szótól, amit kimond a szánk, 

Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 

Minden sebtől, mely fájt és égetett, 

Minden képtől, mely belénk mélyedett, 

Az álmainktól, mik nem teljesültek, 

A lángjainktól, mik lassan kihűltek, 

A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 

A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, 

Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz, 

Elfut a perc, az örök Idő várja, 

Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána, 

Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj. 

Hidegen hagy az elhagyott táj, - 

Hogy eltemettük: róla nem tudunk. 

És mégis mondom néktek: 

Valamitől mi mindíg búcsuzunk. 

Búcsúzunk Janauschek Józseftől, - vagy ahogy sokan hívták - Janától. Az 1956-os forradalom után külföldre kénysze-

rült, de mindig megmaradt magyarnak. Szülőhazájára, magyarságára távolból is büszke volt. Erkölcsi kötelességének 

érezte, hogy támogassa az itthoni, nehéz sorsra jutó embereket. Erejéhez mérten onnan segítette pl. gyógyszerrel is 

az arra rászorulókat. A Magyarok Világszövetségében felügyelőbizottsági tag volt.  

Huszonöt évvel ezelőtt nyaralóként érkezett Szigligetre, pár éve pedig Szigliget lett állandó otthona. Kedves, szerény, 

a helyi szokásokat tiszteletben tartó, azokhoz alkalmazkodó embernek ismerhettük meg. Szűkebb, majd tágabb kör-

nyezete is, ahogy egyre jobban megismerte, meg is szerette és tisztelte emberségéért, számtalan jó tulajdonságáért. 

Segítőkészségére ezernyi alkalmat lehetne felsorolni. Észrevette, hol lehet segíteni, és mindenütt ott volt, csendben 

nem kérkedve, nem kirívóan. Legyen az egyház, iskola, egyesületek vagy „csak” éppen lakó környezete. Szerette a 

gyerekeket. Ez többek között abban is megnyilvánult, hogy sok esetben segítette az iskolát. Többek között akkor is, 

amikor egészségesebb testtartást biztosító bútort vásároltak vagy, amikor pl. sportfelszerelésre volt szüksége egy -

egy tanulónak. 

Közéleti tevékenysége Szigligeten is igen sokrétű volt. (Elnézést kérek, valószínű, nem teljes a felsorolás.) A Turisztikai 

Egyesület tagjaként támogatta és népszerűsítette a Süllőfesztiválokat. A Szigligeti Táj- és Településvédő Körben éve-

kig elnökségi tagként is dolgozott. 2010-ben a Kör „Szigligetért” emlékéremmel díjazta kimagasló, sokrétű tevékeny-

ségét. A Polgárőrség helyi szervezetének munkájában a kezdetektől aktívan részt vett. Ennek elismeréseként 2020-

ban kitüntetésben részesült. Sportos életvitelének köszönhetően, korát meghazudtolva még idén tavasszal is rend-

szeresen járőr szolgálatot látott el. Széles érdeklődési körű, igazi társasági ember volt. Épp úgy lehetett vele komoly 

dolgokról eszmét cserélni, vitázni, mint pl. egy falunapon jót mulatni. 

...És ez már mind múltidő marad... 

Emléked velünk él. Nyugodj békében, Jana! 
Demeter Éva 
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Júliusi programok a Kikötői parkban 

A hegyi búcsú alkalmából megrendezett batyus összejövetelünk során arra 

jutottunk, hogy a kikötő melletti park árnyas fái alatt több programot is 

tarthatnánk a nyár során. Ezek közül egy rendezvény teljes egészében itt 

zajlott, egy másik eseménynek pedig ez a hely lett a végállomása. 

Július 16-án első alkalommal került megrendezésre a szigligeti „Csere-bere 

délután”. Az ötlet az volt, ha valamely kedves holmink számunkra már fe-

leslegessé vált, az még másnak kincset jelenthet. Könyvek, játékok, poha-

rak cseréltek gazdát ezen a délutánon. 

 

Július 23-a talán az idei nyár egyik legmelegebb napja volt, de ez sem tarthatta vissza azt a lelkes csapatot, akik fény-

képezőgéppel és régi fényképekkel indultak útnak, bejárva a falu utcáit. A Közösségi háztól induló útvonal érintette a 

Főteret, Kisfaludy utcát, a Külsőhegyet, a Kápolnát, majd a Kikötőben ért célba. A bejárók felkeresték azokat a ponto-

kat, ahol az 50-60 éves fényképek készülhettek, és megnézték, mi változást hozott az elmúlt fél évszázad. A program 

a kikötői fák alatt ért véget, sütemények és különleges szörpök megkóstolásával. Külön köszönet Takács Józsefnek, 

aki a helyszínek történetét is elmesélte. Az alábbi, a túráról készült fényképeket Czilli Károly örökítette meg. 

Reméljük, többször lesz még alkalom, hogy ilyen apropókból összejöjjünk. 

Szabó Tibor András 
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Újabb fontos határidőhöz közeledünk. 
2022.december 31-ig minden szálláshely szolgál-
tatónak szálláshely minősítést kell elvégeznie. Ez 
egy kérvény, amit elektronikusan kell benyújtani 
a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület-
nek. Jelenleg az átfutási idő újonnan induló szál-
láshely esetén 30 nap, meglévő szálláshely esetén 
90 nap. A pontrendszer alapján eldől, hogy az 
önök szállása milyen besorolás alá esik egytől öt 
csillagig. A tanúsító testülettől ellenőrök fogják 
ellenőrizni, hogy a szálláshely valóban megfelel a 
teszt alapján a besorolásnak. Könyvelőirodánk 
segít önöknek a kérvény elkészítésében, benyúj-
tásában, keressen bizalommal. 
 

A és E-info Kft 
8264 Szigliget, Kossuth u. 81. 
 
Telefon: +36-30-394-8980 
Email: aeinfo@aeinfo.hu 

Tisztelt szálláshely 

szolgáltatók szobakiadók! 

Falunap 

2022. szeptember 10-én, szombaton 

Falunapot tartunk. 

A rendezvényen halászléfőző versenyt szerve-

zünk, melyre várjuk a csapatok jelentkezését, a 

szigligkonyvtar@freemail.hu email címre, vagy a 

06308260248-as telefonszámon. Az első 8 csa-

pat jelentkezését tudjuk elfogadni. 

A Falunapon borversenyt is rendezünk, melyre 

fehér-, rozé- és vö-

rösbor kategóriában 

lehet nevezni, ugya-

nazon elérhetősége-

ken. A versenyre ki-

zárólag Szigligeten 

termelt borokat vá-

runk! 

Elhunyt Juha Gyula 

- Oszi bácsi 

 

Juha Gyula 1974 nyarán került a szigligeti 

Várvendéglőbe pincérként, majd közel 30 

évig üzemeltette azt. Itt vált élete részévé a 

vendéglátás, és Szigliget iránti szeretete soha 

nem múlt el. A 2000-es évektől a Szigligeti 

strandon halsütőjével vált közismertté, majd 

élete hátra lévő részében is, ezt a közösséget 

színesítette. Oszi, ahogy mindenki ismerte, 

pályafutása során rengeteg vendéglátóst 

indított el útján, szakmai és emberi alázatos-

ságával utat mutatva a jövő generációjának. 

Hatalmas űrt hagyva maga után, életének 79. 

évében elhunyt. 
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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 

VADÁSZ PÉTER 
szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

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