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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XIX. évf. 3-5.szám

Kedves Olvasó!
Ebben a koronavírusos időszakban jó volt érezni, hogy nagyon sokan szeretik Szigligetet, és sokak számára fontos a
település jelene, jövője.
Visszatekintve az elmúlt hónapokra meg kell állapítanom, hogy nehéz időszak áll mögöttünk. Több olyan intézkedést
is hoztunk, melyeknek végrehajtását az önkormányzat dolgozói segítették.
Azok az idős emberek, akiknél a családtagok nem tudták megoldani a bevásárlást vagy a gyógyszer kiváltását, az önkormányzathoz fordulhattak segítségért. A dolgozók megvásárolták az élelmiszert, gyógyszert és kiszállították az ebédet. A szolgáltatás célja az volt, hogy a veszélyeztetett korosztály számára a napi életvitelhez szükséges árubeszerzést
biztosítsuk, így ők az ingatlanukon belül maradhattak.
Szeretném megköszönni munkájukat és a közreműködésüket az önkormányzat dolgozóinak, Ressné, Diriczi Erikának
és Németh Zoltánnak. Segítségükkel minden szigligeti lakosnak varrtunk egy-egy mosható maszkot, melyeket eljuttattuk a lakóknak. Ugyancsak köszönöm Simon Péternek, aki 1000 db szájmaszk adományozásával segítette az önkormányzat és a lakosság védekezését.
Bár még nem vagyunk túl a koronavírusos időszakon, de mégis fontos, hogy készüljön egy összegzés. Egyértelműen
megállapítható, hogy Szigligeten eddig nem került kórházba koronavírusos beteg, és a betegségből kifolyólag nem
történt halálozás. Ezt én mindenképpen pozitívumként élem meg. Annál is inkább, mivel mi, a nyaralótulajdonosok
felé mindig is nyitottak voltunk. Szabályozásainkkal nem korlátoztuk az itt tartózkodásukat. Ez komoly veszélyekkel
járt, hisz a tulajdonosok nagy része a legfertőzöttebb Budapestről érkezett. Ez nagyon nehéz, de fontos döntés volt.
Szigliget lakosságának nagy része a veszélyeztetett korosztályba tartozik. Ezeknek a lakosoknak a védelme alapját
jelentette, jelenti óvintézkedéseinknek.
Kormányzati szinten komolyan enyhítették a szabályozásokat, ezért szinte értelmetlenné vált bizonyos helyi korlátozások megtartása. Ennek értelmében a strand, a kikötő látogatható, a játszótereket, sportpályákat használhatják a
gyerekek, sportolni vágyók.
Viszont továbbra is kérjük a szabályok betartását!
Balassa Balázs
polgármester

Fotók: Vértesi Eszter
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Kedves Strandolók!
A koronavírus járvány miatt életbe lépett szabályozások alapján át kell alakítanunk strandunk működését.
Elsődleges célunk, hogy betartva a járványhelyzetből fakadó együttélés szabályait, minimalizáljuk a fertőzések esélyét. Ezek alapján a következőképpen fogjuk működtetni a Szigligeti strandot.
Nyitvatartási idő: 9:00 – 21:00
A pénztár 9:00 órától 20:00 óráig tart nyitva.
Ez alatt az időszak alatt lehet bemenni, és 21:00 óráig el kell hagyni a strand területét. Ezt az intézkedést
azért kellett meghoznunk, mert amennyiben az elmúlt évekhez hasonlóan pénztárzárást követően szabad
strandként működnénk, akkor nem tudnánk betartani a jogszabályban előírt strandolók számát.
Reggel 5:00 és 7:00 óra közötti időszakban lehetőséget biztosítunk a reggeli úszásra.
A strand területén egyidőben 1125 fő strandoló tartózkodhat. Amennyiben a beengedett személyek száma eléri a maximumot, felfüggesztjük a jegyértékesítést.
Az idei évben nem értékesítünk heti és havi belépőjegyeket. Ennek az az oka, hogy amennyi bérletet értékesítünk, annyival kevesebb napijegyest tudunk beengedni. Ez esetben előfordulhatna az, hogy megvásárlásra kerülne a férőhelynek megfelelő darabszámú bérlet és a továbbiakban napijegy értékesítés nem történne. Mivel nem minden bérletes tartózkodik minden nap a strandon, előfordulhatna, hogy szinte üres
lenne a strand, viszont jegyet nem értékesíthetnénk. Ez elsősorban a strandi szolgáltatók miatt nem valósítható meg.
A strand területén be kell tartani az egymás közötti 2 méter távolságot.
A vizesblokkokat, játszótereket, lépcsőket és a padokat rendszeresen fertőtlenítjük.
Belépő árak:
Felnőtt: 1.000 Ft
Gyermek és ifjúsági belépőjegy 3-18 éves korig: 500 Ft
Családi jegy: 2.500 Ft
19 órától 20 óráig úszójegy megvásárlását követően lehet bemenni a strandra.
Úszójegy árak:
Felnőtt: 500 Ft

