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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XIX. évf. különszám

Felhívás a választópolgárokhoz a járványveszélyes
időszakban való szavazásról
A koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése és a megbetegedések
elkerülése érdekében kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat:
• Csak egészségesen menjen szavazni! Ha beteg, kérjen mozgóurnát!
• A szavazóhelyiségben viseljen maszkot!
• A szavazóhelységbe érkezéskor és onnan távozáskor is használjon kézfertőtlenítőt!
• Vigyen magával tollat a szavazáshoz!
• Sorban állás esetén tartson 1,5 méteres távolságot a többi várakozótól!
Tájékoztató a 2020. október 18. napjára kitűzött időközi önkormányzati
Választás helyszínének változásáról
A kiküldött választási értesítőtől eltérően a szavazóhelyiség címe:

Szigliget, Kossuth utca 47.
(volt/régi Diszkont épülete)
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Különszámunkban szeretnénk bemutatni a 2020-as
Időközi önkormányzati választáson induló polgármester és képviselő jelölteket.
A jelöltek sorrendje megegyezik a szavazólapon megjelenő kisorsolt sorrenddel.

Polgármester jelöltek
Balassa Dániel
Tisztelt Szigligetiek!
Balassa Dániel vagyok, tősgyökeres szigligeti.
Az általános iskolát helyben, a gimnáziumot Tapolcán, a főiskolát Székesfehérváron végeztem, 2011 óta a szigligeti
várban dolgozom. Közéleti tevékenységem során foglalkoztam helytörténeti kutatással, hagyományőrzéssel, sporttevékenységgel. 2019 őszétől a képviselő-testület tagja vagyok. Mivel a nyáron úgy döntöttünk, hogy a település érdekében feloszlatjuk a testületet, lehetőséget kaptam, hogy új szerepkörben dolgozhassak Szigligetért.
Hiszem, hogy édesapám 18 éves munkájába és a település működésébe belelátva hatékonyan tudnám ellátni a polgármesteri hivatalt.
Programomban az általam tapasztalt átfogó problémákra világítanék rá:
- Meg kell találni a megoldást a szezonban a lakosságra nehezedő terhelés csökkentésére, miközben megmaradnak
vagy növekednek a turisztikai bevételeink. - Szeretném folytatni a települést jobbító fejlesztéseket, melyekben a képviselő-testületet egy felállítandó tanácsadó-testület támogatná ötletekkel, fejlesztési irányokkal, célokkal. - Tavaly az
új képviselő-testület célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését, ennek eredménye volt a disznóvágás, a megújult
nyugdíjasklub vagy a falunap. Ezt a munkát folytatni, erősíteni kell. - Oda kell figyelni, hogy a vár és a strand továbbra
is a legmagasabb színvonalon működjön, ennek fenntartása elsődleges feladat a bevételek szempontjából.
- A tavaszi járványhelyzet során bebizonyosodott, hogy Szigliget költségvetése is meginoghat, így alapvető, hogy észszerűen költekezzünk és képezzünk tartalékot az önkormányzati kasszában. - A Balaton-parton tapasztalható beépítési hullám Szigligetet is fenyegeti.
Célom, hogy „hullámtörők” legyünk, és a rendelkezésünkre álló összes eszközzel megőrizzük Szigliget, az ország legszebb településének arculatát.
Végül szeretném kérni jelölttársaimat, hogy a választás és a kampány tisztaságát őrizzük meg, ne háború, hanem verseny legyen az előttünk álló időszak!

Páhy László
Polgármester és képviselő jelölt.
Vannak nagyon sokan, akik ismernek,de vannak akik nem. 1972-ben születtem, iskoláimat Szigligeten, Tapolcán és
Fehérváron végeztem. A munkahelyeimmel is Szigliget közelében próbáltam elhelyezkedni, hogy közel maradjak a
falumhoz. Jelenleg Tapolcán lakom, de a szüleim jelenleg is itt élnek. Próbáltam visszaköltözni 2019-ben, de egy telekmegosztás miatt a jelenlegi önkormányzati testület nem engedte az építkezésem. Terveim között szerepel, hogy
mindenképpen visszaköltözök családommal együtt. Szigligeti kötődésem sosem szűnt meg a szüleim miatt sem, sőt a
közéletben is részt veszek, mint a Szigligeti Horgász Egyesület elnöke 2009 óta. A nevemhez kötődik a strandi parkoló
melletti csónakkikötő építése. Így egy kis közösséget képviselek, és értük dolgozom. Tisztelt Szigligetiek, ha megválasztanak a következő terveim lennének!
- Szeretném ha több munkahely teremtésével meg lehetne akadályozni a fiatalok elvándorlását.
- Az itt élő vállalkozók segítése, terheik csökkentése.
- Természetesen a vár és a strand további fejlesztése.
- A nádasok mindenek feletti megóvása, és ebben a formában továbbadása a jövő nemzedékének.
Megválasztásommal egy új demokratikus irányítást képzelek el, az önök segítségével.
Elképzeléseimről bővebben majd szórólapomon elküldött helyszínen fogok beszélni, amelyen szeretettel várom a
település lakóit. Együtt sikerülhet!
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Pálfi Szabolcs
Tisztelt Szigligeti Választók!
Pálfi Szabolcs vagyok, polgármesterjelöltként indultam a helyi Önkormányzati választáson. Szeretném megköszönni
az ajánlószelvényeiket, amellyel indulásomat lehetővé tették.
Általános iskolai tanulmányaimat Tapolcán végeztem, kereskedelmi végzettséget Veszprémben szereztem.
1987- óta vállalkozóként dolgozom. Feleségemmel 31 éve alkotunk egy párt, úgy gondolom és remélem, mindenki
ismer, aki Szigligeten él, mint ahogy én is ismerem kis községünk valamennyi lakosát. Párom családja és felmenői
mindig szigligetiek voltak, Édesanyámék közel 30 éve költöztek a településre, mi 16 éve rendelkezünk saját ingatlannal Szigligeten.
Polgármesterjelöltként kiemelten fontosnak tartom, hogy a helyi problémák megoldása célirányosan szolgálják a szigligeti emberek érdekeit. Büszkén kell visszatekinteni az eddig elért eredményekre, de szeretném megmutatni a változás lehetőségét. Számomra a legfontosabb a jövőbeli fejlesztések során, hogy Szigliget arculata megőrizze azt a varázst, amiért a „Balaton gyöngyszemének” nevezik.
Részletes programomról a napokban értesítem Önöket, egy szórólap formájában.
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy meghívjam Önöket egy közös beszélgetésre, a programom bemutatására. Ennek helyszínéről és időpontjáról hamarosan tájékoztatatom Önöket.

