SZIGLIGETI
HARSONA
2016. Július

Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XV. évf. 7. szám

Tisztelt Olvasó!
Több ember keresett meg a strand nyitva tartásának kérdésével. Több javaslat is érkezett előzetesen is, illetve
a változtatást követően. A képviselő-testület úgy határozott az év elején, hogy az idei évben nem emeli a
strandbelépőt, hanem a négy óra utáni féláras kedvezményt megszünteti és a 6 órai pénztárzárást kitolja 7
órára. Több nyaralótulajdonos sérelmezte, hogy zsúfolt a strand, ezért nem járnak napközben strandolni.
Több javaslat is érkezett a helyzet kezelésére. Kérték, hogy tegyük fizetőssé a parkolót. A település egy parkolót üzemeltet a strandnál, csak ezt tudnánk fizetőssé tenni. Ilyen jellegű próbálkozások már voltak, de csak azt
érték el hogy üres volt a fizetős parkoló és az emberek szinte a strand körül mindenhol parkoltak. Kirakták a
megállni tilos táblákat az utak mellé. Abban az időben naponta bosszankodtak az emberek a kerékbilincs miatt. Mivel nagy volt a felháborodás és a parkolóban továbbra sem parkoltak az emberek, ismét ingyenessé
vált a parkolás, ahogy azóta is az. Ezen nem szeretnénk változtatni. Az elmúlt években bevezettük a kedvezményes bérletet, melyet csak nyaralóingatlan tulajdonosok és családjaik vehettek igénybe. Örömmel tapasztalom, hogy nagyon sokan örülnek a bérletnek, hiszen nem kell minden strandoláskor sorban állni és naponta
többször is bemehet vele fürödni. Ennek ellenére érkeztek olyan javaslatok, hogy szüntessük meg a bérletet,
helyette kapjon kedvezményt a nyaralótulajdonos a napi belépőből, mely egyébként napi egy igénybevételt
tesz lehetővé. Több kérdés is felvetődik ennek kapcsán. Csak a tulajdonos kapja ezt a kedvezményt, vagy
mondjuk a gyermekei is, vagy éppen már az unokák is. Vagy éppen a gyermek párja is. Hogyan ellenőrizzük?
Bemondásra, ez sajnos nem életszerű. Kérjünk igazolványt? Az emberek többsége nem visz a strandra igazolványokat. Sokan hangoztatják azt, hogy a Balaton közkincs, vagyis mindenkié. Ebben teljes mértékben igazuk
van, hogy a Balaton köztulajdon. Az viszont, hogy a kulturált szórakozás, fürdés feltételeit megteremtsük, önkormányzati feladat. Ez anyagi források nélkül lehetetlen. Az északi parton kevés szabad strand van. Ez azért
alakult így ki, mert itt még megvannak a nádasok és így nem áll rendelkezésünkre több kilométer hosszú partszakasz (mint a déli parton), melyből kihasítva egy „darabot” szabad strandként tudnánk működtetni. Nehéz
jó megoldást találni.
Az önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több saját forrást generáljon, mert nem célunk további adók bevezetése, illetve folyamatos adóemelés. Az elmúlt 10 évben nem emeltünk adót. Sokszor hallom érvként, hogy a nyaralótulajdonosok tartják fenn a települést az adóbefizetésükkel. Ez az önkormányzat
saját bevételének (az állami támogatáson kívül) nem éri el a 18%-át, pedig a nyaralóingatlanok száma négyszerese az állandó lakosok által használt ingatlanoknak. A település kétharmada nyaralóövezet, melynek működtetése forrásokat igényel.
A hulladék elhelyezést már többször is felvetettem, de sajnos csak rosszabb lett a helyzet. Nem „tisztelik” a
szelektív hulladékgyűjtőt, felháborító állapotok uralkodnak rendszeresen a konténerek körül. Az út szélére
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illegálisan zsákban kirakott szemetet reggelre kirágják az állatok vagy éppen a köztéri szemeteseket vasárnap
este a hazafelé induló nyaralótulajdonosok rakják tele. Kérem, nézzék meg az általam készített képeket, gondolom, megértik miről beszélek.

