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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Zenés esték a Balaton várában - 2020.
Helyszín: Szigligeti vár
Magna Cum Laude koncert: július.18. 20 óra
Dés László: Legyen úgy! Koncert,
vendég fellépő: Szinetár Dóra: július 25. 20 óra
Margaret Island koncert: augusztus 1. 20 óra
Lord koncert: augusztus 8. 20 óra
Bagossy Brothers Company: augusztus 15. 20 óra
A jegyeket csak személyesen lehet megvásárolni
készpénzes fizetési móddal a szigligeti Tourinform
irodában az alábbi nyitva tartás szerint:
Hétfő, Kedd - zárva
Szerda, Csütörtök, Péntek - 9:00 - 16:30
Szombat, Vasárnap - 9:00 - 17:00
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A közösség ereje
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis gyöngyszem, egy kis község a Balatonfelvidéken, a szigligeti vár tövében. Ennek a községnek volt nem egészen ezer lakosa.
Úgy gondolták, hogy nem is lesz vala nekik semmi panaszuk a világsora ellen, hisz
olyan szépen élnek, hogy csudájára járnak annak a világnak legutolsó szegletéből is.
De mégis úgy történt, hogy embert próbáló idők jöttek és megmérettetett, hogyan
tudja kiállani a próbát ez a csuda hely az Óperenciás-magyartengeren is egy sánta
arasszal túl.”
Kedves Szigligetiek!
Nagyon pozitív tapasztalatokról szeretnék beszámolni a karantén idejéről. Sok szigligeti lakossal folytattam segítő beszélgetést a szigorú megszorítások ideje alatt is, hogy
csökkentsem a bezártság okozta feszültségeket, szorongásokat. Célunk volt egy hatékony, elviselhető napirend kialakítása, valamint a mentális fókusz áthangolása is feladatunkká vált, a pozitív fejlődési lehetőségek irányába a karantén ideje alatt. Minden
korosztállyal kapcsoltban voltam, vagyok és nagy boldogság volt számomra, hogy bár
bizonyos mértékben szenvedett az idősebb korosztály a bezártságtól, mégsem érezték magukat egyedül, elhagyatva.
Tudták, hogy nem csak az Önkormányzat és Orvosi gárda odaadó segítségére számíthatnak, de a rokonokon, barátokon kívül, minden szigligeti lakosra, a szomszédokra is. Volt, hogy segítséget sem kellett kérniük, nagyfokú érzékenységgel figyeltétek az aktuális szükségleteket. Ez nagyon nagy dolog, nagyfokú empátiára vall, ez teszi a közösséget
nemesebbé, különlegesebbé. Részben vagyunk csak túl a nehezén, az egyén, a közösség és a község szintjén is, de én
hiszek abban, hogy meg tudjuk csinálni. Az elzártság és fennálló veszélyhelyzet hatására, talán kicsit mindenki túl van
egyfajta számvetésen, átértékelődtek dolgok, van, ami nem megszokott módon értéktelenné vált és van, ami megint
csak felértékelődött. Ha társadalmi szinten vizsgáljuk a helyzetet, akkor értelmezhetjük úgy is, mintha kaptunk volna
egy ’fejre koppintást’, hogy a technikai vívmányok idejében térjünk vissza ismét az Emberihez, hogy az ölelésnek és
az egymásra figyelésnek igenis nagy ereje van. Tudományos kísérletek igazolják, hogy újszülött kortól kezdve az érintés, közelség hatására, hogy fejlődnek ezrével a szinapszisok, idegi kapcsolatok, mely által válunk „okosabbá” és tanuljuk meg modellkövetéssel az empatikus viselkedés alapjait (erről szólt előadásom is a Básti Lajos művelődési házban).
Kedves Szigligetiek! Én úgy gondolom, hogy Emberségből, összetartásból és egymásra való odafigyelésből kitűnőre
vizsgáztatok, ehhez minden egyes lakónak szívből gratulálok. A segítő beszélgetések lehetősége továbbra is mindenkinek adott.
„Miután a falu népe kiállta mind a 7 próbát, mindenki aranyos gúnyába öltözött, s olyan dáridót csaptak, hogy 7 országra futott a híre és még azon is túl, míg a világ végén is egy sánta arasszal tovább nem ért. A szigligeti vár a 7 próba után is ott állott, ott áll ma is, és ott áll a világ végéig.”
Bodnár Eszter
pszichológus