Ulbert István
Tisztelt szigligeti polgárok,
Ulbert Istvánnak hívnak, négy éve élünk Szigligeten családommal, feleségemmel és három kissráccal. Szigligetet otthonunknak tekintjük, az utóbbi négy karácsonyt, újévet, húsvétot és az összes tanítási szünetet itt töltöttük, állandó
lakosa vagyok magam is a falunak.
Kutatóorvos vagyok, de villamosmérnök is egyben, a Magyar Tudományos Akadémia Doktora, az Európai Akadémia
rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egyetemi tanárává Áder János köztársasági elnök nevezett ki.
Számos tanítványom közül többen vezető beosztásban helyezkedtek el eddig is.
Jelenleg kettő, több milliárdos költségvetésű nemzeti kutatási programot irányítok szakmai vezetőként, kapcsolatrendszerem széles, minisztériumi és kormányzati szinteken is otthonosan mozgok. Évekig vezettem nagy létszámú,
több százmilliós költségvetésű akadémiai kutatóintézetet, kutató professzorként számos magyarországi nagyvállalattal tartok kapcsolatot.
Jelmondatom, ahogy a Pázmány Egyetem jelmondata is: „Fides et ratio” „Hit és ész”.
Hiszek abban, ha szerepet kaphatok a falu vezetésében, akkor ésszerű megoldásokat fogok javasolni a falu problémáinak orvoslására.
Szigliget eddig is jó kézben volt, köszönetem és tiszteletem ezért a falu eddigi vezetésének, különösen Balassa Balázs
Polgármester Úrnak, aki a hátán vitte és védte a falut az elmúlt 18 évben.
Hiszem azt, hogy szerepvállalásommal ezután is legalább ilyen jó kezekben lesz a falu, építve az elődök által gondosan
lefektetett fundamentumokra.
Amíg számos környező település gyarapodott az utóbbi évtizedekben, Szigliget lakossága jelentősen csökkent, ami
hosszabb távon nem tartható tovább. Az eddiginél hatékonyabb intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy
Szigliget ne tűnjön el, ne lényegüljön át üdülőfaluvá, fejlődő, a környék vezető településévé váljon. Mindezt úgy kívánom elérni, hogy Szigliget mindannyiunk által megszokott arculata ne változzon.
Ehhez kérek támogatást Szigliget polgáraitól.

Baj József
62 éves agrár-üzemmérnökként még Nagykanizsán élek.
Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen diplomáztam, és felsőfokú áruforgalmi szakvizsgát tettem. Dolgoztam a Kőbányai Sörgyár marketing osztályvezetőjeként, később ingatlanirodát vezettem. A Magyarok Szövetségében önkéntes
munkával segítettem a közösséget. 2012-től a Türr István Képző és Kutató Intézetben dolgoztam. 4 évig Nagykanizsa
képviselő-testületében az (ÖNÉRT) képviselőjeként tevékenykedtem.
Szigliget régmúltjával, történelmével és mikroklímájával, flórájával, faunájával kivételes.
Műemlékei, helyi értékei arra rendelik, hogy ezt és hagyományait meg kell óvni a jövő generáció számára.
Csak a helyiekkel együtt, elképzeléseiket figyelembe véve lehet dolgozni, mellyel az élhető jövőt támogatjuk.
Ezért természetesen nem járdaépítést, kátyúzást, tájrendezést stb. ígérek, hanem - már szigligeti ingatlantulajdonosként is - minden mást, mely a közösség épülésére szolgál.
Teljes szívemmel kívánom szolgálni a szigligeti közösséget!
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Mészáros Géza
Tisztelt Szigligetiek!
Mióta Szigliget polgármesterjelöltje lettem még nyolc jelöltje lett a pozíciónak. A pozícióra továbbra is pályázom, hátha jobb érdekérvényesítő képességre van szükségük. Számítok az Önök szavazatára. Programomat tekintve néhány
helyen, ahol szükséges, járdafelújítást szorgalmazok. A szociálisan rászorulók támogatása is a célom, bár Szigliget
nem egy szegény falu, ami főleg nyáron mutatkozik meg,így a turisztika fejlesztése a legfontosabb dolog,amiből a
település gazdálkodik. Így akár egy "Mini Monte Carlo" is lehetne itt a vár körül, de a megalomán tervek nem az én
asztalomon születnek, mint azt Önök is tudják és a dolgokat kivitelezni is tudni kell. Nem vagyok teljesen analfabéta,mivel gazdasági jellegű középiskolát végeztem. Jelenleg őstermelői fedőtevékenységgel bírok, de azért a politikára
is odafigyelek, hisz mostohatestvérem sem véletlenül lett városvezető a nyugat kapujában. Köszönöm Megtisztelő
Figyelmüket! Szavazzanak rám október 18-án!