Szinte minden évben kérem a szobakiadókat, hogy
fizessék be az idegenforgalmi adót, de sajnos nem
nő a befizetések száma. Tudomásul kéne már mindenkinek vennie, hogy ez nem egy lehetőség a
számukra, hanem kötelezettség. Ahány vendégéjszakát náluk eltöltenek, utána adót kell fizetni. Itt
nem csak a fizetős vendégekről beszélünk. Sajnos
nem egy esetben megtörténik (sőt mondhatnám
azt is, hogy nagyon sokan így csinálják), a vendégtől elkéri a kurtaxát, de mégsem fizetik be. Ismételten kérem, járuljanak ennyivel hozzá a település költségvetéséhez.
Többen is sérelmezték, hogy csak a strandig újult meg a Soponyai út. Ez az utca, ugyanúgy ahogy a Kossuth,
Réhelyi, vagy éppen az Iharos út, állami út. Ahhoz, hogy megújulhasson, az önkormányzat átadott 20 millió
forintot a Közlekedési Koordinációs Központnak és az állam a saját útjára hozzátett 13 milliót. Ennyire lett
elég. Mi a saját bevételeinkből (például a strand bevétele) és nem az adókból (mert ezt a település fenntartására fordítjuk) finanszírozzuk az ilyen fejlesztéseket. Amint lesz lehetőségünk, újabb forrásokat biztosítunk
további útfejlesztésekre.
Lomtalanítással kapcsolatban minden évben elmondom nincsen az önkormányzatnak beleszólása,
hogy milyen keretek között és formában végzi a
szemétszállító cég. Arra már nincsen lehetőség,
hogy kirakják a házuk elé, ez a lehetőség megszűnt.
Szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy
ne adja oda a szemetet a lomisoknak, mert ezzel
szabálysértést követ el, illetve nagyon sok esetben
anyagi károkat okoznak a településnek. Idén is
többször előfordult, hogy a szétszerelt hűtőket,
tévéket az út szélén találtuk meg. Az értékes alkatrészeket kiszerelik, a többit ott hagyják a településen, melyet az önkormányzat saját költségen tud csak elvinni.
Balassa Balázs
polgármester
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Kedves Szigligeti Lakosok!
Mi a Tihanyi félmaraton szervezői vagyunk, szeretnénk Veletek megismerkedni! Mivel Nálatok jobban kevesen ismerik ezt a gyönyörű falut, az első alkalommal megrendezendő Szigligeti
Félmaratonra keresünk segítséget az alábbi munkakörökbe:
eligazítás csomópontoknál
frissítőpontok
építés-bontás
forgalombiztosítás
gyermekfelügyelet (ca. 2 fő)
Ami elvárt:
precíz, gyors és könnyed munkavégzés
jó kommunikáció
14-65 év között
Munkaidő:
2016. október 1. kb. 09:00-15:00 (az ettől eltérő időt egyeztetjük)
előzetes megbeszélés: aznap reggel vagy azt megelőző este (egyeztetjük)
helyszín: Szigligeti Strand
Fix bérezés, jó hangulat, sok futó! :) Amennyiben szeretnél jelentkezni, írj nekünk néhány mondatot
magadról az info@futniszep.hu e-mail címre, tárgyban a "Szigliget staff" megjelöléssel és azt, hogy
melyik területre jelentkeznél!
További infók: 06-70-361-5386
Köszönettel,
a Szigligeti Félmaraton szevezői
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Búcsú a Plébániaiaktól
Közel négy évtizedes szolgálat után Károly atya augusztusban nyugdíjba vonul. 37 éven keresztül fáradozott a szigligeti hívekért, amely hosszú időszakból minden család megőrizhetett róla egy-egy emléket. Keresztelők, esküvők, temetések, karácsonyok és húsvétok nélküle nem voltak. Augusztus elsejével elköszön a szigligetiektől Lukács Elvira
kántor, és Szentiványi Imre is. Ők is több, mint húsz éve dolgoztak fáradhatatlanul a hívekért. Tudjuk, az utóbbi időben többször voltak már betegek, és egyre nehezebben volt megoldható, hogy átjöjjenek Szigligetre. Búcsúszövegükben megköszönték a sokéves szeretetet, és kedvességet a szigligeti híveknek, és kértek minket, hogy továbbra is maradjunk összetartó közösség. E pár sorban néhány visszaemlékezéssel mi is elköszönünk most Tőlük.
