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Előszó
Mindenképpen szeretném az elején egyértelművé tenni az olvasó
számára, hogy ez az írás nem önéletrajz, csak az általam megélt
események sorba rendezése. Ennek a könyvnek a célja, hogy
megóvjuk a feledéstől az elmúlt 22 év történéseit.
A visszaemlékezés 1998-ban kezdődik. Ekkor fogalmazódott
meg bennem, hogy indulok a választásokon és megmérettetem
magam, mint képviselőjelölt. Akkor 30 éves voltam, Szigligeten
éltem feleségemmel és két gyermekemmel (azóta is itt élünk mind
a négyen). Egy jól prosperáló vállalkozásom volt két alkalmazottal.
Sokan megkérdezték „miért veszel a nyakadba egy újabb gondot,
elég feladatot jelent a vállalkozásod működtetése”. Én gyerekkorom óta szívesen dolgoztam a közösségért. Voltam őrsvezető,
KISZ titkár és ifjúsági klub vezetője is. Másik ok pedig, hogy nem
mindenben értettem egyet az akkori önkormányzat elképzeléseivel. Fontosnak tartottam, hogy ne függjek a megválasztásra kerülő polgármestertől és ne legyek a jó elképzeléseket elutasító
ellenzék sem. Gondoltam tudom, mi jó a falunak és a szigligeti
lakosok érdekeit szerettem volna képviselni.
Mivel nem voltam egyetlen pártnak sem a tagja és valójában
egyik képviselőjelölttel sem gondolkoztam hasonlóan a település
jövőjét illetően, ezért úgy gondolom, hogy én a településről alkotott saját képemet próbáltam képviselni. Vallottam, hogy Szigliget messze nincs azon a szinten, ahol az adottsága alapján lenni
kellene.
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Az előző két ciklus képviselő-testületeit alkották:
1990-1994
Polgármester: Mezey Artúr
Képviselők: Balassa Sándor, akit lemondását követően
Miklai Ferenc váltott
Horváth Gergely, akit lemondását követően
id. Pupos Lajos követett
Kovács Béla, akit lemondását követően
Szabó László váltott
Liszkai József
Májusi Zsolt, akit lemondását követően
Kertész Márton követett
Szalay Csaba
Dr. Szommer Pál
1994-1998
Polgármester: Mezey Artúr
Képviselők: Kissné Szennyai Márta
Liszkai József
Murger János
id. Pupos Lajos
Sipos József
Szabó László
Szalay Csaba
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I. fejezet
1998-2002
Nem terveztem, hogy szórólapokkal „bombázom” a választókat,
de bizonyos események hatására mégis megváltoztattam döntésemet. Úgy éreztem, hogy reagálnom kell Mezey Artúr választási
szórólapjára, melyben úgy szerepeltetett, mint saját képviselőjelöltje. Fontosnak tartottam, hogy jelezzem, nem osztom maradéktalanul a Polgármester úr település működtetésével kapcsolatos
irányvonalát.
Eldöntöttem, bármelyik polgármester jelöltnek is adnak bizalmat
a választópolgárok, én törekedni fogok a jó munkakapcsolatra.
Azt mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy én bíztam Bíró
József megválasztásában.
A választási időszak alatt a két polgármester jelölt többször szórólapokon próbálta lejáratni ellenfelét. Nekem sikerült ebből kimaradnom. Ez elmondható a többi választásról is, ahol később
indultam, hiszen ellenfeleimre nem volt jellemző a sárdobálás.
A választásokat elsöprő többséggel Mezey Artúr és képviselőjelöltjei nyerték:

Mezey Artúr

Független

356

68,46

Bíró József

Független

164

31,54
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Szabó László

Független

324

10,20

Szabó Tibor

Független

262

8,25

Liszkai József

Független

258

8,12

Balassa Balázs

Független

256

8,06

Mezey Artúr

Független

242

7,62

Id. Pupos Lajos

Független

229

7,21

Szalay Csaba

Független

210

6,61

Ifj. Ódor Zoltán

Független

209

6,58

Kissné Szennyai Márta

Független

206

6,48

Balassa Sándor

Független

186

5,85

Id. Sipos József

Független

186

5,85

Szijártó Lajos

Független

144

4,53

Széllné Fehér Csilla

Független

134

4,22

Id. Páhy László

Független

111

3,49

Herczeg Ferenc

Független Kisgazdapárt

110

3,46

Id. Szőke István

Független Kisgazdapárt

110

3,46

Az összes jelölt közül én voltam a legfiatalabb. Az, hogy a 16
jelölt közül én kaptam a negyedik legtöbb szavazatot, jóleső érzéssel töltött el. Büszke voltam, hogy szeretett falum képviselőtestületének tagja lehettem.
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Emlékszem a választás estéjére. Már lefeküdtünk a feleségemmel, amikor csörgött a telefon. Felvettem a kagylót. Azóta is a
fülembe cseng a derűs hang: „gratulálok képviselő úr”.
Nem szeretnék előre menni az időben, de azt mindenképpen megjegyezném, hogy akkor még nem tekintettem ugródeszkának a
képviselőséget a polgármesteri szék felé. Nem is mertem gondolni arra, hogy a következő választásokon én leszek Mezey Artúr ellenfele. Ennek elsődleges oka az volt, hogy nem tartottam
magamat alkalmasnak a polgármesterségre.
Tehát próbálok időrendben haladni, viszont több témában ez
szinte lehetetlen, hisz voltak döntések, melyek meghozatala vagy
magvalósítása éveket vett igénybe. Így ezek esetében egy-egy témát egyben kezelek.
-

Az első évben a fő feladat a gázvezeték-hálózat beruházási munkálatainak minél hatékonyabb megvalósulása
volt. Fontosnak tartottam, hogy a nyári időszakban függesszük fel a nyaralóövezetben a munkavégzést, a strandi
parkolót (mely depóniaként működött) adjuk vissza a
strandolók számára. Ebben és más a beruházással kapcsolatos kérdésben is konszenzus volt a tagok között. Sajnos
az aszfalttörmelék még a következő évben is a parkolóban
volt, melynek elszállítása végül költségvetési forrást igényelt. A beruházás során, úthelyreállítás címén a KÖGÁZ
Rt-től kapott forrásból a faluban járda és két út aszfaltozása valósult meg.
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-

Ahogy az előző ciklusban, az akkori testület is komolyan
foglalkozott a tornaterem építésével (később az én polgármesterségem alatt is téma volt). A képviselő-testület a
TTI EUROVIA Kft-vel egy sportcsarnok tervezésére korábban megkötött tervezői szerződés felbontását kezdeményezte. Abban egyetértettünk, hogy Szigligetnek
nincsen szüksége ekkora létesítményre, csak egy tornateremre. Költséghatékonyabbnak tartottuk a már első ciklusban
elkészült,
az
iskola
mellé
tervezett
tervdokumentáció adaptálását az ABC mellé. Mindkét
terv vonatkozásában komoly költségek jelentkeztek, de
fontosnak tartotta a testület az iskola megmaradásának
szempontjából, hogy a tornaterem megépüljön. Sajnos pályázati forrás hiányában ismét elmaradt a beruházás.

-

Előző évben az önkormányzat 10.000.000 Ft-ért megvásárolta a Farkas villát. Több éves egyeztetések eredményeképpen megszülettek az önkormányzat és az állam
közötti megállapodások, mely az érintettek részéről aláírásra is kerültek. Nagy viták voltak ezzel kapcsolatban a
testületen belül is. Újabb kihívás előtt álltunk, hogyan tudnánk minél észszerűbben és hatékonyabban működtetni a
villát. Abban az időben megkérdőjeleztem, hogy jó döntést hozott-e a testület a villa megvásárlásakor. A polgármester által előrevetített 6-8 milliós évi bevételt, amit
véleménye szerint a ház tud, túlzónak tartottam, amit az
idő igazolt is. A polgármester megfogalmazott a testület
felé egy koncepciót 2000 végén, amely szerint egy
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házaspár üzemeltetné a Farkas villát és lengyel vendégekkel töltenék meg. A két személy helyben lakna és részesedést kapna a bevételből. Mivel a testület
megalapozottnak gondolta az előterjesztést, döntött a felújításról és a bebútorozásról.
-

Az előző ciklusban felújításra került a Kisfaludy utcában
a „régi iskola, egykori tanárlakások” épülete. A testület
fontosnak tartotta, hogy minél hamarabb hasznosuljon az
épület, ezért pályázatokat írt ki erre vonatkozóan. Az első
fordulóban sikerült kiadni a kávézót és az egyik kézműves
műhelyt. Ugyancsak döntés született a régi iskolaudvar
burkolásáról, amely elvégzésével egy helyi vállalkozót bízott meg a testület. Az évek során pedig minden bérlemény kiadásra került.

-

Az önkormányzat az 1999-es évben összesen 4.700.000
forint pályázati forrást nyert. Ezek közül a Kulturális
Örökség Minisztériuma által kiírt pályázaton a strandi
WC csoportra, valamint régi iskolaépületre a település 11 millió forintot kapott, a Millenniumi rendezvényekre 2
milliót, míg a nyári napokra 700 ezer forintot.

-

Többek között már akkor felvetettem, hogy a Patak utca
alatt kialakításra kerüljön egy új utca, akkor ez elutasításra
került.
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-

Az év során folyamatos vitákat gerjesztett a fizikai állomány elvégzett munkája és a két emberre jutó falugazda
szükségessége, szerepe.

-

A jelenlegi 2021-es közbiztonsági helyzethez képest elszomorító volt ebben az évben a közbiztonság:
Betöréses lopás: 22
Besurranásos lopás: 9
Gépkocsi feltörés: 16
Gépkocsi lopás: 3
Gépkocsiból lopás: 3
Kerékpár lopás: 2
Közirat hamisítás: 1
Közúti baleset gondatlan okozása: 1
A képviselő-testület részéről felvetődött a polgárőrség felállításának igénye, melyet polgármester úr elvetett. Azt
javasolta, mivel a régi időkben is kolompolással jeleztek
egymásnak a szomszédok, ez most is célravezető lenne.
Szerintünk azért ennél hatékonyabb megoldást is lehetne
találni. Az egyre gyakoribb gépkocsi feltörés, lopás miatt
2000-ben a nyári időszakban őrzötté tettük a strandparkolót.

-

A temető keleti oldali tulajdonviszonyainak rendezése érdekében, egy, a temetővel határos magántulajdonban lévő
ingatlant elcseréltünk egy önkormányzati tulajdonban
lévő szántóval. Így a gyakorlatban használt temetői út
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2001-ben jogilag is teljes mértékben a település tulajdonába került.
-

A településen is egyre nagyobb igény jelentkezett a megfelelő lefedettséget biztosító mobiltelefonos szolgáltatásokra. Több lehetőség is felmerült a WESTEL Mobil
Távközlési Rt. által telepítendő átjátszó helyére vonatkozóan, amivel kapcsolatban a lakosság is elmondhatta a véleményét. Végül a beruházás a régi iskola mögött valósult
meg egy földalatti építmény formájában, az antennák pedig magánterületre kerültek.

-

A Széchenyi és a Kossuth utca közötti támfal rossz és veszélyes állapota miatt elengedhetetlenné vált annak a felújítása, melyre ajánlatokat kért a testület. Mivel helyi
vállalkozó nem jelentkezett, egy vidékit bízott meg a kivitelezésre. A beruházás költségeit saját bevételből finanszíroztuk.

-

Dr. Szommer Pál kezdeményezésére 2000-ben létrejött a
Tapolca és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás.
Ezzel megszűnt a településeken az orvosok számára a folyamatos ügyelet. A társulás gesztori szerepét Szigliget
Község Önkormányzata látta el.
2000-ben a képviselő-testület több pályázatot is benyújtott a nyaralóövezet csatornázására, sajnos támogatásban
azonban nem részesült. Ugyanebben az évben 1.100.000

-
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forint pályázati forrást nyert a település összesen, melyet
az oktatási intézmények működésére használtunk fel.
-

A második év végére már kezdett egyértelművé válni számomra, hogy a falu fejlődése szempontjából elengedhetetlen lenne, ha egy más mentalitású településvezetést
választana a lakosság a következő ciklusban.

-

Ahogy már előzőekben írtam, a KÖGÁZ Rt. 14 millió
Ft+ÁFA összeget biztosított az utak sávos helyreállítására, mely a gázvezeték hálózat kiépítését követően elkészült. 2001 végére megvalósult a KÖGÁZ Rt által
biztosított forrásból a Kossuth utcai járda, a régi postától
a Főtérig a Kossuth utca, valamint a Petőfi utca aszfaltozása. A Főtértől a Nádüzemig az út felújítását a Közútkezelő Közhasznú Társulás finanszírozta. A Kossuth utca
aszfaltozásának megkezdése előtt elengedhetetlen volt az
elöregedett vízvezeték hálózat cseréje. A DRV sajnos
csak bekötéseket cserélte. Én elengedhetetlennek tartottam a gerincvezeték cseréjét is, a polgármester válaszában
viszont jelezte, hogy ezt a DRV már korábban kicserélte.
Sajnos az évek során kénytelenek voltunk ennek ellenkezőjéről meggyőződni. Az elmúlt 2 évben ez volt az első
komolyabb önkormányzati beruházás.
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-

Elvállaltam a Balaton SE elnöki pozícióját. Elődöm,
Jánka Zoltán lemondását követően örömmel tettem eleget
a felkérésnek, hiszen mindig is kötődtem a sporthoz. Serdülőként az NB II-es Bauxitbányában, majd Szigliget színeiben a körzeti, illetve a megyei bajnokságban rúgtam a
bőrt. Emellett NB III-as játékvezetőként hagytam abba a
„sípmesterek” nem mindig közkedvelt tevékenységét.
Mindjárt az első évben komoly tornával ünnepeltük megalakulásunk 70. születésnapját. A tornára NB III-as és
Megyei I–es csapatokat is meghívtunk. Az ifjúságiaktól
egészen az öregfiúkig minden korosztály játéklehetőséget
kapott a tornán.