Kedves Várlátogatók!
A szigligeti vár „a Balaton vára” felújítása lassan befejeződik.
A vár június 20-án megnyitja kapuit és részlegesen látogathatóvá válik.
Mivel a beruházás várhatóan még teljesen nem fejeződik be június 20-ig, ezért a vár bizonyos részeit még
kénytelenek leszünk lezárni a látogatók előtt.
Várbelépő árak:
Felnőtt 1.000 Ft
Gyermek és ifjúsági belépőjegy 3-18 éves korig: 500 Ft
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Tisztelt Érdeklődők!
Június 1-től minden hétköznap várjuk Önöket a
STARK PATIKA fiók gyógyszertárában.
Cím: Szigliget, Básti Lajos Közösségi Ház,
Kossuth u. 23.
Nyitva tartás:
Hétfő: 14:00-17:00
Kedd: 15:00-17:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 15:00-17:00
Péntek: 8:00-12:00
Szakmai tanácsadás, kiszolgálás, recept köteles
és recept nélküli termékek, naptejek, kozmetikumok, e-recept kiváltási lehetőség!
Jöjjön el, várjuk, kérdezze gyógyszerészét!
Jó egészséget kívánunk!
STARK PATIKA csapata

POSTA NYITVA TARTÁS
EZÚTON ÉRTESÍTJÜK KEDVES ÜGYFELEINKET,
HOGY A SZIGLIGET POSTA
NYITVATARTÁSA 2020.06.01-TŐL
AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSULT:
HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG
08-12.00-ig 12.30- 16.00-ig.
PÉNZTÁRZÁRÁS NAPONTA 15.30-kor.
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Megújult a település strandja
A turizmus rohamos fejlődése szükségessé tette a Balaton parti strandok és kempingek fejlesztését, modernizálását.
A Balatoni strandok fejlesztése konstrukció révén 38 település 55 önkormányzati strandja több mint 1,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Szigligeti önkormányzat is több fejlesztési elemet tud megvalósítani a pályázat segítségével a községi strandon.
A beavatkozások infrastrukturális megvalósításának egyik eleme a vízbejutás feltételeinek megteremtése, javítása.
Nálunk a lídós rész kivételével csak lépcsőn lehet bejutni a vízbe.
Az északi parton szinte mindenhol, így Szigligeten is magas vörös kőből rakott partvonal övezi a Balatont. Ezért a lépcsőknek közel 5 méter hosszú folyosót kell képezniük a biztonságos vízbejutás érdekében.
Szigligeten 1-1,4 méter szintkülönbség van a mederfenék és a védművek szintje között. Ezt a szintkülönbséget kell a
lépcsőknek áthidalni.
Figyelembe véve a növekvő látogatottságot és a partvonal elérhetőségét, két lépcsőtípust rendeltünk meg, 2 darab 1
méter szabad szélességű járófelületűt, valamint 3 darab duplaszélességűt.
A járófelület modern csúszásgátló kialakítást kap, a korlátok keresztmetszete kényelmes fogást biztosít szinte minden
korosztálynak. A kapaszkodók magassága úgy lett kialakítva, hogy a kis gyerekek is biztonságos támaszt kaphassanak
az alsó szál megfogásával.
A lépcső felületén nem áll meg a víz, nehezebben tapad meg az alga, ezáltal sokkal stabilabb haladást eredményez a
balesetek lehetőségének minimalizálása mellett.
A felületkezelés modern tűzihorganyzott technológia, szinte minden kültéri fémszerkezet felületvédelmére alkalmas.
A régi hagyományos lépcsőszerkezetekkel ellentétben tűzihorganyzáskor a szerkezet külső és belső felülete egyaránt
megkapja a felületvédelmet.