Károly atya 1979-ben érkezett a Badacsonytördemici Plébániára. Érdekességként megjegyezzük, hogy ő a második,
aki a legtovább volt plébános Badacsonytördemicen. (Szeles Ferenc plébános 51 évig szolgálta a Plébániát.) Plébános
úr egy régebbi beszélgetéséből idézünk most néhány gondolatot.
Mikor döntött úgy, hogy a papi
hivatást választja? Miként hozta meg ezt a döntést? Általános
iskolás koromban, szülőfalumban, Balatonendréden, volt egy
nagyon jó plébánosom – Fábos
Pál atya – akire fölnéztem. Nagyon jellemes, becsületes ember volt, igazságkereső. Szerette
a gyerekeket. Nemcsak vasárnap, hanem hétköznap is ministráltam. Egyénisége arra
késztetett, hogy ezt a hivatást
válasszam. Volt, aki le akart beszélni erről.
- Hogy vezetett az út a pappá
szentelésig? Milyen emlékeket
őriz a diákévekből? A győri
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban nemcsak tudásban
növekedtünk, hanem az atyák a lelkünkkel is foglalkoztak, vigyáztak ránk. Szerettem ott lenni. Az esztergomi szeminárium még jobban megerősített a papi hivatástudatban. Sok jó kispaptársam volt, akire felnéztem. Megemlíthetem
Mák Ferencet, Balázs Bélát, jelenlegi kaposvári püspököt, Kozma Imrét, aki most a Máltai Szeretetszolgálat hazai vezetője. . . Mindegyik tanáromat tiszteltem. Istennek legyen hála értük.
Mikor szentelték pappá? Hol kezdte a plébánosi hivatását? 1968. június 20-án Veszprémben szenteltek. Akkor még
hét évig káplánnak kellett lenni, utána lehetetett valaki plébános. Zalamerenye (jól éreztem itt magam), Sümeg,
Nagykanizsa, Siófok – ezeken a helyeken káplán, majd 1975-től 1979-ig Balatonbozsokon voltam, már mint plébános.
Választott-e jelmondatot, amit szem előtt tartott munkája során? A papszentelési jelmondatom a Magnificat kezdő
sora: „Magasztalja lelkem az én Uramat!” Az ezüstmisémre, ami 25 éves papi szolgálatot jelent, a Te Deum befejező
mondatát választottam: „Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!”
Mióta volt plébános a Badacsonytördemici Egyházközségben? Badacsonytördemicre 1979-ben kerültem. A plébániaépület akkori állapotát nem akarom részletezni (Bozsokon komfortos volt a plébánia). Itt az utcáról hordtam a
vizet. Miséztem, hittant tartottam, temettem – és szennygödröt ástam. Az anyakönyvezésben éveket kellett pótolni.
Kegyetlen körülmények voltak. A pénztárban 100 (egyszáz) forint volt. Őszintén megmondom, hogy el is akartam innen menni. (Senkit sem akarok bírálni: az ítélet Istené.)
A plébánosi teendők mellett van-e valami kedvenc időtöltése, hobbija? Szeretek olvasni, kertészkedni. Fiatalabb
koromban szívesen fociztam. A veszprémi papi csapat hátvédje is voltam. Tördemicen is el-eljárogattam focizni az
itteni baráti társasággal. Ma már csak a TV-ben nézem a meccseket.
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Van-e olyan emléke, élménye eddigi plébánosi évei alatt, amit szívesen oszt meg az olvasókkal? Amikor
Tördemicen a kezdet reménytelennek tűnt számomra, egy(!) ember mellém állt, segített. Ez nemcsak a plébániaépület lakhatóvá tételét jelentette, hanem az ittmaradásomat is. Később már mások is jöttek segíteni. Sokan már nem
élnek, de nem felejtem őket. És hálás vagyok, hogy mindig voltak „embereim”, akikre számíthattam, akik az egyházközségek gondjainak megoldásában segítettek.