A felnőtt csapat: Felsősor: Káli Lajos edző, Tóth István, Mayer Tamás, Kardos Máté, Széplábi Kornél,
Takács Róbert, Halász István, Balassa Balázs elnök.
Alsó sor: Elek László, Mayer Péter, Horváth György,
Varga Károly és Domonkos Zoltán.
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Nagy öröm volt számomra, hogy a csapattagok és a szurkolók közösen újították meg az öltözőt. Szép eredményeket értünk el a tartalék és a felnőtt csapatokkal, mégis a
legnagyobb örömet a Bozsik-programos gyermekek rendszeres edzései jelentették. Felkértek és lelkesen foglalkoztam a legifjabb labdarúgó palántákkal is.
Egy balatonedericsi tornán készült a három korosztály-

ról.
-

Még ebben az évben megalakítottuk az asztalitenisz szakosztályt is, amelyet a képviselő testület is támogatott. A
megyei bajnokságban indultunk, ahol nagy segítséget
kaptam Varga J. Lászlótól és az azóta elhunyt Németh
Miklóstól.
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-

A polgármester és a képviselő-testület egy része nehezen
vette tudomásul, hogy az akkor még jelentős számú fiatalok életteret szeretnének maguknak. Ennek egyik színtere
a régi mozi épülete volt. Azt is kijelenthetjük, hogy a fiatalok nehezen tudtak igazi közösséget alkotni, de a település sem segítette ebben a törekvésükben őket.
Próbáltam „felkarolni” ezt a csoportot, amely sajnos
szinte csak fiúkból állt. A romos „mozi épületben” a fiatalokkal közösen rendbe raktuk a WC-ket és az egy helyiségből álló klubot. A részemről megnyilvánuló
támogatást többször meghálálták azzal is, hogy aktívan
vettek részt a társadalmi munkákban.

-

Több alkalommal is téma volt a Soponyában építendő kerékpárút nyomvonala. Mivel már elkészültek a tervek a
szántóterületek és a nádas közötti úton történő megépítésre, ezért több képviselő is ezt szorgalmazta. Voltunk
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néhányan, akik inkább a Soponyai út mellett szerettük
volna. Komoly véleménycserétket folytattunk a témában,
de igazából értelmetlen vita volt, hisz végül egyik nyomvonalon sem valósult meg a kerékpárút.
-

Mivel 2000-ben nem volt sikeres a szennyvíz csatornahálózat II. ütemére beadott pályázat, ezért 2001-ben ismét
benyújtotta a testület. A pályázat elkészítésével a DRV Rt.
beruházási osztályát bízták meg. Mivel áprilisban ismét
kiderült, hogy a VICE és a KAC pályázatunkat elutasították és a céltámogatáshoz a település lehetőségeit meghaladó mértékű önerőt kellene biztosítani, ezért a képviselőtestület a céltámogatásra a pályázatot nem nyújtotta be.

-

Sajnos az addigi viszonylag jó munkakapcsolat megromlott a polgármesterrel. Számos alkalommal rendelt meg
munkákat a testület tudta nélkül. Fizetőssé tette a strandnál és a várnál lévő parkolókat. Még az elvesztett Pinceszövetkezettel folytatott pert is a testület döntése nélkül
fellebbezte meg. Folyamatos vita volt a testület néhány
tagja és a polgármester között a falugondnok feladatairól,
munkájáról.

-

A MAHART Rt-ből a Balatoni Hajózási Részvénytársaságot privatizálta a kormány. Döntés született arról, hogy
a 22 kikötővel rendelkező település összesen 51 %-os tulajdonrészt szerezhet a BAHART-ban. Lakosságarányosan meghatározták, hogy egy-egy település milyen
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mértékű tulajdonjoghoz juthat hozzá és mennyiért. Igy
Szigliget 0.6 %-os tulajdonrészt vásárolhatott, melynek
értéke 6 millió forint volt. A testület döntött, hogy hitelfelvétellel biztosítja a szükséges forrást.
-

Szabó László képviselő 2001 júniusában megromlott
egészségi állapotára hivatkozva lemondott képviselőségéről, amelyet Kissné Szennyai Márta töltötte be helyette.

-

2001. július 12-én átadásra került a BAHART beruházásában és tulajdonában lévő vitorláskikötő.

Fényképezte: Takács József
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Kép a munkákról és a végeredményről.
-

A képviselő-testület eldöntötte, hogy saját forrásból felújítja az Ady utcát. Pályáztatást követően a munkát egy
helyi vállalkozó végezte el.

-

A tervezéssel, majd a kisajátításokkal kezdődött a Balatoni Bringakörút szigligeti szakaszának a beruházása. Bár
a település területén kész tervek álltak rendelkezésre,
mégsem sikerült kilobbizni, hogy a belterületen is végig
menjen a kerékpárút, így a nyomvonal a 71-es úttal párhuzamosan haladt. Ez a beruházás állami forrásból, állami
kivitelezésben zajlott.

-

A testület arról is döntött, hogy a Kiss Irénkétől megörökölt rossz állapotban lévő ház felújítási terveit elkészítteti.
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2002-ben 5 millió forint fejlesztési forrást kaptunk erre a
Műemlék Hivataltól.
-

A Farkas villába 2001 nyarán megérkeztek (ahogy a polgármester fogalmazott) a lengyelek, akik jutalékos rendszerben tölteni fogják az üdülőt. Az épület melletti
kisházban kaptak szállást, amely bebútorozva várta őket.
Optimistán a polgármester 3 millió forint bevételt remélt
ebben az évben, azonban csak 514 ezer forint realizálódott
és sajnos a 2002-es év sem hozta a remélt számokat. A
szerződésben előírt kötelezettség (emlékszoba kialakítása) teljesítésére a Farkas István Alapítvány az illetékes
minisztériumtól 5 millió forintot kapott.

-

Az elmúlt években képviselő-társaimmal több alkalommal is kértük a Szeszfőzde felé vezető útra a közvilágítás
kiépítését. Reméltük, hogy a tervezett közvilágítás korszerűsítése során megépülnek a hiányzó szakaszok. A településen jelenleg működő közvilágítási hálózat
felújítására 2002-ben a testület megrendelte a terveket az
ÉDÁSZ Rt-től.

-

Többször kértem segítséget a pálya alatti park kialakítására. Mivel ez elmaradt, ezért a vállalkozásom dolgozóival, valamint helyi fiatalokkal elkezdtük ennek a
rendberakását.
2001 végén a következő civil szervezetek működtek:
Nyugdíjas Klub, Táj- és Településvédő Kör, Balaton SE,

-
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illetve ebben az évben alakult az Ifjúsági Szervezet, az
Üdülőtulajdonosok Egyesülete és újjáalakult az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület.
-

A 2001-es évben három pályázaton sikerült forráshoz
jutni. Az éves kulturális programokra a Gazdasági Minisztériumtól 1 millió Ft-ot, a Műemléki Hivataltól 5 millió forintot a „Kiss Irénke féle házra”, míg a Veszprém
Megye Közoktatásáért Alapítványtól 2.100.000 forintot
nyert az önkormányzat. Az utóbbi támogatásból az óvodában és az iskolában nyílászárók mázolása, az óvoda
homlokzatának festése, az udvaron lévő fajátékok mázolása, az óvoda udvarán a járda aszfaltozása, illetve az iskola egyik vizesblokkjának felújítása valósult meg.

-

Mivel lejárt az önkormányzati tulajdonú strandi vendéglátó egységek bérleti jogviszonya, ezért a képviselő-testület 2001-ben kiírta az új bérlők kiválasztására a
pályázatokat. A megszűnő bérleti jogviszony kedvezményezettjei építették ezeket az egységeket, amivel egy tíz
éves bérleti jogviszonyt kaptak. A 2002-es évben a képviselő-testület pályáztatást követően kijelölte az új bérlőket.

-

2002 februárjában már sokadszorra pályázott az önkormányzat a nyaralóövezet csatornázására. A kormány részéről megfogalmazódott, hogy a Balaton-parti
településeken minél nagyobb mértékű csatornázottságot
kell elérni. Ez kellett ahhoz, hogy végre támogatásban
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részesültek a pályázataink. A beruházáshoz 80%-os támogatást kaptunk. Az üdülőterület II. ütem elnevezésű beruházás összes költsége 326.486.000 Ft volt. A Széchenyi
Tervből 195.892.000 Ft, a KAC-ból 32.649.000 Ft, míg a
VICE pályázatból 32.650.000 Ft támogatást kaptunk, a
saját forrás pedig 62.295.000 Ft volt, mely fedezetét a lakosság befizetése biztosította.
Megalakult a Víziközmű Társulat, melynek elnökévé
Baán Zoltánt választották.
Kiírásra került a közbeszerzés, a csatornaépítés kivitelezőjének kiválasztására vonatkozóan.
-

2002. április 16-án átadták a Balatoni Bringaút szigligeti
szakaszát.

-

2002 júniusában elhunyt Dr. Szommer Pál háziorvos. Az
özvegy örökölte a praxisjogot. Míg az új háziorvos kiválasztásra nem került, addig Dr. Sasvári Ferenc látta el a
körzeti orvosi feladatokat.

-

Pupos Kálmán 10 éves időre bérbe kapta a 199/2 hrsz-ú
ingatlanon található pincét és gazdasági épületet. A testület pedig engedélyezte, hogy az épületek felújítására pályázatot nyújtson be. A pályázati díj a felújítás költsége
fedezte a 10 év bérleti díját.

-

A ciklus végén szeretnék kitérni oktatási intézményeinkre. Az óvodát és az iskolát is három település
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működtette. Az óvodában 2000 októberében 28 szigligeti,
8 hegymagasi és 2 raposkai gyermek járt. Ebben az időszakban Szalay Csabáné volt az intézmény vezetője,
amelyre 2018 nyaráig volt megbízása. Egy gyermek után
a településeknek az állami forráson felül 2000-ben 68.950
Ft hozzájárulást kellett fizetnie.
Az általános iskolába ugyanebben az időszakban 89 szigligeti, 26 hegymagasi, 7 raposkai, 8 téglagyári, valamint 1
tapolcai iskolás járt, az igazgató ekkor Szabó Lászlóné
volt. Egy gyermek után a településeknek az állami forráson felül 2000-ben 46.000 Ft hozzájárulást kellett fizetniük.
Soknak tartották a társtelepülések, a gyermekek után fizetendő összeget. 2001-től a raposkai képviselő-testület komoly vitákat gerjesztett ezzel kapcsolatban. Többször
hivatkoztak arra, hogy gyermekeik nagy része Tapolcára
jár iskolába, ott jóval kevesebb hozzájárulást kell fizetniük gyermekenként. Egyébként 2004. július 29-én Raposka képviselő-testülete felmondta az oktatási, nevelési
feladatokat ellátó intézmények közös fenntartásáról szóló
megállapodást. Sajnos ebben az évben már nagyon magas
hozzájárulásokat kellett fizetnie az önkormányzatoknak,
egy gyermek után 212.017 Ft-ot. Az iskolába Szigligetről
76, Hegymagasról 10, míg Raposkáról 6 gyermek járt. Az
óvodába járó gyermekek után pedig 289.928 Ft hozzájárulással kellett kiegészíteni az állami támogatást, ahova
22 szigligeti és 3 hegymagasi óvodás jár. Ettől kezdve két
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település látta el az oktatási intézmények fenntartási feladatait.
A másik közös intézményünk a Körjegyzőség volt, amely
két település, Hegymagas és Szigliget közös intézménye
volt. A teljes időszakban, amelyet feldolgoztam végig egy
személy látta el a körjegyzői, jegyzői feladatokat, Lutár
Mária a rendszerváltás óta Szigliget jegyzője. Nagy tapasztalattal rendelkező szakember, akinek fontos szerepe
volt abban, hogy a település jogszerűen és eredményesen
működött.
-