Idrányi Péter
Hagyomány és Fejlődés
Kedves Szigligetiek!
Idrányi Péter vagyok, 44 éves, idegenforgalmi közgazdász. 4 éven keresztül a Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Fejlesztési Társulásnál 8 település, köztük Szigliget fejlesztési terveinek koordinálásával, pályázatok írásával és lebonyolításával foglalkoztam. 2006 óta irányítom nemesvitai családi gazdaságunkat, ami biogazdálkodással és
lovasturizmussal foglalkozik. 12 éve élünk Szigligeten a Liget utcában családommal, 3 gyermekemmel. Bár nem itt
születtem, de itt találtam otthonra, gyermekeim ide jártak óvodába, iskolába, és itt alakultak ki baráti kapcsolataim is.
Nagy örömmel vettem részt a helyi közösségi életben: gyerekek és felnőttek számára szerveztünk lovaskocsis és közösségépítő programokat, rendszeresen közreműködtem a szüreti felvonulásokon is. 5 éve műsorvezetője vagyok az
Újévi Csobbanásnak, tagja vagyok a Szigligeti Turisztikai Egyesületnek. Magam is átéltem, hogy milyenek a szigligeti
hétköznapok, hol van szükség változásra, és milyen értékekre kell vigyáznunk. Bízom abban, hogy tehetek élhető,
biztonságos lakókörnyezetünkért, az épített és természeti környezet megóvásáért.
Hiszem, hogy egy olyan önálló, határozott polgármesterre van szükség, aki képes a hagyományokat és a fejlődést öszszeegyeztetni. Hiszem, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy a szigligetiek véleményét, ötleteit meghallgatjuk és figyelembe vesszük, hogy összefoghassunk egy fejlődő, barátságos, sokszínű faluért. Csak egy egységes, kitartó, céltudatos
csapat képes biztosítani Szigliget nyugodt, harmonikus és sikeres jövőjét!
Célok: Hosszú távú fejlesztési koncepció kialakítása, a lakosság bevonásával – Szállodaépítési tilalom megtartása Munkahelyteremtés - Nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülés a Szigligetért dolgozóknak - Lakosság részesedésének
növelése a turisztikai bevételekből - Helyi vállalkozók előtérbe helyezése - Magánszálláshelyek támogatása - Civil
szervezetek támogatása, bevonása a falu fejlesztésébe - Turisztikai rendezvények újratervezése az itt élők figyelembevételével - Figyelem és támogatás az időseknek - Otthonteremtés elősegítése a fiataloknak - Több közösségi, szabadidős program, sportolási lehetőség. Legfontosabb: meghallgatni és meghallani a szigligetiek hangját!

Zsezserán Jánosné
Tisztelt Szigligeti Választópolgárok!
Szigligetért és Szigligetiekért indulok az időközi önkormányzati választáson, mint független polgármesterjelölt és képviselőjelölt. Zsezserán Jánosné vagyok, Szigligeti lakos. A Pázmány Péter Római Katolikus Egyetemen szereztem diplomát. Jelenleg óvodapedagógusként dolgozom Tihanyban. Két felnőtt gyermekünk van. Férjemmel Szigligetet választottuk végleges otthonunknak.
Szakmai tapasztalat: önkormányzati képviselő, szociálpedagógus, óvodai szaktanácsadó, mesterpedagógus és közoktatás-vezető. Tagja vagyok két országos civil szakmai szervezetnek is, az Óvodák Országos Közösségének, valamint a
Családpedagógiai Egyesületnek. Polgármesterként szeretném méltóképp szolgálni és képviselni településünket. Még
jobban megőrizni és megőriztetni Szigliget nyugalmát, varázslatos környezetét, a helyi értékeket és a település természeti és épített örökségét. Teret adnék minden szükséges fejlesztésnek, hogy településünk lakói és vendégei minőségi környezetet biztosító térségben élhessenek. Természetesen figyelembe venném, úgy a helyi lakosok, mint a nyaralótulajdonosok érdekeit. A „szeméthelyzetet” megoldanám, melyre több, könnyen megvalósítható ötletem is van.
Szeretném az idős korosztályt segíteni, kiszolgálni, hogy biztonságban érezhessék magukat. Valamint a falu fiatalítását is, családi programok szervezésével és célzott pályázati lehetőségekkel. A település idegenforgalmának hatékonyabb fellendítését például a szálláskiadással foglalkozó családok segítésével indítanám. Szigliget közlekedési szabályozását a helyi ingatlantulajdonosok érdekei szerint megváltoztatnám, kezdeményezném a több utcában is gondot
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okozó vízelvezető árkok kijavítását, valamint szorgalmaznám az elavult víznyomó vezeték rendszer cseréjét. A már
hagyományos rendezvényeken túl, több közösségteremtő és megtartó programokat indítanék, új helyszínek bevonásával. Támogatnám a Szentháromság kápolna felújítását. Teret adnék termékeik árusítására a helyi vagy Szigligethez
kötődő termelőknek, kézműveseknek, művészeknek. Polgármesterként egyedül nem tudom megváltani a világot, de
közösen Önökkel sikerülhet! Bízom a falu erejében, összefogásában, mert mi mindannyian egyet akarunk: Szigligetet,
mint ékszerdobozt, ápolni, fejleszteni a jövő számára.

Kaszás Lajos Attiláné Kovács Edit
Drága Szigliget!
„12 hónap” Ennyi telt el, hogy először kértem Önöktől/Tőletek bizalmat. 1 évet kaptam még a Sorstól, hogy érjekfejlődjek a feladathoz. Számviteli- adótanácsadói szakemberként dolgozom az általam vezetett cégben Szigligeten. A
helyi vállalkozók, szálláshely-szolgáltatók, magánszemélyek közül páran már megismertek és remélem elégedettek a
munkámmal. Ígérhetnék most bármit, ami eszembe jut. De nem teszem. Hiszem azt, hogy az eddig elkezdett projekteket/vállalásokat először is a lehető legjobban, a település legnagyobb hasznára fordítva kell kivezetni, véghez vinni.
A feladatvégzés közben párhuzamosan lehet elindítani a megválasztott Polgármester/Képviselők személyes megvalósítandó gondolatait, ötleteit, terveit. Felelősségteljesen csak így lehet dolgozni. Rombolás nélkül, építve. Mérjük fel
kinek milyen igényei vannak. Kit miben tudunk támogatni. Mi hiányzik a fiatalnak, mi az idősebbnek, mi a vállalkozónak, mi a kismamának, mi a nyaralónak mi a helyi lakosnak. Mindenkinél máshol van a fókusz, más az érdeklődési
köre. Mondja meg a Település lakója mire van szüksége és hozzuk össze a lehetőségeket az igényekkel. Hisz a Polgármester/Képviselők vannak a Településért és nem a Település Értük. Ma is a közösségi élet összekovácsolását és a helyi vállalkozások támogatását, fiatalok elindítását a vállalkozás útján, szakmai-lakossági fórumok összehívását tartom
a legfontosabbnak (természetesen a járvány utáni időszakra vonatkozóan). Nagyon jó volt a Nyugdíjas Klub elindulása. Hiányoznak a fiatalok életéből az idősebbek tapasztalatai. Jó volna összekapcsolni a generációkat. Régi vágyam
féltve őrzött receptjeiket, történeteiket összeszedni és megörökíteni az utókornak. Sajnos egyik nagypapámat sem
ismertem. Nagymamáim nem élnek már, így ezek nagyon felértékelődtek az életemben. Legyen egy erős közösség
Szigligeten, ami a múltjából táplálkozik. Hisz a fa is a gyökereivel kapcsolódik az Anyaföldhöz. Ha elvágjuk a gyökereit
meghal a Fa. A várunk is egyedülálló módon szimbolizálja a gyökereket a múltunkhoz. Most az Emberek következnek.
Köszönöm, hogy megtisztelt idejével és elolvasta gondolataimat.