Lukács Elvira már több, mint 26 éve tevékenykedett kántorként Egyházközségünkben. Az egyik alkalommal a Kórus
működéséről kérdeztük, amelyből néhány gondolatot itt is idézünk.
Aki rendszeresen jár a szentmisékre, többször találkozhatott már olyan énekekkel, amiket a Hozsannában nem talál meg. Honnan valók ezek az énekek? Az előírt szentmise énekek mellett különböző, a „ma emberének” tetsző,
keresztény közösségi énekekből is válogatok, amelyek, hiteles, a Szentírásból forrásozó, javarészt egyházi kiadású
énekek. Például: Sillye Jenő, Signum, Gável Testvérek dalaiból, az „Énekelj az Úrnak” c. kottáskönyvből, Taizé-i énekekből, az „Áldjad én lelkem az Urat” c. közösségi énekgyűjteményből, „Erőm és énekem az Úr” c. a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség énekeskönyvéböl. Szép régi énekeket találtam az „Engesztelő imaóra” c. kottás füzetben: pl. „Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye”, „Amíg szívem dobog”, „Ó, Mária, Isten Anyja”. . .
Van-e esetleg „kedvenc” éneke, és idézne belőle egypár sort? Igen, van „kedvenc” énekem: a Signum együttestől a
„Miatyánk 2004”, amelynek néhány sora:
„Miatyánk, nézd ez a nemzedék
A szebb jövőt önmaga tépi szét.
A széles úton légy velünk,
Emelj fel, ha vétkezünk,
A szebb jövőt Te add nekünk!
Volt már olyan énekkari élménye, amire szívesen emlékezik vissza? Minden alkalom öröm számomra, amikor szépen szól a kórus. Mégis különösen szép emlékem (és remélem nem csak nekem) az első közös rockopera előadásunk,
amely a „Tékozló fiú” (szerző: Iváncsits Tamás) volt sok gyerekkel, felnőttel.
Szentiványi Imre több, mint 20 éven keresztül segítette a Plébánia működését. Minden alkalommal alaposan felkészül
az adott vasárnap szentírási részeiből, hogy azokat a mindennapi életből vett példákkal is színessé, könnyen érthetővé, alkalmazhatóvá tegye. Imre testvér minden vasárnapra elkészítette az adott nap szentírási olvasmányainak kivonatát, amelyet odaadott a templomba érkezőknek, így azt „haza is lehetett vinni”. Úgy tudom, az interneten tovább
folytatódik a cédulák kiosztása. Segédkezett a szentmiséken, esküvőkön, temetéseken, ezzel is könnyítve Plébános úr
munkáját.
Ezúton is köszönjük községünkért,
közösségünkért végzett munkájukat, szeretetüket! Habár már nem
találkozunk rendszeresen vasárnaponként, de itt lesznek a közelben,
így biztosan akad alkalom ezután is
a találkozásra.
Plébános úr egyik kedves, Fekete
Istvántól származó idézetével búcsúzunk: „Az idő múlhat, de a szépség, a jóság, a szeretet és az igazság
nem múlhat el az emberekkel, nem
múlik el az évszakokkal, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s
ezekből mindenki annyit kap,
amennyit megérdemel.” Kapjanak
Önök is minél több jót, és szeretetet
az Istentől, hiszen valóban megérdemlik. Ezúton is kívánjuk, hogy
hosszú nyugdíjas éveik teljenek egészségben és örömben! Isten áldása kísérje Önöket életük minden napján!
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Pauer Antal
Pauer Antal Kolontáron született 1923. január 31-én, Pauer Mátyás földműves, és Rádl Anna szülőktől. A polgári iskolát Devecserben, a kereskedelmi iskolát Veszprémben járta, 1943-ban érettségizett.
Kovács Sándor szombathelyi püspök szentelte pappá Nagykanizsán, a Jézus Szíve-templomban
1948. március 14-én. Káplán volt Káptalantótin, Kőröshegyen, Badacsonytördemicen (1950. június 28-tól 1953-ig), Marcaliban, és Nagyvázsonyban. 1963 szeptemberétől plébánoshelyettes.
Papköltő, számos költeménye nyomtatásban is megjelent.