A 4 év összegzése:
Egyértelműen megállapítható, hogy a település üzemeltetés nem működött túl jól. Az biztos, hogy sem a dolgozók
vezetésére alkalmas embert nem talált a polgármester,
sem pedig a munka hatékonyságára nem fektettek kellő
hangsúlyt.
Az első három évben hihetetlenül kevés pályázati pénzhez
jutott a település. A ciklus egyetlen jelentős nyertes pályázat a nyaralóövezet fejlesztéséhez kötődik. Többszöri próbálkozásra az utolsó évben sikerült a szükséges források
jelentős részéhez hozzájutni pályázat által, egy olyan időszakban, amikor a kormány zászlajára tűzte, hogy az öszszes Balaton-parti települést csatornázni kell.
Ez alatt a négy év alatt az önkormányzati fejlesztések
ugyancsak elenyésző számban valósultak meg.
Szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen voltak
olyan szegmensei a működésnek, melyek pozitívnak
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mondhatók. Összességében a szociális háló akkor is jól
működött. Új civil szervezetek is alakultak a faluban. A
költségvetés számai pedig minden évben pozitív előjelűek
voltak.
Elengedhetetlen, hogy kiemeljem azt a munkát, amit Mezey Artúr a Váralapítvány elnökeként végzett. Ebben az
időben jelentős fejlesztések valósultak meg a várban és
szépen fejlődött az ekkorra már Szigliget legjelentősebb
turisztikai attrakciója. Az is tény, hogy az alapítvány bár
támogatta a település fejlesztéseit, programjait, de a falutól független költségvetésből működött, amely Szigliget
szempontjából (most látszik igazán) nem volt szerencsés.
A ciklus végén Mezey Artúr polgármester tájékoztatója
során kiemelte, hogy az általam vezetett új képviselő-testület 17 millió tartalékkal és 6 millió MAHART részvénnyel, valamint 7,5 millió ÉDÁSZ részvénnyel vette át a
település irányítását.
Most egy kicsit előre szaladtam, hisz mint minden választást a 2002-est is megelőzött egy választási időszak.
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II. fejezet
Miután eldöntöttem, hogy megmérettetem magam polgár-mesterként, megkerestem azokat az embereket, akikkel szívesen dolgoztam volna együtt megválasztásunk esetén az új képviselőtestületben. Összeállt egy csapat, mely célul tűzte ki, hogy leváltja az addig három cikluson át polgármesterként dolgozó Mezey Artúrt, valamint az őt támogató képviselőket.
Négy polgármesterjelölt (Mezey Artúr, Vidosáné Németh Katalin, Molnár István és én) indult a választáson. Vidosáné Németh
Katalin a választások előtt visszalépett az én javamra, Mezey Artúr és Molnár István pedig egymással voltak elfoglalva. Annak
ellenére, hogy a képviselők jelentős része engem támogatott,
mégis úgy éreztem, nem bennem látják az igazi ellenfelet. Molnár
István a megnyilvánulásai során sokszor irritáló módon becsmérelte Mezey Artúrt, míg engem nem tekintett ellenfélnek. Végül
jelentős vereséget szenvedett. Itt is bebizonyosodott, hogy a szigligetiek nem vevők a sárdobálásra.
Hét képviselőjelölttel (mind a heten képviselők lettek), akik nyíltan vállalták, hogy engem támogatnak, nagyon komoly munkát
végeztünk a választási időszakban. Összeraktunk egy fejlesztési
koncepciót, sok ember véleményét meghallgattuk. Azokat az igényeket, amelyeket a település fejlődése szempontjából vállalhatónak találtunk, beépítettük a programunkba. Így utólag
visszagondolva sok összetevője van a sikernek. Nem tudhatjuk,
hogy mi lett volna, ha a két jelölt komoly ellenfélnek tart, vagy
ha Vidosáné Németh Katalin nem lép vissza. Abban is biztos vagyok, hogy sokkal szorosabb lett volna az eredmény Mezey Artúr
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és köztem, ha a választási gyűlések máshogy zajlanak. Az ellenfelem elkövette azt a hibát, hogy miután elmondta választási beszédét, nem adott lehetőséget a jelenlévőknek, hogy feltegyék
kérdéseiket. Amikor Mezey Artúr kijelentette, hogy ez nem falugyűlés, nem lehet feltenni kérdéseket, magára haragította a jelenlévők nagy részét. Ebből tanulva a választási gyűlésem fele a
közös gondolkozásról szólt, melyet értékeltek a jelenlévők.
Az engem támogató képviselőjelöltekkel közösen készített választási szórólap tartalmazta a mi 13+1-es „szelvényünket”.
1. Teljes csatornázottság a falu területén, majd az utak teljes
szélességben történő helyreállítása.
2. Építési telkek kialakítása a fiatalok számára.
3. A Farkas villa és a Tenisz klub helyzetének felülvizsgálata.
4. A strand és a parkoló fejlesztése.
5. A közterületek parkosítása.
6. A falu területén munkahelyek biztosítása, valamint a
nyugdíjasok és a fiatalok számára a létbiztonság megteremtése.
7. Az állandó lakosság és a Szigligetre látogatók számára
vonzó programok kialakítása.
8. A falu anyagi helyzetének stabilizálása pályázati pénzek
segítségével.
9. A Pinceszövetkezet és a falu között folyó per megegyezéssel történő befejezése.
10. A körzeti megbízott számára szigligeti lakás biztosítása és
a polgárőrség felállítása.
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11. A falu képviselő-testülete és a nyaralótulajdonosok között
állandó kapcsolat kialakítása.
12. Faluház építése.
13. A faluban a gondozatlan területek megszüntetése.
13+1. Falunk fekvésének és szépségének megfelelő színvonal
megteremtése.
Szeretnék most idézni Mezey Artúr polgármester jelölt választási
szórólapjából is.
1998-2002 között megvalósult önkormányzati beruházások:
- gázberuházás 84 millió Ft
- strandi csatornahálózat, ivókút kialakítása 1.800.000 Ft
- régi iskola kézműves műhely 4 millió Ft
- Ady utca burkolása 3 millió Ft
- Kossuth utca járdaépítés, aszfaltozás 18 millió Ft
- Farkas István Emlékház berendezése 6 millió Ft.
Ez összesen 116.800.000 Ft, vagyis 29.200.000 forint esik egy
évre.
1998-2001 között elnyert pályázati források:
- helytörténeti múzeumra 5 millió Ft
- kulturális rendezvényekre 2.300.000 Ft,
vagyis három év alatt 7.300.000 Ft. 2002-ben csatornázásra
261.181.000 Ft
Ezek az „eredmények” is közrejátszottak abban, hogy úgy éreztük, váltásra van szükség a település vezetésében.
Már írtam előzőleg, hogy jelentős volt a támogatottságom a jelöltek között.
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A 19 képviselőjelölt közül 12-en biztosítottak támogatásukról,
úgy mint Balassa Sándor, Csiszár Lajos, Güns Katalin, ifj. Ihász
Ferenc, Hunyadi Sándorné, Káli Attiláné, Kiss Zsolt, Kissné
Szennyai Márta, Dr. Lukácsy Péterné, Novák Andrásné, Szabó
Tibor és Szőke István.
A 2002-es önkormányzati választásokon a következő eredmény
született:
Kapott érJelölő szerJelölt neve
vényes sza%
vezet
vazat
Polgármester
Balassa Balázs
független
425
70,25
Mezey Artúr László
független
152
25,12
Molnár István
független
28
4,63
Képviselők
Szabó Tibor
Szőke István
Vidosáné Németh Katalin
Kiss Zsolt
Kissné Szennyai Márta
Novák Andrásné
Balassa Sándor
ifj. Ódor Zoltán
id. Pupos Lajos
Varga József László
Szalay Csaba

független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független

377
334
287
257
254
251
250
201
197
177
176

10,48
9,29
7,98
7,04
7,06
6,98
6,95
5,59
5,48
4,92
4,89
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Dr. Lukácsy Péterné

Hunyadi Sándorné
Güns Katalin Andrea
Csiszár Lajos
Káli Attiláné
Kovácsné Kiss Judit Katalin
ifj. Ihász Ferenc
Kustánczi Gézáné

Szigligeti
Üdülő
Egyesület
független
független
független
független
független

170

4,73

139
129
118
116
69

3,86
3,59
3,28
3,22
1,92

független
független

52
43

1,45
1,20

Miután megvolt az alakuló ülés, a képviselő-testület azonnal
munkához látott. A testület egy közösséget alkotott, több alkalommal is baráti beszélgetést folytattunk.

Valamilyen mértékben hárman jelentettük a folytonosságot
(Kissné Szennyai Márta, Szabó Tibor és én), a többi képviselő
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komoly intenzív munkával próbálta minél jobban megismerni a
folyamatban lévő ügyeket.
- Sajnos voltak olyan napirendi pontok, melyek során meg
kellett állapítani, hogy az elődöm tevékenysége nem volt
összhangban a testület döntésével, ilyen volt például a
strandparkoló őrzésének kérdése. A testület által elfogadott pályázati kiírás egy éves időszakot határozott meg,
míg a polgármester 5 éves szerződést kötött. Mivel az év
végén nem tudtunk egyoldalúan szerződést bontani, a hátralévő 4 éves szerződést módosítottuk egy évre.
Nagy feladat volt az újonnan felálló testületnek a 800 érdekeltségi egységet érintő csatorna társulat megalakítása.
Komoly eredmény volt, hogy az érdekeltek több mint 2/3os többségével megalakítottuk a társulást.
A képviselő-testület döntött, hogy a legjobb ajánlatot adó
SWIETELSKY Kft-t bízza meg a nyaralóövezeti csatornahálózat kivitelezési munkálatainak elvégzésével. A kivitelező már a 2002-es évben a Balaton és a Fürdő
utcákban elkezdte a munkát.
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-

A képviselő-testület a választási ígéretének megfelelően
megszüntette a Pinceszövetkezettel zajló pert és ezzel lehetőséget biztosított a tagok számára, hogy járandóságukhoz hozzájuthassanak.

-

A testület fejlesztési koncepciójának egyik záloga volt,
hogy a rendezési terv módosítása során beépüljenek azok
az elemek, amelyek elengedhetetlenek az újonnan alakult
testület céljainak megvalósításához. Ennek érdekében
döntöttünk a rendezési terv módosításáról. A beérkezett
pályázatok közül a Környezetterv Kft. ajánlatát találtuk a
legjobbnak, így megbíztuk a felülvizsgálat elvégzésével.
Nagy munkát végeztek a rendezési terv felülvizsgálatával
megbízott szakemberek és a képviselő-testület is. Komoly
vitáktól sem mentes egyeztetések zajlottak, hisz tudtuk,
milyen jelentősége lesz ennek a rendeletnek a település
jövője szempontjából. A rendezési terv elkészítésének
költségeire a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz benyújtott
pályázatunk sikeres volt.

-

Ugyancsak a választási időszak ígérete volt, hogy folyamatosan tájékoztatjuk, információval látjuk el a lakosságot. Karácsony előtt megjelent a település havilapja, a
Szigligeti Harsona, amely azóta is minden hónapban eljutott a lakossághoz.
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-

A képviselő-testület megköszönve az elmúlt 12 évi munkát, Mezey Artúr részére emlékplakettet adományozott,
melyet a volt polgármester nem vett át.

-

Az elmúlt években az önkormányzat a karácsonyi esti
mise után vendégül látta a lakókat egy kis fogadásra. Ezt
a szokást mi is folytattuk.

-

Jelentős energiát fektetett az új testület, hogy a saját elvárásainak megfelelően működtesse bérleményeit. A strandon az eddigi személyre szabott bérleti díjak helyett
törekedtünk egy egységes négyzetméter ár kidolgozására.
Fontos volt, hogy koncepcionálisan határozzuk meg a
strand jövőképét. Szükségét éreztük az egész strandot
érintő fejlesztés megvalósításának, amelynek érdekében
elkészíttettük a strand kiszolgáló épületeinek terveit.

-

Több olyan témával is kénytelenek voltunk foglalkozni,
amely komoly kérdéseket vetett fel. Az egyik ilyen a Tenisz Klub Kft-ben lévő önkormányzati tulajdonrész elértéktelenedése vagy éppen az orvosi rendelőhöz fizikailag
is kapcsolódó szolgálati lakás bérleti jogviszonyának kérdése. Sajnos mindkét esetben „patt” helyzetbe kerültünk.
A teniszpályák létrehozásánál 28 %-os tulajdonrésszel
rendelkezett a falu, mivel a fejlesztéseket a Kft. többi tulajdonosai valósították meg és ezzel tőkeemelést hajtottak
végre, ezért a falu tulajdoni hányada 5%-ra csökkent,
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mely jelentős beleszólást nem tett lehetővé a Tenisz Klub
Kft. ügyeibe.
-

Az orvosi szolgálati lakást szerettük volna az új háziorvosnak biztosítani, de hosszas huzavona után a képviselőtestületnek tudomásul kellett vennie, hogy Dr. Szommer
Pál özvegye nem költözik ki a lakásból. Így az új háziorvosnak a Szamosvári Alfréd és felesége kiköltözésével
üressé vált Kisfaludy utcában található szolgálati lakást
biztosítottuk.
2003 nyarán az új háziorvos Dr. Karasszon Diána munkába állt, átvette Dr. Szommer Pál praxisát és viszonylag
hamar beilleszkedett a település életébe. Az orvosi feladatok mellett kézi gyógyszertárat is működtetett. A folytonosságot megteremtette azzal, hogy a két asszisztenst
megtartotta. Dr. Sasvári Ferencnek pedig megköszöntük
addigi munkáját.

A képen mellettem látható Dr. Sasvári Ferenctől búcsúzott a Szigligeti Nyugdíjas Klub.
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-

Komoly fejtörést okozott a testületnek a kötelezettséggel
terhelt Farkas villa hasznosítása. A Farkas István Alapítvány szerette volna 10 évre bérbe venni az épületet, a testület viszont a kérelmet elutasítva megpályáztatta a Farkas
István Emlékházat. Mezey Artúr által megmentőként beállított házaspárt, akik addigra már csak lakók voltak és
nem tudták lengyel vendégekkel tölteni a házat, kiköltöztettük az épületből. A 2003-as év telén beérkezett három
pályázat közül a legrosszabb ajánlatot az alapítvány adta.
A minisztérium részéről óriási nyomás nehezedett a testületre, ennek ellenére nem a Farkas István Alapítványt jelölte ki bérlőnek. A testület tartotta magát a kiírásban
szereplő értékelési szempontok mellett és a legjobb ajánlatot adó Kft-t hirdette ki győztesnek. A nyertes cég vállalta, hogy a minisztériummal megkötött szerződésben
foglalt kötelezettségeknek eleget tesz, amennyiben az alapítvány is teljesíti a vállalt feladatait. Igy a következő év
szeptemberében megnyílt a Farkas István alkotásaiból
álló kiállítás.

Ez a kép a megnyitó ünnepségen készült
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-

Az előző ciklusban képviselőként folyamatosan kértem a
testület tagjait, hogy foglalkozzunk komolyan a polgárőrség megalakításának kérdésével. Sajnos ebben nem volt
partner a polgármester és képviselő-társaim többsége
sem. Az új testület 2003 januárjában támogatta, hogy létrejöjjön az alapszervezet, mely közel 30 fővel meg is alakult. Elnöknek Kertész Mártont választották, a
vezetőséget Balassa Sándor, Ihász István, Szabó Tibor és
Kócs József alkották. Az ellenőrző bizottság tagjai Ress
Attila, Szőke István és Szabó István voltak. Irodát a régi
tűzoltószertárban kaptak, gépjárművet pedig három testületi tag (Balassa Sándor, Kiss Zsolt és Novák Andrásné)
tiszteletdíjából vásároltak.
2005-ben az új elnöknek Szabó Tibort választották.