"Ifjúságom, e zöld vadont /Szabadnak hittem és öröknek." /József Attila: Talán eltűnök hirtelen/
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„Játékos fény öleli a zajos zölddé mosolyodó, takaros tájat,
Útjára kélt a mindent elöntő, forró leheletű varázslat,
Nyarat nyújtóznak végre a gyümölcsillatú, színes vágyak.”
/Pál Júlia: Június/

A 2020.06.02. és 2020.06.26. közötti időszakban felügyeletet biztosítottunk az iskolában, míg párhuzamosan még
zajlott a digitális oktatás 2020.06.15-ig. Naponta változó létszámú csoport töltötte vidáman napjait a játszótéren, a
Tapolca-patak partján. Köszönjük, hogy látogatást tehettünk a megújult Szigligeti várban és a vársétát követően
fagylaltozhattunk a Várkávézóban!

Hagyományos Ballagást most nem tarthattunk a búcsúzó nyolcadik osztályosoknak, de szűk körben elköszöntünk tőlük.
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Iskola
Szinte hihetetlen, hogy utoljára szólt nekik a csengőszó a Szigligeti Általános Iskolában. Az új tanévet már mindannyian más-más középiskolában, más gyerekek közt, az ismeretlenben kezdik. Elbúcsúztak egymástól, nevelőiktől, az intézmény valamennyi dolgozójától. Köszönetet mondtak szüleiknek mindenért, amivel segítették Őket a nyolc év alatt.
A bizonyítványosztás is rendhagyó módon, osztályonként zajlott. Ebben a tanévben legalább nyolcszor hangzott el a
mondat: „A 2019/2020-as tanévet bezárom!”
Kitűnő tanulmányi eredményt ért el hét tanulónk (magatartás és szorgalom is példás):
Kutasy Lóránd 2. osztály,
Szalay Zsóka Anna 2. osztály,
Fülöp Ákos 3. osztály,
Németh Sára Anna 3. osztály,
Szabó Médea Lujza 3. osztály,
Sirkó Csenge Boglárka 4. osztály,
Idrányi Lilla Róza 7. osztály.
Gratulálunk!
1 db négyese volt 5 tanulónak, 2 db négyest kapott 13 tanuló, 3 db négyese volt 6 gyermeknek; a többi jegyük jeles
volt. Gratulálunk nekik is!
A Szigligeti Általános Iskola érvényben lévő Pedagógiai Programja értelmében a tanév végén négy (vagy annál több)
tantárgyi dicséretet kapott tanulónak nevelőtestületi dicséret adható. Nevelőtestületi dicséretet kapott Tóth Boglárka 5. osztályos, Idrányi Lilla Róza és Széplábi Boróka 7. osztályos tanulók. Büszkék vagyunk rájuk!
A nyári szünetben szerdai napokon tartunk ügyeletet az iskolában, 08:00-13:00 óráig.
Mindenkinek jó pihenést, élményekkel teli nyaralást kívánunk!
Dömötöri Józsefné, Csilla néni

ArtCafé

Szeretettel várunk
minden kedves
vendéget a
szigligeti strandon!
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VADÁSZ PÉTER
szobafestő-mázoló tapétázó

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA
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
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SZIGLIGETI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁSA
JÚLIUS-AUGUSZTUS HÓNAPBAN
HÉTFŐ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:
VASÁRNAP:

SZÜNNAP
11:00-19:00
11:00-17:00
11:00-17:00
8:00-14:00
8:00-12:00
SZÜNNAP
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Visszaemlékezés a Szigligeti Hegyközségi
Szőlőtermelők Szakcsoportjára
2.rész
Továbbiakban arról szeretnék megemlékezni, hogy hogyan lettem én ennek a szakcsoportnak az elnöke és
hogyan próbáltam helyt állni, megfelelni a tagság és a saját elvárásaimnak. Nagyon nem akartam magamról
beszélni, de közben rájöttem, hogy ezt nem tudom kikerülni, mert anélkül, hogy magamról is írjak, érthetetlenné, hiányossá válik az egész, mert abban a húsz évben a szakcsoport és én összetartoztunk. Ha magamról nem írnék, álságos lenne az egész, az olvasó azt hihetné, hogy valamit el akarok hallgatni, ezt el akarom
kerülni, hisz mindent vállalok, ami az életemben történt velem, jót, rosszat egyaránt.
Mielőtt a szakcsoportnak arról az időszakáról szólnék, amikor elnökként én irányítottam, előre bocsátom,
nehogy elfeledkezzem róla, hogy az eredmények, amit elértünk, a tagság és a munkatársaim nélkül nem
sikerült volna. Voltak nagyszerű munkatársaim, akikre most is tisztelettel és szeretettel gondolok!
Hogyan is lettem elnök? A Badacsonyi Állami Gazdaságnál dolgoztam kovácsként. Az Állami Gazdaságnak
volt egy nagyszerű igazgatója, Dr. Radnóti István, akinek a szüleim után talán a legtöbbet köszönhettem az
életemben. Miután közelebb kerültünk egymáshoz, megismert, állandóan ösztönzött, hogy tanuljak. Elhitette velem, hogy én többre is képes vagyok annál, amit akkor csináltam, és én elhittem. Hozzáfogtam családos emberként munka mellett tanulni. Nem akarok panaszkodni, nem volt könnyű, nappal dolgoztam,
éjjel tanultam és igyekeztem még apa és férj is lenni. Megérte, mert a 4 év kemény munkája és a nem könynyebb tanulás eredményeként teljesült az álmom, 1975-ben főiskolai diplomát szereztem. Nagyon boldog
voltam, hogy képes voltam erre, de semmi egyéb nem történt, dolgoztam tovább a szakmában, kovácsoltam még két évig. Nagyon büszke voltam, hisz főiskolát végzett kovács akkor nem sok lehetett az országban.
Persze az igazság az, hogy a megyei vezetők, élén dr. Radnóti Istvánnal felajánlottak különböző állásokat,
például a Csabrendeki TSZ elnökségét, de én nem voltam hajlandó elmenni Szigligetről, mint ahogy azóta
sem. Azt mondtam a segíteni akaróknak, ha a falumban tudnak majd a végzettségemnek és a képességemnek megfelelő munkát felajánlani, azt meg fogom köszönni, de addig szívesen dolgozom tovább a szakmámban, amit nagyon szerettem.
Két év elteltével megkeresett az ÁFÉSZ elnöke, hogy a Szakcsoport elnöke nyugdíjba megy, és engem javasol a helyére, természetesen ehhez az is kell, hogy megválasszanak. Az ajánlat teljesen váratlanul ért és
őszintén megmondom, meg is ijedtem. Feltettem magamnak a kérdést többször, hogy képes vagyok én erre?
Ismertem a Szakcsoportot, hisz évek óta már tagja voltam az Igazgatóságnak, de én azt is elvártam magamtól, hogy ne csak tovább vigyem az eddigi tevékenységet, hanem megvalósítsam azokat az elképzeléseimet,
amire,- mint igazgatósági tag-próbáltam rávenni az elődömet.
Fél év töprengés után igent mondtam, és elindultam a választáson. Magam is meglepődtem, nem akartam
elhinni, hogy egyhangúlag választottak a Szakcsoport elnökévé. Annyira meglepődtem, hogy másnap ott
álltam a kovács üllő mellett és végeztem a munkámat, mígnem tíz óra körül telefonált az elődöm, hogy szeretné átadni az elnökséget, menjek már be, és vegyem át.
Innentől elkezdődött a munka, elszálltak a kétkedéseim és belevetettem magam a munkába. Első és legfontosabb feladatnak a piac megteremtését, átszervezését tartottam. Tudtam, hogy az nem mehet tovább,
hogy a tagoktól megvásárolt bort átvisszük, eladjuk Badacsonyban az Állami Pincegazdaságban és a rossz ár
szerény árréséből tengetjük magunkat. Elindultam piacot szervezni. Akkor az ország legnagyobb borászati