Képviselő jelöltek
Balassa Sándor
Balassa Sándor 64 éves született Szigligeti lakos vagyok.
A település iránti elkötelezettségem közismert.
Önkormányzati képviselőségemet 1990-ben kezdtem, két szakaszban 14 évig végeztem. Három teljes ciklus a leköszönt polgármester időszakához kapcsolódik, így elfogultság nélkül vallhatom, hogy az Ő sikeres tevékenységéhez, a
település töretlen fejlődéséhez én is hozzájárultam.
Munkavégzésem és beosztásomnál fogva építőanyag és szakértelem biztosításával segítettem a Nádüzemtől-strandig
járda, iskolai aszfaltos felület, Petőfi utcától a Kisfaludy utcáig tartó kőburkolatos járda megvalósulását, a szükséges
követ magánemberként adtam. A Völgy utcai ivóvíz gerincvezeték anyagát és földmunkáját biztosítottam. Ilyen jellegű önzetlen segítségek a rendszerváltást megelőző időszakban is rendszeresen voltak. A kikötő felújításának, arculatának kialakításában is aktív szerepet vállaltam.
A sportegyesület vezetőjeként 15 éven keresztül adtam lehetőséget a fiatalok versenyszerű sportolásához a lakosság
szervezett szórakozásához.
Aktív szerepem volt a Polgárőr Egyesület megalapításában. Az első szolgálati autót két képviselőtársam támogatásával én vásároltam.
A településen vannak történések, események, melyeket kordában kell tartani, szabályozottá kell tenni összeegyeztetve a lakosok elvárásainak az élhető település megtartásának érdekében.
Megválasztott képviselőként alkalmasnak tartom magam a település elért eredményeinek, kivívott rangjának megtartásához és a megkezdett út folytatásához.
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Dr. Karasszon Diána
Tisztelt Szigligetiek !
2003 óta élek Szigligeten, és dolgozom a háziorvosi rendelőben. Örömmel kezdtem el önkormányzati testületi tagként a második ciklusomat, ezúton is szeretném megköszönni, hogy rám szavaztak.
Szomorúan vettem tudomásul, hogy az öt évre gondosan összeállított programunkat feladva, külső körülmények miatt fel kellett oszlatni a testületet. A képviselőtestületben eddig is főként az egészségügy érdekeit képviseltem. Úgy
gondolom, erre a továbbiakban is szükséges lenne. Megválasztásom esetén ezt igyekszem elérni, valamint azt, hogy a
szép terveinkből minél több megvalósuljon. Köszönöm eddigi bizalmukat!

Kovácsné Liszkai Eszter
Kovácsné Liszkai Eszter vagyok, többgenerációs szigligeti.
Itt nőttem fel, jelenleg is itt élek szeretetben családommal. Gyermekeim itt járnak iskolába és óvodába, ezért anyaként ismerem a fiatalok mindennapi gondjait. A faluban élő édesanyámon és nagymamámon keresztül az idősebb
korosztályt is közelebbről ismerem, és tudom segíteni.
Tanulmányaimat Szigligeten, keszthelyi szakiskolában, tapolcai gimnáziumban, és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, egészségfejlesztő és rekreációszervező szakán folytattam.
A faluban fodrászként dolgozom, így nem csak a helyi lakosokkal, hanem az itt nyaraló emberek nagy részével is kapcsolatban vagyok. Ebből kifolyólag rálátásom van valamennyi itt élő ember problémájára. Őszintén remélem, hogy
mint édesapám képviselőként én is sokat tudok tenni közös jövőnk érdekében. Támogatom a közérdeket és a turizmust szolgáló higgadt fejlődést, megőrizve lakóhelyünk családias, biztonságos, békés jellegét.

Marton Éva Zsuzsanna
Kedves Szigligetiek, Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Marton Éva Zsuzsanna vagyok, születésemtől kezdve szigligeti lakos.
Végzettségem: felsőfokú diplomával, szakvizsgázott szociális munkás.
Pályafutásom során elhivatottsággal fordultam embertársaim felé, amit a betegágy mellett, a gyermekvédelemben,
idősgondozásban végeztem. Idősek otthona vezetőjeként fejeztem be az aktív munkavégzést és nyugdíjba vonultam.
Szociális érzékenységem és a községünkért való tenni akarás miatt döntöttem úgy, hogy a Képviselőtestület tagja szeretnék lenni, amihez kérem támogatásukat.
Az eddigi faluvezetés munkáját nagyra értékelem, a folyamatban lévő tervek megvalósítását támogatom. Tisztelője
vagyok a modernizációnak, a turizmus egészséges keretek közti jelenlétét is szükségesnek vélem, de a legfontosabbnak a mindennapos élet biztonságát, az itt élő gyermekek, fiatalok, idősebbek teljes, nyugodt életének biztosítását
tartom, és gondoskodást, a rászorulók megsegítését kortól függetlenül.
Kiemelt feladatoknak tartom községünkben: - a generációk összetartozásának erősítését, - igény esetén bölcsődei
csoport létrehozását, - kölcsönösen egymást segítő civilszervezet megalakítását, - Mama-Papa-Unoka Egyesület a fiatal szülők segítéséért, - Az idősebb korosztályról az Idősek nappali ellátását nyújtó személyes gondoskodás megvalósításával , példaértékű lehetne községünk az idős lakóiról való törődésben.
Nyújtsunk egymásnak kezet, hogy egymás mellett, egymással jó közösséget alkotva élhessünk ebben a csodás községben! Bízom támogatásában október 18-án!