-

Dr. Szommer Pál kezdeményezésére még az előző ciklusban megalakult a Központi Orvosi Ügyelet, melynek
gesztorságát a szigligeti önkormányzat vállalta el, a társulás mindenkori vezetője a gesztor önkormányzat polgármestere volt. Erről szinte egy külön könyvet lehetne írni,
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de én csak röviden szeretném felidézni azokat az éveket.
Ez határozottan az orvosoknak volt jó, hisz a háziorvosnak a körzetében folyamatos ügyeletet kellett fenntartani
a megalakulás előtt. Vagyis a nap 24 órájában rendelkezésére kellett állnia a betegeinek. Ez az új rendszer lehetővé tette, hogy napi 8 óra munkavégzés, készenlét
mellett, beosztás szerint az ügyeletben töltött időn kívül
nem kellett dolgozni, készenlétben lennie. Amikor megalakult a társulás, akkor megfogalmazták a célt, hogy a
TB. által erre a feladatra fordított állami támogatásból kell
működtetni. Vagyis az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulni, míg az orvosok megkapják a lakosságszám
utáni TB finanszírozás rájuk eső részét. Szinte az első pillanatban láttam, hogy komoly feszültség van az orvosok
között, azáltal, hogy ugyanazért a munkáért más-más juttatást kapnak. Én azzal egyet is értettem, hogy módosítani
kell az alapszabályt, hisz az nem elfogadható, hogy
ugyanazért a munkáért a kisebb települések orvosai kevesebb fizetést kaptak. Természetesen ezt a nagyobb települések orvosai sérelmezték. Ezt a helyzetet úgy próbáltuk
kezelni, hogy önkormányzati hozzájárulás segítségével
hozzuk egy szintre az óradíjakat. Ezt viszont az önkormányzatok nem támogatták. Nem tudtunk mit tenni, csökkentettük a nagyobb települések orvosainak díjazását és
ezzel az összeggel kiegészítettük a többi orvos órabérét.
Ez ismét feszültséget okozott az orvosok és köztem. Pedig
nem én voltam, aki ezt a helyzetet előidézte, hanem a támogatást nem megszavazó képviselő-testületek. Mégis
37

nekem kellett „közelharcot” vívnom a polgártársaim helyett. Nagyon kemény időszak volt. Folyamatos volt a feszültség köztem és az orvosok között. Volt olyan orvos is,
aki megüzente, hogy az én érdekemben ne legyek beteg
az Ő ügyeleti ideje alatt. A helyzet pikantériája, amint a
Kistérségi Társulás vette át az ügyelet működtetését, rögtön megkövették döntésüket a polgármesterek és anyagilag támogatták az ügyelet működését. Egy pozitívuma
volt ennek a gesztori szerepnek. Megedződtem!
-

Az ÉDÁSZ a település központjában (a posta mögé) egy
transzformátor állomást alakított ki. Ez a beruházás több
szempontból is előnyös volt a településnek. Amellett,
hogy javult a villamos energiaellátás, bizonyos helyeken
föld alá kerültek a légkábelek, valamint a Kossuth utcai
járdából a kérésünkre két villanyoszlop is kikerült. Mivel
a hivatal épülete előtt is a földbe lett elhelyezve a kábel,
ezért a járda leszűkítésével létrejött 4 parkolóhely.
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-

Az új testület célul tűzte ki, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fás területeket kitisztítsa, parkosítsa. Ebben
a munkába segítséget kért a lakosságtól. Több társadalmi
munkát is szerveztünk. 2003-ban az Önkormányzat, a
Szigligeti Nők Egyesülete valamint a Polgárőrség társadalmi munkát hirdetett a focipálya alatti terület kitisztítására. Sok szorgos kézre volt szükség ahhoz, hogy a
területet megszabadítsák az évek óta felhalmozódott szeméttől, építési törmeléktől, gaztól. Óriási segítséget jelentett Szőke István, aki munkagéppel egyengette el azokat a
részeket, amit kézi erővel nem tudtunk. Az eltelt idő igazolta, hogy az emberek szeretik a szépet. Végre a területet
nem szemétlerakásra, hanem esti sétákra használják.
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2004-ben két paddal és egy asztallal gazdagodott az új
parkunk.
A társadalmi munkában részt vettek:
Balta Sándor, Fehér János, File István, Filéné Gelencsér
Zsuzsanna, Horváth Györgyné, Hóz Ferenc, Hunyadi
Sándorné, Kardosné Bérczi Mária, Káli Ádám, Káli Péter,
Kertész Márton, Kissné Szennyai Márta, Kovács József,
Kreisz Roland, Krémer János, Makkosné Nyírő Lívia,
Murger Jánosné, Németh Miklós, Németh Miklósné, Piller Balázs, Piller Gyula, Piller Kálmánné, Pintér György,
Pintér Györgyné, Szabó István, Szabó Tibor, Szőke Gábor, Szőke István, Szőke Istvánné, Szőke Péter, Takács
Bea, Tar Gábor, Tar Tibor, Tarné Szabó Gyöngyi, Varga
Ádám, Varga Sándor, Vargáné Papp Mária, Vargáné Sabján Elíz, Balassa Balázsné.
-

2003 júliusában két szombaton társadalmi munkát végeztek a Királyné Szoknyáján a tenni vágyó szigligetiek. Kapákkal, ásókkal és egy fűrésszel felszerelve megkezdték
az út építését. Ahol a növényzet ki lett vágva, szép lassan
egy földes út készült. A hangulat is jó volt, a munkakedv
is, így viszonylag gyorsan haladtak.
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A társadalmi munka első napján készült ez a kép
Az első szombaton egy, a másodikon több lépcső is elkészült. Kialakítottunk egy megállót, ahol padokat, asztalokat helyeztünk el, és ahonnan gyönyörű a kilátás a
kápolnára.
A második munkanapon már halászlé is várta a munkában
megéhezett embereket. Az Óvárba most már jó út vezet
fel, hála a társadalmi munkának és a sok segítőkész embernek. A résztvevők: Alexander Bernhavt, Ángyán
László, Baán Zoltán, Balassa Dániel, Fehér János, Hosszú
Ferencné, Janauschek József, Juranits Attila, Juranits
László, Kiss István, Kissné Szennyai Márta, Kovács
László, Krémer János, Lassu Imre, Lukácsi Katalin, Nagy
János, Pupos Ferenc, Rakonczai László, Simon István,
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Simon Istvánné, Szabó Tibor, Szabó Tibor András, Szabó
Tiborné, Szeidl Béla, Szekér János, Széplábi Kornél, Tóth
András, Tóth Andrásné, Vass Gábor.
-

29 tenni vágyó ember munkájának köszönhetően kitisztítottuk és kialakítottuk a hajókikötő mellett a parkot. Az
önkormányzat vásárolt bele padokat, asztalt, valamint a
gyalogúthoz kavicsot. Ennél a közös munkánál vált egyértelművé, hogy igénylik az emberek a közös munkát településünkért. Jó érzés volt látni, hogy fiatalok és
idősebbek egyaránt hajlandók egy célért dolgozni. Remélem, hogy büszkén sétálnak végig a kialakított parkban.

A 2004 telén ugyancsak munka folyt a parkban, melynek
eredményeképpen nagyobb területen nyílik lehetőség a
sétára.
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A Szigligeti Harsonában megtaláltam a 2003 november
29-én megtartott társadalmi munkában résztvevők névsorát: Baán Zoltán, Egyed Péter, Güncz Katalin, Hegedűs
István, Káli Gyula, Kissné Szennyai Márta, Kiss István,
Kiss Valter, Krémer János, Fehér János, Lassú Imre, Páhy
László, Pupos Ferenc, Pintér György, Ress Tamás, Sipos
Anna, Sipos Krisztina, Sipos Noémi, Szabó Anita, Szabó
István, Szabó Istvánné, Szabó László (Nyár u.), Szabó
László (Aranykagylói u.), Szabó Anita, Szabó Tibor,
Szeidl Béla, Szőke István, Szőke Istvánné, Szabó Sándor.
-

2004-ben, valamint a ciklus ideje alatt több alkalommal
szerveztünk szemétszedést a település gondozatlan területein. Sajnos nagyon sok hulladék „rejtőzött” a bokrok között, az erdőkben, vagy éppen az utak szélén. A szigligeti
fiatalok mindig nagy lelkesedéssel vettek részt ezekben a
munkákban.
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-

Sajnos az előző ciklusokban nem tartott idősek napját a
testület. Az új képviselő-testület 2002-ben 17 év után ismét vendégül látta és köszöntötte egy rendezvény keretében a „szép korúakat” és a következő években is folytatta.
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-

Természetesen, ami sikeres kezdeményezés volt azt az új
képviselő-testület továbbra is megtartotta. Ilyen volt az
Öböl parti, vagy éppen a „Szigligeti Nyári Napok rendezvény sorozata, melyek azokban az években a település
legfontosabb turisztikai eseményei voltak.

Polgármesterségem első Szigligeti Nyári Napok megnyitója
-

Pupos Kálmán felújította a Kossuth utca és az Eötvös utca
közötti parkban lévő önkormányzati tulajdonban lévő romos épületet, melyre pályázati forrást igényelt és bérleti
jogviszonyt kötött a tulajdonossal erre az épületre és a pincére.
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A felújításra váró romos épület

Ma Pupos pince néven ismert vendéglátóegység
46

-

Minden évben megemlékeztünk az I. és II. világháború
hőseiről

47

-

Nagyon sikeresek voltak, a majális programok, mely elsősorban a helyi lakosság számára nyújtott szórakoztató
kikapcsolódást.

-

2003. július 11-én alakult meg a Szigligeti Nők Egyesülete, mely nagyon sok segítséget nyújtott a település közösségi életének színesítése érdekében.

A Szigligeti Nyári Napokon ügyességi versenyeket szerveztek
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Aktív részesei voltak a társadalmi munkáknak, az Idősek
Napjának szervezésében. Sok kezdeményezésük volt, melyeket azóta is emlegetnek a szigligetiek. Fontosnak tartom, hogy megemlítsem ezeket a rendezvényeket. Az első
ilyen kezdeményezésük a helyiek számára meghirdetett
„Amatőr Alkotók Kiállítása”.
A legtöbb alkalommal a „Babazsúr” elnevezésű rendezvényt szervezték meg, mely mindig sikert aratott az anyukák és a kisgyermekek körében.
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Fontos szempont volt számukra, hogy a település értékeit
előtérbe helyezzék. Ezt a célt szolgálta a „KI MIT TUDis”, mely talán a tagok számára is meglepően népszerű
volt.

Sajnos már nem működik az egyesület. Megszűnésükkel
szegényebb lett Szigliget közössége, hisz a fennállásuk
alatt komoly és aktív munkát végeztek.
Ez alkalomból is szeretnék megemlékezni az egyesület
motorjáról, Piller Kálmánnéról (Hugiról), aki már sajnos
nincs közöttünk.
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-

A másik hölgyek alkotta egyesület a Szigligeti Hastánccsoport. Amellett, hogy színvonalas előadásokat tartottak
a településen, sok tag számára jelentett maradandó élményt, kikapcsolódást. Nem csak a felnőtt korosztály vett
részt a közös „munkában”, hanem az utánpótlás nevelés
is fontos feladatott jelentett az alapító vezető Békefiné
Kertész Szilvia számára. Szinte minden önkormányzati
programon felléptek, szórakoztatták a közönséget, mindig
nagy sikert aratva. Nem csupán fellépéseikkel színesítették programjainkat, hanem több éven keresztül megrendezték a Szigligeti Tánctalálkozókat melyeken komoly
érdeklődés mellett több mind 100 fellépő, hastánc, modern tánc, aerobic, show-táncokat mutatott be.
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-

A Szüreti felvonulást előző években is folyamatosan megtartottuk a településen, viszont ez nem önkormányzati
rendezvény volt. Voltak olyan évek, amikor csak azon
múlott a megtartása, hogy lesz-e olyan személy, aki felvállalja a szervezést. 2003-tól az önkormányzat koordinálja és szervezi a felvonulást és az ehhez a
rendezvényhez kapcsolódó betétprogramokat. Mindig törekedtünk arra, hogy hagyományaink, értékeink bemutatása hangsúlyt kapjon ezen a napon!
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-

Az előző testület éveken keresztül rendszeresen foglalkozott a Soponyai út mentén, vagy a nádas mellett kialakítandó, kerékpárút, gyalogút kérdésével. Mivel ebben az
időszakban forrásunk nem volt a végleges kialakítására,
ezért úgy döntött a testület, hogy első lépésben a közútkezelővel közösen készítünk egy széles lekavicsozott padkát, ahol biztonságosabban közlekedhetnek az emberek a
falu és a strand között.

-

A közvilágítás korszerűsítés az előző testület által kötött
megállapodásnak megfelelően elkészült. Viszont azok a
bővítések, melyeket a lakók és egyes képviselő-társaimmal együtt kértem, sajnos nem. Ezért a megkötött szerződést kiegészítettük egy II. ütemmel, mely fejlesztéseket
bővítéseket tartalmazott. Két településrészen új szakaszszal a Soponyai úton (a Vilmahegyi út és a Fürdő utca között), valamint az Iharos úton (a település táblától a
Szeszfőzdéig) bővült a közvilágítás hálózat. Ezeken a szakaszokon 851 méter földkábelt és 22 kandelábert helyeztek el. Ezen kívül a település egyes részein 22 új lámpatest
lett elhelyezve meglévő oszlopokon, ahol indokolt volt.
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Állítják a lámpatesteket a Soponyai úton
-

Elkészült a Körzeti rendőr szolgálati lakása, melybe be is
költözött a feleségével.