A strandon pályázati forrásból újabb 1.100 m2 gyepszőnyegezést valósítottunk meg. A fejlesztés eredményeképpen a
strand zöldfelületének már 80 %-át borítja gyepszőnyeg. Idén nem csak az eddigi napozófelületek minősége javult,
hanem nőtt a zöldfelületek nagysága is. A strand keleti oldalán áthelyeztük a kerítés és a homokfocipálya közé a röplabdapályát, így meg tudtuk növelni a zöldfelületet. Ugyancsak a mostani fejlesztés eredményeképpen a teljes zöldfelület öntözőberendezéssel ellátottá vált. Az idei évben 3.000 m2 területen öntözőrendszert telepítettünk.
Pályázati forrásból valósul meg a mozgáskorlátozottak számára egy vízbe beemelő berendezés. Ennek eredményeképpen a mozgáskorlátozottak számára minden olyan infrastruktúra rendelkezésre áll, mely elengedhetetlen a strandon tartózkodók számára.
Az egész Balatonon egységes dizájn alapján megújulnak a kültéri öltözőkabinok és az információs táblák is.
Ez a két utóbbi fejlesztés a koronavírus hatására elképzelhető, hogy csak ősszel valósul meg.
Saját beruház eredményeképpen az egész strandon kiépítettünk egy új hangosbemondó rendszert, 8 hangszóróval.
Ezzel párhuzamosan az éjszakai világítás is megújul. A fejlesztés 8 lámpatestet érint. A beruházás során az egész
strandon föld alá helyeztük a hangosítás és a világítás kábeleit, valamint új villanyvételi lehetőséget alakítottunk ki.
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A gyerekpancsoló részen és a játszótéren is történnek fejlesztések. Saját erőből vásároltunk 2 hintát a játszótérre,
valamint napvitorlákat fogunk elhelyezni a kisvíznél.

Szigliget önkormányzata évről évre egyre többet tesz azért, hogy strandja egész évben vonzó legyen.
Ezért építettük a szauna házat, működtetjük télen a műjégpályát, rendezzük az Újévi Csobbanást és a Szigligeti Turisztikai Egyesülettel közösen a Süllőfesztivált. Ezért fogjuk a jelenlegi fejlesztési csomagban a strand középső részén található két vizesblokk épületet megújítani, korszerűbb szolgáltatásokkal ellátni. Eddig a téli rendezvények alkalmával
gázsziesztával, villanyradiátorral biztosítottuk az alaphőmérsékletet azért, hogy nyitva tudjuk tartani a mosdóhelyiséget a vendégek számára. Ez komoly gondot jelentett számunkra, mely megoldása érdekében valósul meg ez a fejlesztés. Az épületeket nem bővítjük, a nyílászárók méretei változatlanok maradnak. A jelenleg is rendelkezésre álló WC-k,
mosdók száma nem csökken. Továbbra is megmarad a két-két női és férfi vizesblokkon kívül a mozgáskorlátozott zuhanyzó, WC is.
A jelenlegi épületeket kívül és belül szigeteljük, illetve a nyílászárókat kicseréljük. A fejlesztés során, a strand területén kiépített gázhálózatra rácsatlakozva biztosítani tudnánk a fűtést és a meleg vizes zuhanyzót. A meleg vizes zuhanyzó működtetésénék szabályozását a nyitásig kidolgozzuk. Mindenképpen fontos, hogy bizonyos kontrolunk legyen a használatára vonatkozóan. A beruházás tartalmazza az elhasználódott mosdók, WC-k, kiegészítők cseréjét, az
épületek festését, tető javítását. Kialakításra kerül egy külön bejáratú két személyes gyermek WC, melybe akár az
apuka is elviheti gyermekét, mivel a gyermekmosdó, az eddigi gyakorlattól eltérően nem a női vizesblokkban lett kiépítve.
A továbbiakban minden fejlesztés során törekedni fogunk arra, hogy az eddigi zöld faszerkezet szín helyett más színek
is megjelenjenek a strandi épületeken. Ennél az épületnél is tapasztalható lesz ez a törekvés.