Takácsi József
Takácsi József 46 éves kétgyermekes családapa vagyok.
Feleségemmel és édesanyámmal élünk a Patak utcában. Nekünk Szigliget az otthon, szeretett falunk , ide tartozunk.
Három évtizede dolgozom a Mentőknél, hivatásom sokszor embert próbáló feladatok elé állított , kemény, segítőkész, határozott embert faragott belőlem. Falunkért vállalom a közügyek intézését, hogy Szigliget megmaradjon szép,
nyugodt és főleg biztonságos olyan kistelepülésnek, ahol mindenki boldogul, boldogan él.
Képviselőként támogatni fogok minden ésszerű, falunk érdekét szem előtt tartó, alaposan végiggondolt, egyeztetett
javaslatot és tervet. Számomra fontos lesz a szomszéd, az utca, a tájegység, a civil szervezetek és csoportok, azaz
minden falutársam véleménye, észrevétele.
Kiegyensúlyozott, határozott és következetes munkát végző Testület tagja szeretnék lenni, együtt dolgozni régi szigligeti családok mai képviselőivel. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazatukat lelkiismeretes képviselői munkával
köszönöm meg.
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Szentiványi Péter
Kedves Szigligeti Lakosok!
Szentiványi Péter vagyok. Ha névről nem is, de négylábú fekete-fehér családtagunkról biztos ismernek, akivel naponta
sétálunk a falu utcáin. 2011-ben határoztam el, hogy feladom addigi budapesti életem és Szigligetre költözöm. Akkoriban megragadott a „hely szelleme”, csendje, nyugalma, békessége, kultúrája. Úgy döntöttem, ne csak élvezzem a
település értékeit, hanem tenni is szeretnék érte, amennyiben Önök is úgy döntenek. Annál is inkább, mert az előbb
felsorolt értékek eltűnni látszanak. Független képviselőjelöltként indulok, ami nem csak politikai függetlenséget jelent, hanem személyektől való függetlenséget is. Én a saját értékrendem szerint szeretném képviselni az itt élők érdekeit, azokét, akik az év 365 napján megélik a gondokat és örömöket, akik működtetik a falut, akik rendben tartják a
közterületeket és mindenkiét, aki itt szeretne élni. A turistaforgalom óriási terhet ró a lakosságra. Meg kell találni a
helyes egyensúlyt, hogy a falu bevételei is megmaradjanak, de a helyiek számára is élhető legyen Szigliget. Fontosnak
érzem a közösségi élet megteremtését minden korosztály számára, kulturális programok szervezését, nem csak a turisták részére. Támogatom a jelenlegi településszerkezet megtartását, a romló állagú, a falu képét rontó kihasználatlan ingatlanok helyzetének megoldását. További gondolataimat szórólapon szeretném megosztani Önökkel. Szívesen
veszek minden ötletet, hozzászólást a pszt65@gmail.com email címen. Köszönöm, hogy elolvasták!

Szabó Tibor András
Szabó Tibor András vagyok, képviselőjelölt.
Földmérő-mérnökként végeztem, majd a településfejlesztő geográfus mesterdiplomát is megszereztem. Diplomamunkámban Szigliget adottságaival, fejlesztési lehetőségeivel foglalkoztam. Ez egy tudományos konferencián I. helyezést ért el. Jelenleg egy középiskolában tanítok. Igyekszem kivenni részemet a helyi feladatokból. Szívemen viselem a
helyi egyház sorsát. A tavalyi választáson már elindultam, akkor pár szavazattal maradtam el a bejutástól. Vitathatatlanok az eddigi testületek turizmusban elért sikerei, melyek a településen és a településért dolgozók nélkül nem sikerültek volna. Eljött az idő, hogy magunkra, Helyiekre, és a Nyaralósokra is akkora figyelmet fordítsunk, mint a turizmusra. Fontosnak tartom az itt maradó lakosság megbecsülését, akik erő felett dolgoznak azon, hogy az idelátogatókat mindig szép környezet várja. Figyeljünk az itt letelepülni vágyó Fiatalokra, akik tudásukat, tehetségüket nem a
szezonok büfépultjai mögött szeretnék kisegítő munkásként kamatoztatni. Megértem azokat az „Ősnyaralókat”, akik
abba a Szigligetbe szerettek bele, melyet nem kellett hétvégente lezárni.
Idézném szó szerint azon gondolatokat, amiket a tavalyi bemutatkozásnál tettem: „Számomra Szigliget nem a fesztiválozó közönség. Szép eredménynek tartanám, ha minden olyan szigligeti kötődésű személy, aki fontosnak tartja ezt
a települést, egy olyan Szigligeten találhatná meg boldogulását, amely egy múltjára és jelenjére is büszke közösség.
Bízom abban, hogy vagyunk még, akik Szigligetben nem turisztikai attrakciót, befektetési lehetőséget, hivalkodó balatoni ingatlant, hanem magát az otthont látjuk.” Kérem, ha így gondolja, támogasson szavazatával!