-

Ugyancsak ebben az évben készült el lakossági támogatásból a Szentháromság Kiskápolna díszvilágítása.

-

Szigliget önkormányzata belépett a „Lesencéktől Balatonig Kistérségi Társulásba”. Amellett, hogy társulási formában a tagönkormányzatokkal közösen láttunk el több
szociális feladatot, közösen készítettük a Hulladékgondozási, valamint a Környezetvédelmi tervet. A legismertebb
közös rendezvényünk a települések közös szüreti felvonulása, melynek évről-évre más-más településen volt a központi helyszíne.
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-

2003 őszén az egész régiót foglalkoztatta a Balaton vízszintjének nagymértékű csökkenése. A lídós részről teljesen visszahúzódott, míg a lépcsőről lelépve bokáig ért a
víz! Tanulmányok készültek, hogy honnan lehet pótolni a
Balatonba a vizet. Felmerült ötletként, hogy a Dunából, a
Rábából csatorna segítségével kell vizet biztosítani. Szerencsére csak tanulmányok szintjéig jutott el az ötletelés.
A gyerekpancsolóból teljesen eltűnt a víz

-

Az új testület változtatott az eddigi szokásokon és a karácsony előtti időszakra szervezte meg a Mindenki Karácsonyát a Főtéren. Az általában a karácsonyt megelőző
péntek este megtartott eseményen sok szigligeti vett részt.
A kivilágított főtér karácsonyi hangulatát erősítette a falu
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karácsonyfája, a hangszórókból hallható dallamok és a
forralt bor illata.

-

A Képviselő-testület 2003-ban pályázott a strand korszerűsítésére. A Gazdasági Minisztériumhoz és a BFT-hez
benyújtott pályázatunk sikeresnek bizonyult, a kért támogatási összeget (16.200.000 Ft) elnyertük. 2004 márciusában elkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A
strandfejlesztés a nyári nyitásra elkészült. Ez a beruházás
hosszú időre bebiztosította, hogy a szigligeti strand színvonalas körülmények között tudja fogadni a vendégeket.
A beruházás során megépült két vizesblokk, kabinsor,
mozgáskorlátozott WC-k, elsősegély helyiség, raktárok,
pénztárak, új bejárat épült, személyzeti helyiség, a vízimentőknek szállás, az épületek elé járda, valamint két
56

kültéri zuhanyzó. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára Pál Béla 2004. június 11-én adta át a
megújult strandot. Fontos megjegyezni, hogy sokan anyagilag, vagy munkájukkal járultak hozzá a pályázatból nem
támogatott fejlesztések megvalósulásához. A kabinok
előtti térburkolat elkészültéhez nagy segítséget nyújtott a
Swietelsky Kft. A nyílászárók, faszerkezetek mázolásához a festéket Józsa Márton biztosította. A két zuhanyzó
elkészítéséhez anyagi támogatást kaptunk a Schulz házaspártól. A munkájukkal segítették: Németh Miklós és felesége, Szőke Istvánné, Kissné Szennyai Márta, Balassa
Balázsné, Vidosáné Németh Katalin, Balassa Istvánné,
valamint File István és az iskolás gyermekek.

Az átadó ünnepséget követő elmaradhatatlan
faültetés. A képen
előtérbe Pál Béla,
Németh József
(B.ederics polgármestere) és Én vagyok látható.

57

A bejárat a beruházás előtt

Készül a bejárat
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Az elkészült új bejárat
Második ütemben 2004 őszén kezdődtek a parkoló felőli
harmadik vizesblokk és a csónaktároló építészeti munkálatai.

Bontják a dolgozók a régi WC-ket
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Már állnak a falak
-

A 2003-as évben kezdtük és a következő évben adtuk át a
Petőfi utca és a Kisfaludy utca között kialakított 64 méter
hosszú bazaltköves gyalogutat. Régi probléma volt már,
hogy a várba és a templomba járok nagy része ezen az
úton próbált épségben fel- és leérni. Az önkormányzat
tarthatatlannak és a település számára rangon alulinak tartotta ezt az állapotot, ezért komoly segítségek árán elkészült a bazaltköves feljáró. A kőburkolattal ellátott út
kivitelezését az önkormányzat, valamint a Váralapítvány
dolgozói végezték. Jelentős segítséget, támogatást kaptunk a Váralapítványtól, a Swietelsky kft-től, Balassa
Sándortól, Szőke Istvántól, Pupos Lajostól, Gutmaier Józseftől és a nyári koncertjük fellépési díját felajánló
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következő zenészektől: Molnár Zoltán, Magyar Ferenc,
Kellner Zoltán, Kelemen Csaba és Simon Zsolt.

Az átadási ünnepség. A kép előterébe Kovács Károly
plébános és Mezey Artúr a Váralapítvány elnöke látható

Szőke István és Balassa Sándor képviselők
ültetik el az emlékfát
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-

A képviselő-testület lehetőséget látott a település „bejáratánál” található fás, bokros területben, így azt a döntést
hozta, hogy megvásárolja. A 04/2 hrsz-ú ingatlan nagysága: 1 ha 1443 m2

Tisztítják az önkormányzati dolgozók a területet

-

A 22 személyhajó kikötővel rendelkező önkormányzat az
eddig birtokolt 51 %-os tulajdonrészhez újabb 49 %-os
részvénycsomagot kapott a Magyar államtól. Ennek az ingyenes részvényátruházásnak az volt a feltétele, hogy az
önkormányzatok az állam által meghatározott mértékű és
arányú tőkejuttatást hajtsanak végre a Bahartnál.
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-

Új kezdeményezés ként 2004-ben hegyi búcsú alkalmával
hagyományteremtő szándékkal batyus bált rendeztünk. A
program első felében az iskolások kedveskedtek a vendégeknek, majd pedig tánc következett, sötétedésig. Az évek
során megváltozott a rendezvény és elmaradtak a kulturális bemutatók. Ez a program átalakult halászléfőző versennyé.

Az iskolások néptánc bemutatója
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Készül a finom halétel
-

Ebben az időben nem csekély feladatot jelentett, hogy minimalizáljuk a munkanélküliséget a településen. Ennek az
intézkedési „csomagnak” több eleme is volt. Például a
munkahelyteremtés elősegítésének az egyik formája volt,
hogy a Szigliget és Tapolca között közlekedő ötórai járatot mi finanszíroztuk, mert a Somló Volán a kevés utazó
miatt nem indította saját költségén. Így a reggeli munkába
járás lehetőségét több lakos számára biztosítottuk. Ez a támogatás folyamatossá vált.

-

2004 nyarán 33 településsel megalakult a Balaton-felvidéki Többcélú Kistérségi Társulás. Egyre több olyan kötelező feladat hárult az önkormányzatokra, mely ellátása
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olcsóbb és hatékonyabb volt, ha társulásban látjuk el. Ennek a társulásnak az első vezetőjének Szencz Lajosnét választottuk. Ő volt az a polgármester, aki felkészültségével,
összeköttetéseivel alkalmas volt egy térség irányítására.
Sokat segített kollégáinak a pályázatok, a lehetőségek minél jobb kiaknázásában.
-

Szigliget település testvértelepülése a 3500 fős németországi Obernzell. Polgármesterré történő megválasztásom
utáni első nyáron egy négynapos „nyaralásra” mentem
családommal Nemes István és kedves felesége meghívására Obernzellbe. A települést Passau felől közelítettük
meg. Ez a város Gizella királynőnk maradványait is őrzi.
A szűk utcákban sétálva, szinte úgy érzi az ember, mintha
egy itáliai kisvárosban járna, pedig ez a Duna és az Ín találkozásánál fekvő német kisváros. Az utunk a Duna partján halad végig Erlaun keresztülhaladva Obernzell
szívébe. Ez a település a Duna és a falú fölé magasodó
hegylánc között terül el. A folyó túlsó partja már Ausztria.
A központtól egy körülbelül 4 km-re található duzzasztógátnál gyalog át lehetett menni a határon anélkül, hogy
bárki is megkérdezte volna tőlünk, hogy vannak-e erre
feljogosító papírjaink. Ez számomra még furcsa volt, mert
2003-at írtunk. A vendéglátóink segítségével az ott töltött
négy nap alatt bejártuk a környéket. Ennyi idő is elég volt
arra, hogy „beleszeressek” Obernzellbe. A harmadik nap
felkerestem a polgármestert Manfred Riedlt és felvetettem
egy esetleges testvér-települési kapcsolat létrehozásának
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lehetőségét. A település képviselői a következő évben ellátogattak Szigligetre.

Hajókiránduláson a Balatonon
Elmondásuk szerint nagyon megtetszett nekik a kis falunk
és 2005 június 25-én Obernzellben aláírtuk az okiratot,
melyben szentesítettük kapcsolatunkat.
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Azóta kölcsönös látogatások során egyre jobban megismerjük egymás településeit. Sokat köszönhetünk a polgármester Úrnak, mert rengeteg energiát fektetett abba,
hogy ez a kapcsolat gyümölcsöző legyen.

Obernzell-Szigliget öregfiúk mérkőzés

A szigligeti küldöttség a Duna partján Nemes Istvánnal
és kedves feleségével Betti nénivel
67

-

Az orvosi rendelő tetőszerkezetének a felújítása halaszthatatlanná vált. Fenn állt a veszélye annak, hogy beszakad, ezért még a tél előtt megtörtént a törött gerendák
cseréjének, valamint a tető újra cserepezése.

készül a tető
-

2002-höz hasonlóan 2004-ben is megrendeztük a Nemzetközi Népi Építészeti Konferenciát, melyre 11 országból
érkezetek előadók, résztvevők. A rendezvény szervezőjének (Sisa Bélának) közbenjárására 10.000.000 Ft támogatást kaptunk az Örökségvédelmi Hivataltól a „Kiss Irénke
féle” ház, udvar és melléképület (Tájház) felújításának finanszírozásához! Paál József tervei alapján megvalósult
fejlesztést október 14-én adta át, melyet Dr. Varga Kálmán a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke. Fontos
megemlíteni, hogy az épület felújításának ötlete Mezey
Artúr fejében fogalmazódott meg először!
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felújítás előtt

beruházást követően
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-

2004. június 28-án a frissen felújított kabinsorra az átadás
után rádőlt egy kb. 30 méteres nyárfa. Gyökerestől csavarta ki a szél. Amikor odaérkeztem, a strandon a következő látvány fogadott: a bejáratnál álló mentőautóban
ápoltak egy sérült fürdőző vendéget. A vihar elől a kabinok közé menekülő emberek közül sokan sírtak a rémülettől. A kabinsor és az ABC tetején feküdt egy óriási fa,
melynek gyökere az égnek meredt. A kikötő felé nézve
láttam, hogy két másik nyárfa is rádőlt a gyalogútra és a
közútra. A Tenisz Klubbal szemben a tavasszal kicserélt
villanyoszlopot darabokra törte a kidőlő nyárfa. A középfeszültségű vezetékek szétszakadva a földön hevertek,
míg a másik fát az út túloldalán a vezetékek nem engedték
a földre dőlni. Bár az anyagi kár jelentős volt, emberéletet
nem követelt a vihar. Sokan menekültek a kabinok közé,
de szerencsére ott, ahová a fa dőlt, csak két ember tartózkodott. A káresemény során egy személy is sérült. Emberéletet nem követelt a „baleset”. Az épületről a fát
eltávolítottuk, a balesetveszélyt megszüntettük. A szakemberek a károkat felmérték és szomorúan tapasztaltuk,
hogy 30 méter hosszan a tartószerkezet, kisebb nagyobb
mértékben megrongálódott. Természetesen a becsapódás
helyén a tető beszakadt és a tartószerkezet összedőlt. A
kabinok kisebb- nagyobb mértékben ugyancsak sérültek.
Több fa is kidőlt az elmúlt húsz évben, de erre az esetre
később hivatkozni fogok.
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-

Két éves nagyon összetett és komoly organizációt igénylő
munkavégzés eredményeképpen 2004. október 28-án átadásra került a nyaralóövezetben megvalósult csatornahálózat. Ünnepélyes keretek között Dr. Persányi Miklós
környezetvédelmi miniszter adta át a fejlesztést.

A beruházás során elkészült az egész nyaralóövezetben a
gerinchálózat kiépítése. A településrész adottságainak köszönhetően jelentős feladat volt az ingatlanok bekötése.
Több esetben is házi átemelőt kellett beépíteni. A kivitelezés végén 9 kilométer utat aszfaltoztunk teljes szélességben. Ebből 10 utcában portalanítottunk.

72

A portalanított Balaton utca
A beruházási ünnepség keretében a helyi diákok 15 db 4
méteres nyárfát ültettek el a strand és a kikötő között. Az
elöregedett és kivágásra került nyárfák pótlására szigligeti
ingatlantulajdonosok (Eőry Botond, Csiszár Jenő, Iglódy
Endre, Uhri Zsolt, Dr. Csókai András és Csordás Attila)
pénzt ajánlottak fel. Ebből vásároltuk a fákat.
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-

Elkészültek a Kossuth utca és a Strand közötti szakaszon
megvalósuló járda tervei

-

Átalakítottuk 2005-ben a Főtéren a „rózsakertet” Ezzel a
beruházással kapcsolatban is megoszlottak a vélemények.
Mi indokolta? A buszok kanyarodás közben többször lebontották a bástyát, mely sok helyen omladozott.

A magas bástya és a magas rózsák beláthatatlanná tették
a kereszteződést. A buszok kanyarodásának megkönnyítése érdekében kisebb lett a háromszög területe. Itt is sokan dolgoztak a társadalmi munkában. Az
öntözőrendszert Novák András készítette. A villanyt
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Varga Ferenc építette ki, míg a bazaltkövezést Bindics István, Domonkos Zoltán és Németh Miklós végezték.