cége a HUNGARO-VIN volt. Megkerestem a kapcsolatot a vezérigazgatóval, Dr. Kiss Lászlóval, akivel az első
találkozásunktól nagyon jó lett a kapcsolatunk. Nagyon sokat köszönhetek neki és mindig szeretettel gondolok rá. A piac legnagyobb problémája megoldódott, hisz lényegesen jobb áron tudtuk értékesíteni a borainkat, persze a minőségi igények is nőttek, de ezt meg tudtuk oldani, hisz ez nagyrészt rajtunk múlott. Termé-
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szetesen ez nem elégített ki bennünket, mert tudtuk, hogy az a feladatunk, hogy minél több bort közvetlenül a fogyasztók asztalára kell tennünk, mert így a nagykereskedelmi árrés is nálunk csapódik le, és így a
fogyasztó megismerkedik a szigligeti borral. Én az első pillanattól azt is feladatomnak tekintettem, hogy
megismertessem minél szélesebb körben a szigligeti bort, és hírnevet szerezzünk neki. Ezt szolgálta az is,
hogy a lehetőségek szerint minél több borversenyen megméressük magunkat. Ez nagyon jól sikerült, hisz
nagyon szép sikereket értünk el országos és még nemzetközi versenyeken is, főleg az Olaszrizling borainkkal, de volt sikerünk Szürkebarát és Rizlingszilváni borunkkal is.
Mint említettem, nem elégedtünk meg a piaci sikerünkkel, célul tűztük magunk elé, hogy szaporítsuk a vendéglők számát, ahol a kiskereskedelmi árrés is a miénk lesz, és a szigligeti bor is megismerhetőbb lesz.
Mikor átvettem a cég irányítását egy borozónk volt Budapesten, és egy idény jellegű a szigligeti strandon.
Elkezdtük keresni a lehetőségeket. Felvettük a kapcsolatot a Zala megyei Vendéglátó Vállalattal, a Vas megyeivel, a Győr- Sopron megyeivel, a Dél-Pestivel, a Fejér megyeivel, és természetesen a Veszprém megyeivel. Sorban kerestük meg a borozó tulajdonosokat ajánlatainkkal, ami többek között azzal járt, hogy aki vállalta, hogy forgalmazza a szigligeti borokat, annak besegítettünk az épület felújításban, vagy felszerelések
vásárlásában. Ez meghozta az eredményét, 4 éven belül közel 30 vendéglőben mérték a borainkat és a fogyasztók mindig elégedettek voltak a minőséggel.
Szeretnék felsorolni pár helyet, várost, ahol egy vagy több helyen kapható volt a szigligeti bor. Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Szombathely, Sárvár, Kőszeg, Győr, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Rábapaty, Répcelak, Pápa, Veszprém, Tapolca, Tata, Budapest. Nem soroltam fel minden települést. Voltak olyan városok,
ahol több helyen, és nagyon színvonalas vendéglátó egységekben kínálták borainkat. Például Győrben 6
helyen. Így elértük azt, hogy a forgalmazott borunk 1/3-a közvetlenül a fogyasztó asztalára került és a forgalmazóval osztoztunk a kiskereskedelmi árrésen.
Ezek a piaci lépések azt eredményezték, hogy a borforgalmunk közel a duplájára emelkedett és néha a
HUNGARO-VIN igényét nem is tudtuk kielégíteni, kereskedelmi gondunk megoldódott.
(A cikk folytatása a következő számban)
Ihász József
nyugalmazott elnök

Ihász József Göncz Árpáddal
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Takács József gyűjteményéből

Kovács Kálmán - Szabó Ferenc

Kardos Lajos borász Töreky Lajos pincemunkás

1987. közgyűlés után

Öreghegyi pince bejárata
1987-es fotó, az első sorban: Sipos József tanácselnök, Rezsek Szilveszter
alezredes, Lesz Ferenc tapolcai pártbizottsági tag, ?, Horváth Vilmos
iskolaigazgató, Ihász József, a hegyközségi szőlőtermelő szakcsoport elnöke

Öreghegyi pincebelső
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Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:
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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:
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Községi Könyvtár
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
87/561-007, 70/371-5400
87/561-019
szigligkonyvtar@freemail.hu
minden hónap 20. napján