Pálfiné Baráth Judit
Kedves Szigligetiek! Kedves Választók!
Szeretnék néhány mondatban bemutatkozni, bár szívből remélem, kevés ember számára ismeretlen a nevem. Pálfiné
Baráth Judit vagyok ,tősgyökeres szigligeti. A családom, a felmenőim , az első óvodám, az első iskolám, az első barátok , az első szerelem , minden ami a számomra fontos Szigligethez köt.
Tanulmányaimat a Szigligeti Általános Iskolában kezdtem , Tapolcán a Batsányi János Gimnáziumban folytattam, a
Pannon Egyetem Főiskolai karán szereztem közgazdász diplomát, egészségturizmus – gyógyturizmus szakirányon,
közel 20 éve dolgozom gyógymasszőrként és idegenvezetőként is tevékenykedem. 16 éve rendelkezem saját ingatlannal Szigligeten, szálláskiadással foglakozom. Az élet rendje , hogy az ember fiatalon elkezdi bontogatni a szárnyait és
egy idő után szűk lesz neki ez a hely. Nagyon sok helyen jártam, de mindig ide érkeztem „haza”.
Szigliget múltját, jelenét, jövőjét folyamatosan figyelemmel kísértem. Évek óta fogalmazódik már bennem, hogy szeretnék képviselő testületi tag lenni, visszaadni valamit ennek a településnek, valami maradandót itt hagyni a jövőnek,
mert sokat jelent nekem a falu és az itt élő emberek is. Én vallom, hogy a legkisebb tégla is hozzáad a nagy egészhez,
sok ötlettel készültem , bízom Önökben, hogy meg is mutathatom. Hamarosan a postaládáikban találhatják bemutatkozó levelemet és terveimet. Célom, hogy úgy fejlődjön Szigliget, hogy azt az arculatát , amibe mindenki beleszeretett
és mi helyiek szeretnénk megőrizni, soha ne veszítse el. Köszönöm a megtisztelő bizalmat!
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Molnár Ferencné
Kedves Szigligetiek!
Molnár Ferencné, Ida vagyok. Itt születtem 54 éve, itt élek férjemmel. Két felnőtt fiam van, és egy unokám. Szigliget
nekem a Világ. Soha nem tudnék máshol élni, itt minden megvan. Vízpart és hegyoldal, patakok és rétek. Erdők és
mezők. Templomok, és történelmi múltunk épített emlékei. Arcok a múltból, és arcok a jelenben. Szigligetet a pihenni
vágyók a szépségei után a nyugalmáért keresik, de ez sajnos az utóbbi időben eltűnőben van, hozzánk is kezd begyűrűzni a nagyvárosi nyüzsgés. Megoldást kell keresni erre a problémára úgy, hogy a vendégforgalom a település anyagi
biztonsága érdekében azért megmaradjon. Egy falunak akkor van jövője, ha a fiataljai itt maradnak, és továbbviszik
azt, amit az elődök elkezdtek. Sajnos az utóbbi időben nagy az elvándorlás, melynek fő okát én a munkalehetőségek
hiányában látom. Szigliget népe összetartó, a bajban egymást segítő nép. Több közösségét formáló, és összetartozást
erősítő rendezvényre lenne szükség. Régi hagyományok újragondolásával lehetne ezt megvalósítani, mint a Márianapi és a Szentháromság-napi búcsúk megtartása, és a szüreti felvonulás megújítása is. Mivel a templomot és kápolnát én gondozom családommal, egyházközségünk érdekeit is szeretném képviselni, hiszen az ország minden tájáról
jönnek ide templomainkban esküvőt és keresztelőt tartani. Nyári koncertsorozatával templomunk kultúrközpontként
is szerepel. Többféle munkakörben dolgoztam már Szigligeten, ezáltal belátást nyertem a település működésébe. Sok
rendezvényen vettem részt fellépőként, szervezőként és segítőként is. Szókimondó ember vagyok. Eme adottságommal és a sok éves tapasztalatommal szeretném szeretett falumat szebbé tenni, értékeit megőrizni, és az itt élőket
szolgálni.

Vass Szabina
Vass Szabina vagyok, tanárnő. Itt születtem Szigligeten, itt jártam általános iskolába, a szüleim és nagyszüleim is törzsgyökeres Szigligetiek. Az idő nálam is gyorsan repült, s általános iskola után elkerültem Pápára, ahol pedagógiai szakközépiskolában érettségiztem, majd Győrben matematika szakterületen tanítónőként diplomáztam. 17 év távollét
után, 2018-ban hazaköltöztem Szigligetre, azóta Nemesgulácson tanítok matematikát - különböző nehézségekkel küzdő vagy autista gyermekek részére is - s az idei évtől a szigligeti iskola tanári karának is oszlopos tagja vagyok. Rengeteg elfoglaltság, elhivatottság a gyermekek oktatása. Én ezt választottam. Maximalista ember vagyok, ezért folyamatosan képzem magam. Jelenleg az ELTE-n végzem a másoddiplomámat, mint matematika tanár, s közben pedagógus
minősítésben is részt veszek. Életem központjában a gyermekek állnak. Korrepetálok a tanítás mellett, mert ez hatalmas előrelépés a gyermekek önbizalmának erősítésében. Autista gyermekkel is foglalkozom, aki a heti rendszeres
találkozás következményeként fantasztikus fejlődésen megy keresztül. Ezek a dolgok visznek előre. Célom a képviselő
státusszal, hogy Szigliget a gyermekek számára is élhető falu legyen. Szeretném a közösségi életet fellendíteni, szeretnék közösségi programokat, nyári táborokat szervezni gyerekeknek, s családoknak. A helyi könyvtárba életet lehelni szintén a szívem csücske. Ha bíznak bennem, kérem, adjanak lehetőséget nekem s a gyerekeknek is ezáltal! Képviselőként ezt tűztem ki utamnak. Számomra nincs lehetetlen.