-

2005 telén az új képviselő-testület is „hű volt a hagyományokhoz”. Ahogy az előző testületek. Így az általam vezetett is elkészíttetett egy tornaterem tervet. Jenei Lajos
nyomásának engedve a cégétől (TTI-Eurovia Kft) megrendelte az ABC előtti parkba egy max. 900 m2 alapterületű tornaterem terveit. A tervek elkészültek, sajnos ahogy
az előzőek is az íróasztal fiókjában „végezték”

Látványterv
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-

Szőke István képviselő irányításával az Ifjúsági Klub tagjai kitisztították a bokroktól, aljnövényzettől a Tapolca
patak és a Kossuth utca házak közötti terület jelentős részét.

-

Ahogy már előzőekben írtam az általános iskola helyzetéről, az aggasztóan fogyó gyermeklétszám miatt egyre komolyabb terhet jelentett a fenntartó önkormányzatoknak
az iskola működtetése. A finanszírozás és egyéb érvek is
amellett szóltak, hogy váljunk tagintézményévé egy „nagyobb iskolának”. Elkezdtem a tárgyalásokat Badacsonytomaj vezetésével. Elképzeléseink szerint a szigligeti
iskola Badacsonytomaj tagiskolájává vált volna. Erről az
elképzelésünkről tájékoztattam Szabó Lászlóné igazgatót,
aki keményen és határozottan kiállt iskolánk függetlensége mellett. Így utólag visszagondolva, ezzel elérte, hogy
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még 2021-ben is gyerekzsivajtól hangos az iskola. Talán
ekkor döbbentem rá, hogy küldetésemnek kell lennie az
oktatási intézményünk megtartása.
-

2005. április 29-én a Nemzeti Park átadta a Kamonkő
Tanösvényt. A tanösvény a templomtól indul és ugyanoda
ér vissza. Közben érinti a Csonka-tornyot, a „magányos
fenyőt” Kamonkő szikláit.

A „magányos fenyőnél” lévő megállóhely
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-

2005. tavaszán tovább folytattuk a strand korszerűsítését.
A munkák során térburkolatos járdák készültek a 40x40es betonkockákból készült járdák helyett, 260 fm hosszban. A kisvíznél megépült egy új játszótér. Forrást 50x50
%-os mértékben a BFT pályázata és az önkormányzat biztosította. A beruházás összege 7.173.752 Ft volt.

Ilyen volt
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Az új járda

Abban az időben még ilyen gyep várta a vendégeket
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-

Országos probléma volt 2005-ben a gyapjaslepke invázió,
és az egyik legveszélyeztetettebb megye, Veszprém megye volt.
Sajnos ezek az állatok nincsenek tisztában azzal, hogy az
idegenforgalom tekintetében milyen komoly károkat tudnak okozni a Balaton-parton. Ez az „invázió” elérte a part
menti településeket is. A legveszélyeztetettebb rész Badacsony és környéke. Érdekességnek elmondanám, hogy a
Salföldtől Szigligetig terjedő körülbelül 20 km-es szakaszon található 540 hektáros erdőterület 70%-án az erdészek szerint erős kártétel kialakulására nagy esély volt. A
Szigligeten található 160 hektár erdőterület szennyezettsége elkeserítő.
Mit jelentett ez? Amennyiben nem védekezünk a hernyók
kikelésekor hatásosan, lelegelik az erdőink lombkoronáját, ezáltal megrázó kép fogadja az idelátogató turistát,
mert a fák kopaszon fognak éktelenkedni. Az a vendég,
aki mégis itt marad, kiteszi magát annak a veszélynek,
hogy a gyapjaslepke szőre érzékeny bőrűeknek, leginkább
kisgyermekeken viszketést és bőrpírt, hólyagokat okozhat. Minden embernek fontos, hogy amit tesz, vagy amire
nagyon sok energiát fordít, eredményes legyen. Úgy érzem, hogy a szigligeti Képviselő-testület nevében érdemes volt lobbizni, „harcolni” azért, hogy a gyapjaslepke
hernyója elleni védekezés megvalósulhasson a településünkön. Természetesen tartottam attól, hogy a védekezés
nem lesz elég hatékony, de így utólag elmondhatjuk, hogy
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hernyóinak Szigligeten sikeres volt. Fontos volt, hogy legyenek olyan politikusok, magánszemélyek, akik lobbiztak azért, hogy 70 %-os állami támogatás, valamint 30 %os önkormányzati szerepvállalás mellett ez megvalósulhasson. 220.000 Ft-os anyagi támogatást nyújtott a Szigligeti Váralapítvány, Hegyközség 40.000 Ft-os, valamint
Janauschek József 30.000 és Palotai Emma 20.000 forintos. A közbirtokosság is beszállt a finanszírozásba és az
erdejük védelmére a tagoktól gyűjtést szerveztek. A befolyó összeggel segítették a tulajdonukon történő védekezést.

-

2005. júliusában mintegy 30 alapítóval létrehozták a Szigligeti Vitorlás Sportegyesületet. Elnökének Vincze
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Józsefet, helyetteseinek Madarász Jánost és Dr. Horváth
Csabát választották.
-

2005. júliusában indult talán utoljára tűzoltóversenyen a
szigligeti csapat. A Balatongyörökön megrendezett versenyen Tar Tibor, Molnár Ferenc, Molnár Dávid, Varga
Sándor, Piller Gyula, Mayer Tamás, Laszczik Roland és a
két tartalék Molnár Richárd és Konicz László képviselte
községünket.

-

2005. július 9-én a Szigligeti Fürdőegyesületre és elnökére Dr. Ing. Lovag Fehrentheil Gruppenberg Lászlóra
emlékeztünk. Szigligeten 70 évvel ezelőtt alakult meg a
Szigligeti Fürdőegyesület. Az alakuláskor az elnöke lovag
Fehrentheil László volt, míg az alelnöki funkciót vitéz
Bodor Aladár, valamint báró Mittenpacher Gusztáv töltötték be. Az egyesület vezetőségében még a következő személyek vettek részt: Bors Károly, dr. Magyar Attila,
Baumgartner Kálmán, Czeke Jenő, dr. Horváth Dénes,
Baricz Lajos, dr. Bencsik József, Katona Ilona, Lakits Pál,
Millner István, Fehrentheil Béla, Koós István, Millner
Jenő. Rájuk emlékezve egy emléktáblát helyeztünk el a
strand bejáratánál. Az emléktáblát az alapító elnök lánya,
Turánszky Miklósné (Lola néni) leplezte le.
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-

A hegyközség értékesíteni tudta a strandnál lévő borozó
„romjait”. A felújítási munkák 2004. november 10-én elkezdődtek. 2005 augusztusa óta ismét fogadja a vendégeket a közkedvelt „találkozóhely”, és eltűnt a romépület,
mely a strand környezetét sokáig csúfította.

Sokáig a falú szégyene volt.
83

Szépen felújítva
-

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a csökkenő gyermeklétszámra való tekintettel nem gazdaságos működtetni az
óvoda konyháját. A képviselő-testület több megoldást is
megvizsgált. Szeptember 1-től egy vidéki vállalkozó vette
át. Sajnos erről a konstrukcióról hamar beigazolódott,
hogy életképtelen. Nem volt hosszú ez a közös munka. A
testület belátta, nem érdemes a konyhát fenntartani és úgy
határozott, hogy 2007 januárjától az Írók Alkotóházából
vásároljuk az ételt a közétkeztetésben résztvevők számára. Ez egy jó döntés, volt, hisz az alkotóház is meg
tudta tartani és növelni dolgozói számát.
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-

A képviselő-testület döntött, hogy a Patak utca alatt a patakparton egy új utcát alakít ki.

-

A szigligeti fiatalok önkormányzati és magányszemélyek
(Kardos Tibor, Makkos Ferenc, Bindics István) segítségével felújították a „Mozi” helységben az Ifjúsági Klubot.
A munkák során javításra került az elektromos hálózat,
kijavították a vakolatot, festési munkák mellett megtörtént a vizesblokk korszerűsítése, valamint csempézés járólapozás.

-

Klub belűről
A régi temető részben, már új sírhelyet nem tudtunk kijelölni, így bővíteni kellett a temetkezési lehetőségeket,
megterveztettük és új sírhelyeket, valamint leburkoltuk a
főbejárat előtti bejárót, és elkészült a temetőkataszter.
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-

A Belügyminisztérium és a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium közösen értékelte az elmúlt évek munkáját, törekvéseinket. Az országban négy település
(Szigligetet, Csopak, Orfű és Szederkény) kapta meg a
„Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés magas színvonalú megvalósításáért – 2005.” elismerést. Az indoklásban kiemelték, hogy „a település
falumegújítási kezdeményezések terén elért eredményei
kiváló példát szolgáltatnak más falvak számára a felelősségteljes, koncepcionális településfejlesztés, a múltban
gyökerező, de jövőorientált gondolkodás, valamint a tervszerű megújulási és közösség fejlesztő projektek vonatkozásában

-

Körülbelül 20 éve zajlottak a faluban a csatornázási munkálatok, és mivel gravitációsan nem lehetett megoldani a
Kossuth utca végén lévő 10 ház bekötését, ezért ezek az
ingatlanok nem váltak ráköthetővé a csatornahálózatra.
2005-ben a telkek alatt található közterületen kiépítettük
a gerincet, melyre az év végéig az ingatlan tulajdonosok
rá is csatlakoztak. A fő nyomóvezetékbe egy átemelő szivattyú segítségével jut el a szennyvíz.

-

A testület úgy döntött, hogy a jelenlegi ravatalozó nem
méltó Szigligethez. Többen is jelezték, túl messze van a
templom a temetőtől ezért úgy határoztunk, hogy a ravatalozóval egy épületben kialakítunk egy kápolnát is. A terveket megrendeltük, majd elkészítettük.
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-

Az önkormányzat kezdeményezésére 2006. február 23-án
megalakult a Szigligeti Turisztikai Egyesület. Az egyesület elnöke: Cseh Judit helyettese Ódor Zoltán, elnökségi
tagnak Szalay Csabát választották. A titkári teendőket Hunyadi Sándorné látta el.

-

Még korábban foglalkoztam a település közbiztonságával.
Megállapítható, hogy évről évre egyre kevesebb volt az
ismertté vált bűncselekmények száma, de még messze
nem lehetünk elégedettek. Az elmúlt években ezek az adatok a következők: 2001-ben 53, 2002-ben 69, 2003-ban
48 (ebben az évben alakult meg a polgárőrség és máris 21
bűncselekménnyel kevesebb történt), 2004-ben 46 és
2005-ben 44.

-

2006-ban először vettünk részt közösen a Budapesti Utazás Kiállításon. A szigligeti iskolások néptánccsoportja
több alkalommal is fellépett. Szigliget várának tiszteletbeli várkapitányává Somló Tamást avattuk fel.
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-

2006 februárjában elutasítottuk Simon Péter kérelmét.
Szerette volna megvásárolni a tulajdonában lévő Platán
Büfé alatti, valamint az előtte lévő területet. Majd márciusban megváltoztatta döntését a képviselő-testület és az
értékesítés mellett döntött.

-

2006. április 4-én avattuk fel az Eötvös és a Kossuth utca
közötti parkot és a parkon belül egy játszóteret. A fejlesztés bekerülési költségének 50%-át (1.000.000 Ft-ot) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium pályázati forrásból biztosította, 25%-át önkormányzati forrásból, a fennmaradó 25%-ot pedig öszszefogás eredményeképpen a lakosság társadalmi munka
formájában fedezte. A legnagyobb segítséget a Szigligeti
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Nők Egyesületének tagjaitól, Szőke Istvántól, Balassa
Sándortól, Németh Miklóstól, Dörner Róberttől és dolgozóitól kaptuk. A beruházást Mesterházy Attila államtitkár
adta át.

Ilyen volt
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Társadalmi munkát végeznek az asszonyok

Dörner Róbert és dolgozói
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Mesterházy Attila államtitkárral emlékfát ültet

Végeredmény
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-

Elkezdődött a Tapolca patak mentén a lakótelkek közművesítése és kiírásra került a 7 telek értékesítésre. Szerettük
volna, ha a telkeket fiatalok vásárolják meg letelepedés
céljából (ez csak részben sikerült). Az árakat ennek megfelelően a telkekre eső közművesítés költségében határoztuk meg. Azt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a
várakozásunktól messze elmaradtak az igények.

-

2006. július 13-án adtuk át a már régóta várt, az előző testületek által is célként megfogalmazott fejlesztést, a falut
és a stranddal összekötő járdát. Sajnos az anyagi háttér
biztosítására beadott pályázataink eredménytelenek voltak, nem nyertünk támogatást, így a képviselő-testület úgy
döntött, hogy a járda megépítése nem halasztható tovább
és a sajáterős beruházás mellett döntött. A kivitelezést a
Munkagép Kft végezte, a teljes költség 27.538 ezer forint
volt. Mivel önkormányzati terület nem volt erre a fejlesztésre, ezért állami út révén a Közútkezelővel kellett öszszehangolni elképzeléseinket. Végül megépült a járda és
a közút is 6 méteresre szélesedett.
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Ilyen volt

Elkészült a szegély
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Végre biztonságosan lehet a faluból a strandot megközelíteni
-

2006 októberében először rendezte meg a Szigligeti Turisztikai Egyesület a Süllőfesztivált. A jó időjárásnak is
köszönhetően nagyon nagy sikere volt a rendezvénynek.
Bebizonyosodott, hogy ebben az évszakban is van létjogosultsága egy ilyen turisztikai programnak.