Pauer Antal: A Szigligeti várban
Alkonyba hulló nyári délután
Tűnődve ülök fenn a vár fokán.
Köröttem ó-regéknek hangja zeng,
tündér-meséket muzsikál a csend.
A fák között vidám csapat zsibong
felém. Kirándulók. Itt-ott a lomb
takarja őket, ám a kacagás,
mint millió szétszökkent darázs

A hódos homlokú pej-paripán
itt nyargal még a kuruc kapitány.
Toronyra máriás zászlót tüzet;
parancsa harsogón kiált: Tüzet!
Pokol viharzik, zúg a zivatar.
Kicsi csapat, de hősi, de magyar,
mely küzd a bástyán, mint kemény acél.
Fent szikla zeng, de benne menny zenél.
A résen, hol férfi elesett,
helyébe hágnak bátor hitvesek,

Üvöltene nagysereg tatárgyerek?
Ahmed vedelné Badacsony borát!
Oláh nő süttetné tomporát,
susogná az aranyló homokon:
- Be jó, hogy a miénk a Balaton!
Vagy ismernék-e még a szót: - magyar?
S ki volt, akit emitt a fű takar?
A sors-vihar hogy itt magyart hagyott,
nekünk ezért bolondok voltatok?!

de szórni szüntelen sírig a vért…
- Szigeti hősök, szóljatok: miért?!

Hogy van hazám még, és van gyökerem;
van Istenem, és van még életem;

S a távoli százados koron át
meghallom szellemük vérző szavát:

s az ég alatt akad még örömöm,
azt mindenestül néktek köszönöm.

- Ha minket itt meg is emészt a láng,
de unokáink visszanézve ránk,

Ti voltatok a vas, a büszke gát,
ha dúló ár a medrét törte át!

midőn e bősz tusák kora letűnt,
egy szebb hazában áldják majd nevünk!

Ti voltatok a mindig-éber őr,
ha önszívünk felé lendült a tőr!
Ti voltatok a munkás kezek itt
építeni utunk az egekig!

Vihogva perdül, körbe-körbe néz;
riog a hangja, - éles, mint a kés:

… És jönnek itt késő unokák.
Szemük elámul, ámde mitse lát
a hősi vérnyomokból, Istenem!
Itt hályog szürkül mindegyik szemen:

- Ilyen magasra hozni fel követ?!
Bolondok voltak ám a régiek!...

nem sejt e romban drágát, sem nagyot.
Vihogva int: - Bolondok voltatok!

- A régiek? Bolondok? – Különös Magamban mondom, míg a lány köröz
a szirten – szélben ingó szalmaszál! Mint gyilkos kéz nyomán a tőr, úgy áll
szívemben ez a röpke, balga szó.

Magamban düh dohog: - Légy átkozott,
kit szül e föld, vagy egykor hordozott,

Pillámon megtörik a búcsúzó
alkonysugár; s a tompa rút ütés
nyomán csak tágul egyre az a rés,
amelyen át a múltak hangja rezg.
S a múltak hangja mindjárt szólni kezd;
és élni kezd az ősök szelleme,
amelynek mindig élni kellene…

ahol most pitypang bontja bimbaját,
pihennek szent anyák és hős apák.

A halmokon, körül a vár alatt,
ágyú dörög, törik a várfalat.
Üzenget szüntelen a bécsi eb:
- Add meg magad, ha drága életed!