Vadász Péter
Tisztelt Választópolgárok!
Vadász Péter vagyok, 36 éves. Családom négy generáció óta a településen él. A jövőmet, gyermekem jövőjét is itt
képzelem el. Számomra fontos, hogy a település továbbra is megőrizze a tájjellegű jegyeit, a felnövekvő generációk is
olyan Szigligeten élhessenek, mint ahogy én is felnőttem. Iskoláimat Szigligeten és Keszthelyen végeztem. Kezdetben
alkalmazott voltam, majd saját vállalkozást indítottam, amiben mai napig is dolgozom. A munkáim is Szigligethez kötnek, melyek által a település folyamatos szépüléséhez, állagmegóvásához is tevőlegesen hozzájárulok nap mint nap.
Ismerem a falu minden zegzugát, az emberek többségét és annak problémáit.
A jövőben fontosnak tartom: - a falu nyugalmának megőrzését, - a természeti értékek és a zöldfelületek megóvását, az idősebb lakosság életvitelének támogatását.
A falu jövője érdekében: - az óvoda és az iskola fejlesztését, - a nagyberuházások távoltartását, - hagyományos és új
programok révén a helyi közösség összekovácsolását, - a közműhálózat fejlesztését, - az úthálózat karbantartását, a templom renoválását.
Sokan bíztattak, hogy induljak a választásokon, képviseljem a falu érdekeit. Bízom abban, hogy a következő időszakban bizalmat és lehetőséget kapok annak bebizonyítására, hogy önkormányzati képviselőként a fentebb leírt elvek
szerint lelkiismeretesen végezhetem munkámat. Kérem, hogy szavazatukkal támogassanak az október 18-i önkormányzati választásokon!
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Mészáros István
Születésem óta szigligeti lakos vagyok, itt nőttem fel, apai nagyszüleim is szigligetiek voltak. Terveink szerint fiaim is
itt végzik majd el az általános iskolát. Szigligetiségemet én nem csak a lakcímkártyámon, hanem az emlékeimben, az
érzéseimben hordom.
9 éve dolgozom az önkormányzatnak, az elmúlt egy évet falugondnoki pozícióban töltöttem, a fejlesztések kivitelezésében az én munkámat is megismerhették a helyiek. Ezen fejlesztések folytatásához szükség van egy egységes
gondolkodású testületre, akik együtt dolgoznak egy szakmai alapon felépített, megvalósítható gazdasági programon.
Szeretném, ha Szigliget és az itt élők érdekei érvényesülnének. Mivel a helyi mindennapi problémákat testközelből
ismerem, úgy érzem, képviselni tudom a közösséget. Többek közt a nyári szezon alatt a megemelkedett autóforgalom
problémájával is kell foglalkoznunk. A Ciframajorban a közlekedés biztonságosabbá tételéért javasolnám például egy
körforgalom kialakítását.
Ahhoz, hogy a közösséget fejleszteni tudjuk, nem ígérgetésekre, hanem sok munkára van szükség. Szeretnék még
többet tenni Önökért és a településért. Ehhez kérem támogatásukat, szavazatukat!

Pupos Ferenc
Tisztelt Szigligetiek!
Pupos Ferenc vagyok, Szigligeten élek születésem óta és vállalkozóként dolgozom a településen. Az évek során több
társadalmi célú munkában is részt vettem, az elmúlt egy évben pedig önkormányzati képviselő tisztségi feladatokat is
elláttam. A képviselő-testület felállásával kapcsolatban szeretném tisztázni, hogy ez ügyben hozott döntésemet csak
is a település érdekében tettem, újra megválasztásom esetén a továbbiakban is legjobb tudásom szerint segíteném a
település működését. Az elmúlt években elért eredmények mellett még sok megvalósítandó fejlesztés és lehetőség
van, aminek megvalósításában továbbra is aktívan részt vennék. A 25 éves vállalkozói tevékenységem során 15 évet
foglalkoztam a település közterületeinek fenntartásával, gondozásával. A képviselői megbízatásom folytatásában az e
munkám során szerzett tapasztalatimat szeretném a település javára és értékeinek megőrzésére fordítani. Meglátásom szerint a közösségi élet és az ehhez kapcsolódó programok is elkezdtek visszatérni a falu életébe - gondolok a téli
disznóvágásra, szeptemberi falunapra -, továbbra is szívesen vállalnék munkát a szigligeti programok, rendezvények
szervezésében. A főbb irányvonalak, melyeket továbbra is képviselek: önkormányzati és pályázati források hatékony
felhasználása; fontos közérdeket érintő beruházások előtt a lakossági vélemények figyelembevétele; a fiatalok vállalkozásának támogatása; a település infrastruktúrájának javítása; közlekedésbiztonság növelése; az idősebbek megbecsülése, életvitelük figyelemmel kísérése. Úgy gondolom büszkék lehetünk arra, hogy Szigliget ilyen természeti adottságokkal rendelkezik, ezen értékek megőrzését munkám során is mindig szem előtt tartom, és képviselőkét is ezen
irányvonalak mentén gondolkodtam. Köszönöm azoknak, akik támogatnak és bizalmat szavaznak a választás során.

Flórián Tamás
Kedves Szigligetiek!
Engedjék ill. engedjétek meg, hogy bemutatkozzam! Flórián Tamásnak hívnak.
Szüleim több mint 50 éve 1968-ban szerettek bele településünkbe. Én is, születésem 1973 óta szinte minden szabadidőmet itt töltöttem. Mondhatni, hogy az Aranykagylóban nőttem fel. 1994-95-ben Bakos Tibor üzemeltetése alatt a
hegyi boltnál lévő sörkertben dolgoztam. Majd 2002-ben kikötő mesterként az újonnan épült vitorláskikötőben. 2017
-től a strandon lévő Három Platánt üzemeltetem. Mint sokan mások, én is hiszek a Téli Balatonban, senkinek nem
árulok el titkot, hogy a műjégpálya ötlete is tőlem származik, amit az Önkormányzat is támogat. Miért is indulok a
választáson, mint képviselőjelölt? Fontos feladatnak érzem Szigliget ésszerű további fejlesztéseit, a nyaraló tulajdonosok és a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítését. De ezt már eddig is megtettem a lehetőségekhez mérten. Ennek
szeretnék ,testületi tagként is hangot adni. Az idegenforgalom és a turizmus további fejlesztése is célom, segítve a
helyi vállalkozásokat, vendéglátás, szobakiadás, stb... Szeretnék meghívni minden érdeklődőt egy kötetlen beszélgetésre, heti egy alkalommal, terveim szerint szerdánként és ezt megválasztásom esetén állandó konzultációs napként
vezetném be. Kérem tiszteljenek,tiszteljetek meg a bizalommal és a szavazatokkal !!! UI : Egyetlen egy valamit már
most biztosan megígérek, MINDENKINEK !!! Őszinte folyamatos és naprakész tájékoztatást a KÖZÜGYEKRŐL !!!
ÉLJEN SZIGLIGET !!! MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ !!!