-

Az ide karácsonyra a falu főterén Vargáné Papp Mári ötlete alapján színpompás betlehemet alakítottunk ki. Az állatokat Szőke Istvánné, míg a kisjézust, Máriát, Józsefet
és a királyokat Vargáné Papp Mária készítette. Az istálló,
Kozma Jenő munkája, Makkos Ferenc festette és Szabó
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Tibor és Pintér György nádazta, a helyszínre pedig Szőke
István szállította.

Vargáné Papp Mária az ötletgazda

A havas, kivilágított betlehem
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Úgy gondolom fontos az összegzés. Először is egy kis önkritikával kell kezdenem. Sajnos kevesebb pályázati forráshoz jutottunk, viszont a lakosság összefogása
ellensúlyozni tudta ezt a forrás kiesést.
- A lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében havonta megjelentetjük a Szigligeti Harsonát
- Megalakult a Polgárőrség, mely saját autóval rendelkezik
- Átépítettük a Főtéren található „háromszöget”
- Kiépült a nyaralóterületen a csatornahálózat
- A Nyaralóterületen leaszfaltoztunk 9 km hosszú úthálózatot
- A Kossuth utca végén kilenc lakóingatlan csatlakoztattunk a csatornahálózatra
- Elkészült a közvilágítás korszerűsítése a település
egész területén.
- Az Iharos út és a Soponyai út egy-egy szakaszán
megépült a közvilágítás hálózat
- Az Orvosi rendelő épületén kicseréltük a héjazatot
és a sérült gerendákat, valamint kijavítottuk a homlokzatot
- Elkészült a Szőlőhegyi Szentháromság Kápolna
díszvilágítása
- A Petőfi utca és a Kisfaludy utca közötti szakaszon
bazaltkőből megépült a járda
- A Kiss Irénke féle házat felújítottuk és Tájházat alakítottunk ki benne
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- A strandon a bejáratot és az önkormányzati tulajdonban lévő kiszolgáló épületeket újjáépítettük
- A strandon, a régi nyomvonalán térburkolatból járdát építettünk
- A strandon játszóteret, homokfoci és Street-ball pályát építettünk, alakítottunk ki
- A Kossuth utca és a Patak utca között tervel alapján,
felújítottuk a parkot és a játszóteret
- A temető bejáratát leköveztük és új sírhelyek alakítottunk ki
- A Kisfaludy utcában két szolgálati lakást felújítottunk és az egyikben kiépítettük a gázfűtést
- Lakossági összefogás eredményeképpen elkészült a
kikötő mellett és a labdarúgópálya alatt egy park.
- Régelfeledett rendezvényeket elevenítettünk fel
(Idősek Napja, Hegyi-búcsú)
- Új rendezvényeink voltak (Szent Iváni Tűzugrás,
Pünkösdölés és a Mindenki Karácsonya a Főtéren)
- Törekedtünk a hagyományos rendezvények évrőlévre színvonalasabb megtartására (Szigliget Nyári
Napok, Szüreti Felvonulás)
- Elkészült az új rendezési terv, a temető kataszter, a
Tornaterem-Faluház és a temetői Kápolna tervei, a
patak melletti lakótelkek megosztása és a közművesítés tervei.
- Működtettük az intézményeinket (iskola, óvoda)
- Támogattuk a civil szervezeteket
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- Természetesen nem feledkeztünk el a nyugdíjasokról és az óvodásokról sem
Ez a négy év számomra komoly kihívás volt. A visszajelzések alapján elégedett lehettem volna, de én mégsem voltam az. Sok feladatot megoldottunk, de még rengeteg állt
előttünk. Nagyon fontos, hogy tudtam, hová szeretnék eljutni és ahhoz milyen állomásokat kell érinteni. Büszke
voltam arra, hogy meg tudtam szólítani az embereket.
Napról napra érezhetően csökkent a feszültség az állandó
lakosok és a nyaralótulajdonosok között. Számomra két
kulcsszó volt a legfontosabb a munkám során. Az alázat
és a becsület. Büszke vagyok arra, hogy 18 év polgármestersége alatt ezt szem elött tudtam tartani. Sokszor hangsúlyoztam, hogy „Én a falú szolgája vagyok”. Ezt
komolyan gondoltam. Szerettem volna minél több embernek „megfelelni”, de csak egy bizonyos határig. Addig
míg ez nem ment szembe a település érdekeivel. Rengeteget dolgoztam, de úgy éreztem, hogy megérte. Komoly
segítséget kaptam a képviselő-testület tagjaitól. Döntéseikkel soha nem hátráltatták a fejlődést, viszont kontrolt jelentettek. Büszke vagyok a segítőkész szigligetiekre és Ők
is büszkék lehetnek a településért végzett munkájukra.
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III. fejezet
Nagyon érdekes érzés volt ellenfél nélkül várni a választásokat. Én szeretem a megmérettetést, így volt egy kis
hiányérzetem. Mivel a saját sikerem miatt nem kellett izgulnom, ezért nagyobb figyelmet fordíthattam a képviselő
választásra. A végeredményt látva egy kicsit elgondolkoztam, hogy mennyire volt tisztában a lakosság azzal,
hogy az elmúlt négy év nem csak az én sikerem, hanem a
képviselő-társaimé is. Az előző ciklus testületéből csak
hárman maradtak. Ennek nem örültem, mert az elmúlt 4
évben összerázódtunk, kialakult a közös gondolkodás.
Valójában féltem, a ciklus elején, hogy nem találjuk a közös hangot. Az alpolgármester választáskor sokan azt
gondolták, hogy azt illeti meg a megbízatás, aki a legtöbb
szavazatot kapta. Nekem más jelöltem volt. Azért én úgy
érzem ez a feszült indítás nem nyomta rá a bélyegét erre a
négy évre.

Jelölt neve

Jelölő szervezet

Kapott érvényes szavazat

%

Balassa Balázs

független

448
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Jelölő
szervezet

Kapott
érvényes
szavazat

%

Káli Magdolna

független

376

12,34

Szőke István

független

295

9,68

Ódor Zoltán

független

262

8,6

Békefi Péter

független

244

8,01

Szabó Tibor

független

230

7,55

ifj. Baráth Sándor

független

221

7,25

Balassa Sándor

független

212

6,96

Borbély Istvánné Dr. Karasszon

független

201

6,6

Kissné Szennyai Márta

független

182

5,97

Miklai Ferenc

független

171

5,61

Kardos Tibor

független

140

4,59

Hunyadi Sándorné

független

140

4,59

Novák Andrásné

független

133

4,36

Csiszár Lajos

független

131

4,3

Vidosáné Németh Katalin

független

109

3,58

Jelölt neve

Ezt a négy évet is stabil anyagi háttérrel indítottuk. A legfontosabb célom továbbra is az volt, hogy a 2002-ben
megkezdett úton haladva megvalósítsuk a célunkat.
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-

Szigliget egy vállalkozás szellemű irányítás mellett, megnyugtató anyagi hátteret megteremtve, az értékeinket
megőrizve fejlődjön.
2007-ben először rendezte meg a Tapolca és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás a „Kistérségi Sportnapot”
Összesen 15 település csapata indult. A csapatok összetételét korosztályos bontásban határozták meg a szervezők.
A mi 16 fős csapatunk a következő összetételben „mérette
meg magát”. Szennyai Julia, Kardosné Bérczi Mária, Horváth Györgyné, Sipos Noémi, Makkos Petra, Balassa
Boglárka, Gergely Ramóna, Varga Eszter, Szőke István,
Balassa Balázs, Bátai András, Szijártó Barna, Kónicz
László, Fábián Bence. Pék Bence és Pupos Krisztián. Az
első ízben kiírt tornát Szigliget nyerte Tapolca és Lesenceistvánd-Uzsa csapatai előtt. Még pár évig megrendezésre került a torna, de többször nem tudtuk megnyerni.
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-

Szigliget képviselő-testülete számára mindig is fontos
volt, hogy legyen alapfokú oktatás a településen. Ennek
érdekében hosszú éjszakákat töltöttünk különböző jövőkép kidolgozásával. Budapesten voltunk, ahol a sportiskolai modellt tanulmányoztuk. Hittük, hogy fontos a
minőségi szakosodás. Mi elsősorban sportiskolába gondolkoztunk. Bár nagy reményekkel indultak az Etalonsport Kft-vel folytatott tárgyalások, de mégis
eredménytelenül zárult. Ekkor hoztunk egy döntést és
megkerestünk híres sportolókat, sportszakembereket.
Március 2-án tartottunk egy tájékoztatót, a szülők számára
az elképzeléseinkről. Itt több ismert személy is elmondta
gondolatait. Valamennyi meghívott vendég támogatta terveinket és biztosított bennünket, hogy segíteni fogja munkánkat. Engem leginkább Újvári Eszter (válogatott
kosárlabdázó, szigligeti lakos) lelkesedése ragadott meg.
Hallgatva a gondolatait úgy éreztem, hogy benne komoly
segítségre leltünk. Természetesen az is optimizmussal töltött el, ami a többi meghívott vendég szájából elhangzott.
Elbert Gábor sport szakállamtitkár kifejtette, hogy az elképzelésünk rendkívül közel áll a minisztérium elképzeléseihez, és ahogy eddig a jövőben is segíti munkánkat.
Novák Dezső kétszeres olimpiai bajnok a gyermekkorába
tekintett vissza. Arra biztatott bennünket, hogy ne átlagos
gyermekeket neveljünk, mert Ő is egy kis falusi iskolában
tanult és eljutott az olimpiai aranyig. Kis iskolában is lehet
maximumot nyújtani. Azt kívánta, hogy mi is büszkélkedhessünk majd bajnokokkal. Géczi István (válogatott
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labdarúgó, olimpiai bronzérmes) a műfüves pályában
rejlő lehetőségekről beszélt, valamint az általa működtetett sportiskola, és a szigligeti iskola között kialakítandó
kapcsolatról. Természetesen az FTC-vel közös kapcsolattartás is felmerült. Bokros Júlia (szigligeti keramikus művész) kitartást kívánt a munkánkhoz és biztosított
bennünket arról, hogy a továbbiakban is segíti a kerámia
szakkör tevékenységét. Szabó Lászlóné igazgató asszonynyal közösen tájékoztattuk a megjelenteket a jelenről és
az elképzeléseinkről.
Pár mondattal előbb még az optimizmusomról beszéltem,
de a közönség összetételét figyelve, már elgondolkodtam.
Igen szomorú, hogy azok akiknek szántuk ezt a tájékoztatót, nem vettek részt a rendezvényen. Szinte nem volt óvodás szülő és az iskolás gyermekek szülei közül is kevesen
jöttek el.

-

Április környékén elkezdődött a Ravatalozó-kápolna építése. Simon Péter 6.000.000 Ft támogatást fizetett be az
önkormányzat számlájára, mely jelentős segítség volt a
fejlesztés megvalósításában.

-

2007 áprilisában megválasztottak a Balatoni Szövetség
Felügyelő Bizottságának elnökévé. Megtisztelő volt a felkérés, melyet örömmel fogadtam el. Akkor még nem
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gondoltam, hogy 8 év múlva engem választanak meg a
térség meghatározó szervezetének elnökévé.

-

2007-ben nagy vitákat gerjesztett a strand környékén tervezett, majd „végrehajtott”, útszéli nyárfák kivágása.
Nem csak a helyiek, de Budapestről is komoly ellenállás
volt tapasztalható. Én mint önkormányzati vezető, miután
láttam a kivágást megalapozó szakvéleményt, valamint a
tiltakozók által készíttetett külön szakértői állásfoglalást,
mely még több nyárfa kivágását javasolta, támogattam az
elöregedett, belül üreges fák kivágását. Elég volt visszagondolnom az elkészült strandi beruházást követő viharra,
amikor egy nagy nyárfa dőlt a kabinsorra. Szerencsére
csak kisebb személyi sérüléseket okozva. A képviselőtestületi üléseken is téma volt a Soponyai út melletti nyárfák kivágásának kérdése. Sokan bíráltak azért, hogy nem
tiltakozok a kivágások ellen. Ezek a fák több mint 80 évesek és kb. 30 méter magasak. Én sem örültem, de a fák
élete is véges. A terület tulajdonosa (Veszprém Megyei
Állami Közútkezelő Kht.) ígéretet tett pótlásukra. Fontos
kérdés volt egy esetleges tragédia utáni felelőségvállalás.
Én, mint a település polgármestere hittem, hogy a szakhatóság megalapozottan adta ki a fakivágási engedélyt és tudomásul vettem a döntést.
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2007 április 16-án a Soponyai út mellett az Ederci árok
két oldalán a régebben kidőlt nyárfák helyére elültettünk
11 db nyárfát. Ezeket a fákat 11 személy vásárolta. Iglódi
Endre, az MB Balaton tulajdonosa (Kiss Zsolt), Kardos
Tibor, Káli Magdolna, Szabó Tibor, Szőke István, Baráth
Sándor, Ódor Zoltán, Békefi Péter, Balassa Sándor és Balassa Balázs.
Április 24-én a lakossági felajánlásból ismét 12 jegenyét
vásároltunk. Az elültetésre kerülő fákat a következő személyek vásárolták: Veres István, Szász Ilona és férje,
Lukács Zoltán, Csiszár Jenő, Eőri Botond, Fazekas Lajos,
Karasszon Diana, Gáspár László (2 db-ot) és Mesterházi
Attila (3 db-ot). Köszönjük a felajánlásokat. Mind a 23 fa
4-4.5 méter magas nyárfa volt.
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Május 12-én telepítette a vállalkozó az új szabadtéri játékokat az óvoda udvarára. Mivel a meglévők nem feleltek
meg a szabványnak, ezért elengedhetetlen volt azoknak a
cseréje.

