
 

 

Felkészülés a turisztikai szezonra! 
 

 

Az idei évben ugyanúgy, ahogy az elmúlt években is próbáltuk időben elkezdeni a szezonra 

történő felkészülést. Sajnos az időjárás nem mindig volt kegyes hozzánk, de az eddig 

betervezett munkák 80%-át elvégeztük. Ennek az időjáráson kívül, még a támogatási 

rendszerből adódó dolgozói létszámcsökkenés is oka volt. Az idei télen komoly hangsúlyt 

fektettünk az útszélek kitisztításának. Ilyen volt a stranddal szembe, az Aranykagylói út végén 

az erdősáv, a régi postánál a partoldal, vagy a Soponyai úton a gyalogút mentén, vagy éppen a 

Tapolca patak illetve az Eger patak mentén található zöld felület.  

Ezeken kívül még fontos feladatunk volt és lesz a strand állapotának javítása, karbantartása. 

Ezzel kapcsolatban már nekiálltunk a vízbe levezető lépcsők javításának. Ez az egyik fontos 

tervezett beruházás. Ezen kívül szeretnénk a strandot, körülvevő kerítést befejezni. Ez a 

parkoló és a homokkézilabda pálya felöli területekre vonatkozik. A tavalyi évben 

bebizonyosodott, hogy a kisvíznél valami tartósabb megoldásba kell gondolkodnunk a 

hullámázás által okozott károk elhárítására vonatkozóan. Ezt a munkát áprilisban szeretnénk 

elvégezni. 

A várral kapcsolatos feladatokra vonatkozó tájékoztató, egy másik napirendi pont része. Itt 

szeretném megjegyezni, hogy kisebb javítási munkák, és az út felső és alsó csatlakozása 

kivételével megtörtént a Csoknyai köves út javítása. A tavasz során szeretnénk a régi posta 

felöl is a Kisfaludy utcában az aszfalttal történő útjavítást is elvégezni. 

A szokásos minden évben ismétlődő munkák ütemezése elkészült. Ilyen például a virágosítás, 

a kavicsos utak vizesárok javítása, szemetesek karbantartása, kihelyezése. Tervezzük a 

szükséges mértékben az útjelző táblák cseréjét, valamint megrendeltük az új útbaigazító 

térképeket. A turisztikai szezon nem csak a település karbantartásából, fejlesztésekből áll, 

hanem elkészült egy hiánypótló kiadvány is, mely egy háromnyelvű Szigligetet bemutató 

füzet. 

Terveink között szerepel, hogy a Tapolca patak és a Liget utca között befejezzük a park 

kialakítását. Most a terepegyengetés van folyamatba, illetve a napokba ültettünk el az útszélén 

16 facsemetét. 

 

Befejezésül szeretném tájékoztatni a testületet, hogy az időjárástól függetlenül előreláthatólag 

minden olyan munkát el fogunk végezni, mely elengedhetetlen a sikeres turisztikai szezon 

megfelelő körülményeinek a biztosítására. 
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