Demeter Éva
Családunk kötődése Szigligethez nem újkeletű, hiszen közel 70 évvel ezelőtt az Eszterházy kastélyt édesapám, Demeter Andor vezetésével alakították át Alkotóházzá. Szigliget szeretete, tisztelete, megbecsülése engem is elért. Kilencedik éve vagyok a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör elnöke. Azért vállaltam, mert elkötelezettséget éreztem Szigliget
településszerkezeti, műemléki, tájképi értékeinek megóvása iránt. Kezdeményezésemre 2012 óta fát ültetünk a szigli-
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geti újszülöttek köszöntéseként. E tisztségem eredményeként jött létre a Gólya liget a Tapolca patak mentén. Éveken
keresztül támogattuk az iskola természet- és környezetvédelemi programjait (pl. madáretetőkkel, őshonos gyümölcsfák ültetésével stb.). Az egészséges környezetre törekvés az egészséges életvitelt is feltételezi. A gyerekek sportolási
feltételeit az szja 1%-ból több százezer Ft-értékű eszközzel segítettük. Szigliget a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik, elvárás tehát a kulturális és műemléki értékeink védelme mellett a beépítettség féken tartásával a
zöldterületek megvédése. Fontos a „zöld-kultúra” fejlesztése: a tájra jellemző növényzet telepítése, a nádas védelme,
térkő, aszfalt használata csak szükséges mértékben. Ez mind a Balaton vízminőségére is kedvező hatással lehetne. A
zöldhulladék kezelése (tárolása, feldolgozása), az elhanyagolt telkek, utak és általában a zöld területek rendezetté
tétele, a sittel feltöltött részek rehabilitációja, a „900 éves Szigliget – 900 fa” program folytatása stb. A rendezett környezet is feltétele annak, hogy mindenki számára élhető település maradjon Szigliget. Képviselőként ezt szem előtt
tartva kívánom szolgálni a helybeli lakosok boldogulását és a kikapcsolódást kereső nyaralókat, egyaránt.

Sipos József
Tisztelt Szigligetiek! Sipos József vagyok, 1960-ban születtem, azóta szigligeti lakos vagyok, általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, középiskolába Szombathelyre jártam. Iskolai tanulmányaim után vendéglátó vállalkozásokat
üzemeltettem Szigligeten és környékén. Jelenleg is vállalkozóként dolgozom Szigligeten, turisztikai ágazatban. Egész
családomat több generáció óta fontos kötelék és elhivatottság köti szeretett falunkhoz, édesapám, Id. Sipos József
pedig hivatalos keretek közt is, vezető pozícióban évtizedeken át Szigligetet szolgálta. Tervezett képviselői munkámat minden személyes érdek nélkül a Szigligeten élő helyi és az itt üdülő lakosokért vállalom. Céljaim között szerepel
Szigliget közösségi életének és vendéglátásának fellendítése, kedvezve a fiataloknak és az időseknek egyaránt. Mindenképpen támogatom az elődök által megteremtett 4 évszakos Balaton mozgalmat. Fontosnak tartom, hogy a jövőben a fiatal generációk számára is vonzó és élhető hely legyen Szigliget. Képviselőtestületi tagként ígérem minden
helyzetben azon leszek, hogy semmiben ne születhessen olyan döntés, mely ne a köz javát, vagyis minket Szigligetieket szolgálna. Azért fogok küzdeni, hogy Szigliget az elengedhetetlen és mindannyiunk érdekét szolgáló lehetőségek
és fejlődések mellett megmaradjon annak a nyugodt és békés szegletnek, amilyennek mindannyian szeretjük és amilyennek mindannyian szeretnénk megőrizni. Ahol mindig rend, tisztaság és biztonság honol. Egyedülálló természeti
adottságaira, múltjára, kultúrájára és tradícióira érzékenyen vigyázva. Nem fognak csalódni bennem, ha megtisztelnek bizalmukkal!

Havasi Rita
Tisztelt Szigligetiek! Havasi Rita vagyok, két gyermekemmel öt éve költöztünk Szigligetre. Érkezésemmel hoztam egy
remek szabadidősport tevékenységet, ami által 2016-ban megalakult a Balaton Sportegyesület pétanque szakosztálya. Minden évben a dobogó legfelső fokán állunk az országos Diákolimpián. 9 nemzeti válogatott játékosunk van,
közülük hatan utánpótlás kategóriában. A BSE elnökeként nemzetközi versenyeket is szervezek, eddig 20 országból
érkeztek hozzánk. Elindítottuk Szigligeten a sportturizmust. Képviselőként több sportágat bevonva építeném Szigligetre hívó egész éves programjainkat. Településünk legfőbb bevételi forrását az ide látogatók forgalma adja. A szezon
meghosszabbításával egész éves sport - és kulturálisprogramokkal nemcsak a település kasszáját gazdagítanánk, hanem a fiataloknak munkahelyet a szobakiadóknak és vállalkozóknak nagyobb bevételt biztosítanánk. A falu jövőjét az
ifjúság határozza meg. Fontosnak tartom, hogy az itt élő vagy ide települő fiataloknak több és jobb lehetőséget biztosítsunk. Segítsünk nekik helyben vagy a környéken munkát vállalni, hogy itt maradjanak, itt találják meg számításaikat. Egy ifjúsági kör létesítését szorgalmaznám részükre, ahol a szórakozáson kívül megoszthatnák egymás közt tapasztalataikat, véleményeiket. Fontosnak tartom a nyugdíjasok megélhetési lehetőségének javítását, segítését mindennapjaikban, közösségi és kulturális tevékenységének támogatását. Szigliget környezetének szépítéséért első lépésként több szeméttároló kihelyezését ajánlanám. Megoldandó kérdésnek tartom a nyári szezonban az autóforgalom redukálását, parkolás szabályozását. Alapvetőnek tartom a közérdek érvényre juttatását.
Páhy László, Baj József, Zsezserán Jánosné és Kaszás Lajos Attiláné Kovács Edit polgármester és képviselő jelöltként is indulnak. A jelöltek listája nem teljes, két jelölt nem élt a bemutatkozási lehetőséggel.
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