Ki ringna most a vízen odalenn?
Talán pár barnabőrű szerencsen?...

táncol a fűbe-süppedt köveken.
Nevetni kezd rá minden körülem,
a amíg a tarka ár előrecsorog,
tűnik mesém, amely itt futkosott.
Bőhájú férjek, bélelt asszonyok,
suhancok, csitrik – mostlett rokonok –
sorát előzve poszka lányka jön,
mint egy nyakig-láb táncoló öröm;
és omladékról omladékra hág,
elért, lám, a szirtnek csúcsfokát.

aki e szent helyt szörnyen káromol!
E romból ima száll, ha csend honol,

Még járni is e szent köveken
nem volna szabad, csak térdeken;
sem szólni mást, csak hősi éneket.
Csókolni kéni minden porszemet…

Vagy rőtszakállú pózna németek?

Ti voltatok a hősök, a – nagyok!
- Köszönöm, hogy bolondok voltatok…
Szigliget, 1952
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Szigligeti augusztusi programok:
Augusztus 3. Szabó István pánsíp művész koncertje a Katolikus templomban
Augusztus 6. Szabó Balázs Bandája koncert a Várban
Augusztus 10. Daniel Speer Brass koncertj a Katolikus templomban
Augusztus 13. Karthágó együttes koncertje a Várban
Augusztus 19. 15.00-18.00 óra Véradás a Básti Lajos Közösségi Házban
Augusztus 20. – Ünnepi műsor a Strandon
20:00 Kiss Kata zenekar koncertje
21:00 Tűzijáték
Hagyományőrző Napok
Augusztus 20.

Augusztus 21.

11:00 Budapesti Utcaszínház: Lúdas Matyi
11:50 Héttorony Hangászok
12:40 Ferreus Lupus
13:30 Apródavatás
14:20 Bethlen hajdúi
15:20 Szó és Kép Színpad: A zsák
16:10 Berki Fóris Szigligeti Várőrség
16:50 Héttorony Hangászok
17:40 Solymászbemutató

11:00 Tihanyi Vándorszínpad: Igazmondó juhászlegény
12:00 Szelindek Zenekar
12:40 I. András Király Lovagrend
13:40 Apródavatás
14:30 Szent László Király Lovagrend
15:20 Berki Fóris Szigligeti Várőrség
16:00 Szelindek Zenekar
16:50 Hunting Íjász Baráti Kör
17:30 Solymászbemutató
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Kreisz Bence
született: 2016. július 20-án
szülők: Kreisz Roland
Bálint Melinda
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Betakarítás

Németh
Németh Józsefné,
Józsefné,
Juliska
Juliska néni
néni

Jánka
Jánka Sándorné,
Sándorné,
Tercsi
Tercsi néni
néni

Hátsó
Hátsó sor:
sor: Kovács
Kovács Györgyné,
Györgyné, Horváth
Horváth Ferencné,
Ferencné, Szakács
Szakács Kálmánné,
Kálmánné,
Pupos
Pupos Gyuláné,
Gyuláné, Zsiborács
Zsiborács Mária,
Mária, Ihász
Ihász Józsefné
Józsefné
Első
sor:
Bicsérdi
Rózsa,
Pintér
Malvin,
Kovács
Első sor: Bicsérdi Rózsa, Pintér Malvin, Kovács Kálmán
Kálmán
Kondor Ferencné,
Rózsi néni

Kis
Kis Iren
Iren

Piller Mari néni
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LISZKAI
JÓZSEFNÉ
és
KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER
FÉRFI-NŐI
FODRÁSZATA
Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is
elfogadunk,
melyet személyesen
vagy telefonon is megtehetnek.
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Szerkesztőség:
Király Nikolett
Cím:
matr1ca
Tel:
Szigliget Község Önkormányzata
Fax:
2.2.4/1242/2002.
E-mail:
Szigligeten havonta, 500 példányban
Lapzárta:

Községi Könyvtár
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
87/561-007, 70/371-5400
87/561-019
szigligkonyvtar@freemail.hu
minden hónap 20. napján