Balassa Balázs polgármester
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Visszaemlékezés a Szigligeti Hegyközségi
Szőlőtermelők Szakcsoportjára
1.rész
A termelőszövetkezetek szervezésének időszakában, főleg az 1956-os forradalom után kiderült, hogy vannak olyan
települések, ahol különböző okokból nincsenek meg a TSZ alakításának feltételei. Ilyenek voltak a domborzati viszonyok, amelyek lehetetlenné tették a gépi művelést, vagyis a nagyüzemi gazdálkodást. Ilyen volt a mezőgazdasági művelésre alkalmas területek nagysága. Voltak egyéb akadályozó tényezők is, de azokkal nem foglalkozom, mert ez a
két tényező volt az, ami Szigligetre jellemző, és ennek köszönhetően úszta meg a falunk a TSZ szervezést.
Igen ám, de ezeken a területeken is termeltek olyan termékeket, amelyeknek piacra volt szüksége, például nálunk a
szőlő, bor, máshol a kertészeti termék, gyümölcs, zöldség és minden egyéb, amit a TSZ-ek nem tudtak megoldani
gazdaságosan.
Világossá vált, hogy létre kell hozni olyan egyszerűbb szövetkezéseket, amelyek szervezik ezeknek a termékeknek a
termelését, segítik a termelés feltételeinek megteremtését. A legfontosabb mindezek mellett a megtermelt termékek piacra juttatása, értékesítése, megismertetése, reklámozása, tehát a marketing tevékenység.
Mindezek felismerése és az egyre erőteljesebben jelentkező igények után az akkori vezetés belátta, hogy a TSZ-ek
mellett lehetőséget kell adni az egyszerűbb szövetkezetek létrehozására. Ezek már a fejlett mezőgazdasággal rendelkező nyugati országokban nagyon eredményesen működtek.
A törvény megszületett, és ezek után megkezdődött ezeknek az egyszerűbb szövetkezeteknek a szerveződése, amikre nem volt jellemző a TSZ szervezések agresszivitása, hiszen a termelők is érezték, hogy ezekre szükség van.
Szigligeten valamikor 1961-ben kezdődött el a szervezés, aminek én nem voltam részese, hisz pont katona voltam,
tehát csak a szüleim, a tagok és az elődöm elmondásából ismerem és írok ezekről. A szőlőtermelők döntő többsége
belépett a megalakult Hegyközségi Szőlőtermelők Szakcsoportjába, amely először önálló szövetkezet volt, majd később az ÁFÉSZ keretében működött, de erről majd később írok. Azt, hogy a szőlőtermelők nagy része belépett a szövetkezetbe, onnan tudom, hogy amikor 17 évvel később engem választottak elnöknek, ugyanaz volt a tagság szinte
teljes egészében, mint akkor. Ezt bizonyítja a most is rendelkezésemre álló tagnévsor.
A taglétszám 250 körül mozgott, hisz mindig volt kilépő és belépő is. Szigligeten akkor kb. ugyanannyi, 250 család élt,
tehát majdnem minden család kapcsolódott a szakcsoporthoz, vette igénybe annak szolgáltatásait és támogatta tevékenységét.
Az elődöm, Szabó Ferenc idején történtekről, főleg az utolsó ciklus 4 évéről tudok konkrétan megnyilvánulni, hisz
nem vettem részt a munkában, az utolsó 4 évben viszont már igazgatósági tag voltam és így már több az információm.
Bizonyára nem volt könnyű feladat a kezdet, hiszen meg kellett teremteni a működés feltételeit. Tároló helyiségeket,
pincéket, tároló edényeket, irodát kellett létrehozni, meg kellett teremteni a finanszírozás feltételeit. A szakcsoport
fő feladata az volt, hogy a megtermelt bort felvásárolja és értékesítse, de feladata volt az is, hogy a tagság tevékenységét és életét különböző szolgáltatásokkal segítse. Elsősorban a szőlőtermelést és borászkodást kellett segíteni. Meg
kellett teremteni a növényvédőszerek, borászati anyagok beszerzését, tárolását és értékesítését. Traktorokat, gépkocsikat kellett beszerezni a szakcsoport és a tagság talajmunkái és fuvarozásai elvégzésére. Mindent nem is tudok itt
most felsorolni, hisz például kukorica darálót üzemeltettünk, hogy segítsük a tagság saját szükségletére végzett állattenyésztő tevékenységét is.
A tagság szőlőterületein kívül a szakcsoportnak voltak közös művelésű területei is, ezek is természetesen a tagság
tulajdonában álltak. Ezeknek a területeknek a műveléséhez dolgozókat kellett alkalmazni. Traktorosok, gépkocsivezetők, adminisztrátorok dolgoztak a szakcsoportnál. Volt úgy, hogy 40 ember kereste nálunk a kenyerét, tehát a szigligeti emberek munkához jutását is segítette a szakcsoport.
Ha a szakcsoportnak arról az időszakáról, amikor az elődöm, Szabó Ferenc irányította, most többet írnék, abban bent
lenne a rosszul informáltság és a tévedés veszélye is. Nagyon jó érzéssel gondolok arra az időszakra, amikor együtt
dolgoztunk, ő mint elnök, én mint igazgatósági tag, és tisztelettel gondolok a munkájára, eredményeire, amire építhettem őt követve a saját elképzeléseimet, munkámat.
( A cikk folytatása a következő számban)
Ihász József
nyugalmazott elnök
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Iskola
Viszlát május; helló június!
Május első vasárnapja, Anyák napja; amelyet az idei tanévben rendhagyó módon ünnepeltünk. Virtuálisan
öleltük meg és köszöntöttük az édesanyákat, akik egy újabb területen, a digitális munkarend idején bizonyították, hogy mindent meg tudnak oldani.
Lezajlott a leendő első osztályosok beiratkozása is. A szokásostól eltérően, jóval hosszabb idő állt rendelkezésre, hogy a szülők beírassák gyermekeiket. A leendő első osztályunk 17 fővel indul a 2020/2021-es tanévben.
Köszönjük a bizalmat!
Az édesanyákhoz hasonlóan, a távolból kívántunk minden jót a gyerkőcöknek a Gyermeknapon.
Alapítványa is lesz intézményünknek, már csak a bírósági bejegyzésre várunk.
Kollégáim összeállítottak egy szükséges felszereléseket tartalmazó jegyzéket, amellyel szeretnénk segíteni a
következő tanév kezdését. Elektronikusan kiküldtük, illetve minden diák a bizonyítványába is megkapja papír alapon.
2020. 06. 02-től 2020. 06. 26-ig felügyeletet biztosítunk az iskolában, míg párhuzamosan még zajlik a digitális oktatás 2020. 06. 15-ig. A feladatok már kisebb intenzitással érkeznek, gyakorló és játékos feladványokat
kapnak a gyerekek. Lehetőség van még a hiányok pótlására, javításra a tanulóknak.
Hagyományos Ballagást most nem tarthatunk a búcsúzó nyolcadik osztályosoknak, de egy szűk körben elköszönünk Tőlük.
A bizonyítványosztás is osztályonként lesz, amely időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják majd a szülőket, diákokat.
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Dömötöri Józsefné, Csilla néni

100 éve, 1920 jún.4-én írták alá a Trianoni békeszerződést.
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Takács József gyűjteményéből
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Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

Szigligeti Harsona

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:
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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