-

A terveknek megfelelően elkészült az ívóvíz és csatornahálózat gerince a Tapolca patak melletti új utcában. Májusra a hét új telekből 6 gazdára talált.
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-

2007 május 19-én már másodszor rendezte meg az Orbán
Napi Borünnepet a Szigligeti Turisztikai Egyesület. Úgy
gondolom, hogy a Pupos Pincénél kialakított rendezvénytér megfelelő helyszín volt, ahol Manfred Riedl Obernzell
polgármestere mondta a nyitóbeszédet.

-

A balatonrendesi szeméttelepre sajnos a nyári szezontól
kezdve nem szállíthattunk, mert nem felelt meg az előírásoknak, így már nem rendelkezett működési engedéllyel.
Mivel az önkormányzat saját cége a BÖKI csak ide tudta
volna szállítani a szemetet, ezért kénytelenek voltunk más
szállítót és ezzel párhuzamosan másik lerakóhelyet keresni. A kiírt pályázat eredményeképpen a REMONDIS
kft. szállítja a településről a lakossági hulladékot. A
BÖKI-t kénytelenek voltunk felszámolni.
A Szigligeti Balaton SE 2007-ben ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Ennek alkalmából megújult a

-
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labdarúgópálya, illetve az öltöző is. A pálya felújítására
2.000.000 Ft állami támogatást kapott az önkormányzat,
ezt az összeget hasonló értékű társadalmi munkával egészítette ki a helyi sportkedvelő lakosság.

A sportolók és sportkedvelők jelentős munkát végeztek

Az utolsó simítások
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A sportöltözőben csak belső felújítás valósult meg, mely
ugyancsak a lakosság összefogását dicséri.

A sportolók bontják az öltöző régi járólapjait

Egyszerű, de kulturált öltözőket alakítottunk ki
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Az elkészült pályára joggal lehetnek büszkék a szigligetiek. A pálya NB.III-as minősítést kapott. Az átadó ünnepségre augusztus elsején, szerdán került sor. Egy rövid
ünnepséget követően kezdetét vette a pályaavató mérkőzés. A szigligeti csapat ellenfele az NB-1-es FC Sopron
csapata, melynek edzője Détári Lajos volt.
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Több egykori sportolónak, sportvezetőnek is megköszöntük a munkáját. A képen Balassa Sándor sportelnök adja
át az emlékplakettet Jánka Zoltánnak
Mint ahogy már elhangzott, a sportpálya és az öltöző építése során több személy is komoly segítséget nyújtott.
Úgy gondoljuk, megérdemlik, hogy a nevüket megemlítsük. Nyírő József, Domonkos Zoltán, Horváth György,
Varga Károly, Káli Lajos, Székely István, Pintér György,
Varga J. László, File István, Szőke István, Páros Gyula,
Bátai András, Sipos György, ifjabb Pék Sándor, Makkos
Ferenc, Szekér János, idősebb Pupos Lajos, ifjabb Pupos
Lajos, Varga István, Varga Ferenc, Ódor Ferenc, Vadász
Tibor, Szabó Tibor, idősebb Piller Gyula, Szőke István,
Varga István, Szőke Istvánné, Balassa Gyuláné, Balassa
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Balázsné, Piller Kálmán, Tóth Gyula, Pupos Ferenc,
Hordi Pál, Czili András, Fábián Bence, Ruska Zoltán, Mayer Tamás, Káli Ádám, Káli Zsolt, Vadász Péter.
-

Augusztus 18-án tartottuk a temetőben épült kápolna-ravatalozó átadási ünnepségét.
A beruházás teljes költsége 11 millió forint volt. Ennek
jelentős részét Simon Péter 6 millió forintos támogatása
tette ki. Ezen kívül az egyház és adakozás formájában a
helyi lakók járultak hozzá a költségekhez. Az adakozásból
befolyt összegből csináltattuk a harangot, melyet a kápolna mellett egy haranglábon helyeztünk el.
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Ez az épület nem csak kápolna, hanem az épületen belül
található a ravatalozó, valamint egy vizesblokk. A hiányzó összeget az önkormányzat biztosította. Számomra
életem egyik fontos eseménye volt. Nem sok ember
mondhatja el magáról, hogy aktív részese lehetett egy új
kápolna megépítésének. Több érv is szólt a beruházás
mellett. Talán a legfontosabb, hogy nagyon messze van a
templomunk a temetőtől. Azok a hozzátartozók, akik szerettek volna a misén is a temetésen is részt venni, csak
gépkocsi igénybevételével tehették. Akiknek nem volt
gépjárművük azoknak el kellett dönteni, hogy a misére,
vagy a temetésre menni. A terveket Szalai István készítette. Méltóságos épületet tervezett. Az anyaghasználatával illeszkedik a közelben lévő Csonkatoronyhoz. A
kivitelező Domonkos Zoltán egyéni vállalkozó volt. A
misét Márfi Gyula veszprémi érsek és Kovács Károly plébános celebrálta. A kápolnát Márfi Gyula szentelte fel.

Ilyen volt a régi ravatalozó
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A falak egy részét meghagytuk

Szép lett
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Szalagátvágás

A szentmisét Márfi Gyula érsek celebrálta.
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-

A Szigligeti Önkormányzat és a Balaton SE a frissen felújított labdarúgópálya névadó ünnepségét augusztus 19én tartotta. A Balaton SE öregfiúk ellenfele a Ferencváros
öregfiúk csapata volt. A neves ellenfelet többek között
Ebedli Zoltán, Rab Tibor, Pogány László. Limperger
Zsolt, Deszatnik Péter, Dzurják József erősítette.

A labdarúgópályát egy olyan emberről neveztük el, aki
nagyon sokat tett Szigliget sportjáért. Ahogy a korosztályos csapatok játékosává vált, mindig törekedett arra,
hogy meghatározó ember legyen, és minél szebb sikereket
érjen el Szigligettel. Miután abbahagyta az aktív labdarúgást, ha kellett edzőként, ha kellett sportvezetőként, sportelnökként segítette a csapatot. Ez a tevékenysége szinte
már a fanatizmus kategóriájába volt sorolható. Amíg
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idősebb Káli Lajos egészségi állapota megengedte, ellátogatott minden mérkőzésre és vagy anyagilag, vagy munkájával segített. Sajnos hosszan tartó betegsége felett nem
tudott győzni, pedig számára csak egy cél létezett: a győzelem. Két fia az apa nyomdokaiba lépett és azóta is idejüktől, lehetőségeiktől függően segítik a szigligeti
csapatot, melyben sok mérkőzést játszottak együtt. A jelenlegi csapatban is szerepel egy utód, egy unoka, aki próbálja folytatni a nagyapja hagyományait.

Az unoka, Káli Péter végezte el a kezdőrúgást
-

A temető előtti vízelvezető árok. Az elmúlt évben olyan
mértékű kimosódás történt, hogy már veszélybe került az
út (állami út) is, illetve veszélyessé is vált.
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Az Állami Közútkezelő Győri Igazgatóságát megkerestem és segítségüket kértem, melyet meg is kaptunk. A tapolcai kirendeltséggel karöltve sikerült a 150 méter
hosszú szakaszt alácsövezni és ezáltal nem csak a vízelvezető problémáját oldottuk meg, hanem az útszélén parkolókat is kialakítottunk. A hozzávetőlegesen 2.000.000
Ft összértékű beruházás jó példája az összefogás erejének.

119

A munkák nagy részét önkormányzati dolgozókkal
végeztük
-

A Szigligeti Táj és Településvédő Kör minden évben elismerésben részesít az az évben elkészült épületek közül
egyet. Idén a „Szép ház, szép kert” díjat a szigligeti temetőkápolna és ravatalozó épülete kapta.

-

Négy (Badacsonytördemic, Hegymagas, Raposka, Szigliget) település létrehozta a „Területi Védőnői Ellátást
Fenntartó Társulást”, melynek gesztora Szigliget lett.
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Szolid körülmények között zajlott 2007. 12. 28-án a műfüves pálya hivatalos avatási ünnepsége. Reméltük, hogy
ez a pálya több igényt is ki fog elégítenie. A beruházás
megrendelésekor fontos szempont volt, hogy az iskolás
gyermekeink minél jobb körülmények között erősítsék fizikumukat. Ugyancsak komoly érv volt, hogy a Balaton
SE és a helyi lakosság kulturált körülmények között tudjon mozogni. Igazából ezt a pályát nem csak a helyi lakosságnak építettük, hanem szerettük volna kiszolgálni a
térség sportkedvelő táborát. A környékünkön ilyen pályával nem rendelkeztek önkormányzatok, és főleg nem iskolák. Reméltük, hogy ezzel a beruházással is,
bebizonyítottuk a környező településeken élő szülőknek,
hogy igen is folytatjuk azt az utat melynek a végén a szigligeti iskola lesz a környéken a sportlétesítmények tekintetében a legjobban ellátott. Hittük, hogy a
törekvéseinknek köszönhetően még vonzóbb lesz oktatási
intézményünk.

Így készült a pálya
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Ilyen lett

Jelképesen egy labda átadásával adtam át használatra
a pályát, Szabó Lászlóné iskolaigazgatónak
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-

2008 januárjában elkezdtük a település rendezési tervének
módosítását

-

Idén tavasszal ismét részt vettünk Badacsonnyal Budapesten az Utazás Kiállításon. A már hagyományos programunkon Csiszár Jenőt választottuk meg Tiszteletbeli
Várkapitánnyá.

-

A szigligeti Gyöngyvirág néptánccsoport 2018 április 1213-án Obernzellben vendégszerepelt.
A németországi testvértelepülés idén először hívta meg a
Szigligeti Általános Iskola gyermekeit a hagyományos
április közepi rendezvényre. A kereskedők által megrendezett programon a szervezők véleménye szerint jóval
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többen voltak, mint az előző években. A térségi újságban,
melyet Passauban adnak ki, nagy teret kapott a magyar
tánccsoport méltatása. Többek véleménye az volt, hogy a
gyermekek fellépése is sok embert vonzott. A több száz
néző előtt bemutatott program nagy sikert aratott. A bő
egy nap alatt Passauban és Obernzellben tartott városnézésen kívül az iskolások melegvizes fürdéssel töltötték az
idejüket. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekeink
(hála az elvégzett munkának) rangosabb fellépéseken is
megállják a helyüket.
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-

2008-ban lett öt éves a művészeti oktatás a Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskolában. Ennek kapcsán április 11-én kiállítást szerveztünk Szigligeten a
Várgalériában. A kiállítás anyaga segítségével minden látogató betekintést nyert az iskolában folyó komoly munka
eredményébe. A kiállítást Bokros László festőművész és
Bokros Júlia keramikus művész nyitotta meg.

-

A szigligeti önkormányzat rendkívül fontosnak tartotta,
hogy a strand fejlesztésének része legyen a közbiztonság
javítása is. A tavalyi évben értékmegőrzőket alakítottunk
ki a bejáratnál. Talán ennek is eredménye, hogy 2007-ben
lopás nem történt a strand területén. Ebben az évben újabb
fejlesztésekkel, szolgáltatással törekedtünk arra, hogy a
közbiztonság még jobb legyen. A gépkocsi parkolóban
két közvilágítás lámpát építettünk ki, illetve ezzel a beruházással párhuzamosan egy kamerarendszert is. Ezáltal
szerettük volna kiküszöbölni a gépkocsi feltöréseket. A
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kamerák által készített felvételeket merevlemezen rögzítettük, melynek figyelemmel kisérését a Tapolcai Rendőrkapitányság végezte. A beruházás költsége fél millió
forint, szinte csak az anyagárat jelenti, mivel a villanyszerelés munkadíját Varga Ferenc, a gépi földmunkát Szőke
István ellenszolgáltatás nélkül végezték

-

A szigligeti vár, Hrsz: 07, a Magyar Állam tulajdona, képviselője: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, ingyenes
használója: Szigliget Község Önkormányzata, szerződés
alapján üzemeltetője volt 2007. május 5-ig a Váralapítvány. Az üzemeltetési szerződés lejárta után az Önkormányzat saját hatáskörében kívánta az üzemeltetést
végezni. Ennek érdekében összehívott egy átadás-átvételi
eljárást, melyre meghívta Mezey Artúrt, a Váralapítvány
kuratóriumi elnökét. A kuratórium elnöke az eljáráson annak ellenére, hogy a meghívót átvette (2008. február 13.)
nem vett részt, és előzetesen nem jelezte ezen szándékát.
Az átadás-átvételi eljárás a kuratórium képviselőjének távolmaradása miatt nem valósulhatott meg. Annak ellenére, hogy a Váralapítvány máshogy értelmezte az
üzemeltetési szerződésben megfogalmazott határidőket,
az önkormányzat jogszerűen 2008 tavaszán visszavette a
vár üzemeltetését.
Értékelés a szigligeti vár állapotáról a 2008. j úlius1-i átvételekor.
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Legszembetűnőbb az, hogy az elmúlt öt év hosszú idejét
és a jelentős árbevételeket figyelembe véve nem arányos
az elvégzett munka. Ennek többszöröse lett volna az elvárható.
Az egész vár területén keveredett a munkaterület és a látogatók által használt terület. Egy állandó félbe hagyott
munka hatását keltette a látvány.
A műemlékvédelmi elvekkel és gyakorlatokkal ellentétesen lebontottak megóvandó faltömböket és építési engedély, tervezői jóváhagyás nélkül építettek fel jelentős
szakaszokat. /Barokk konyha és ejtő rácsos kapu./
Leglényegesebb a részletek gondozásának, figyelmének
hiánya. A korábban ideiglenesen elkészített részek úgy
maradtak és nem készültek el a terv szerinti, végleges
utak, lépcsők, helységburkolatok, korlátok. Így a látvány
szegényes hatást keltett.
Feltűnő elhanyagoltságot mutatott a várfalakon kívüli
zöld terület rendezetlensége.
Legszembetűnőbb az a kialakult helyzet volt, amely egy
fejlesztés nélküli és távlati célkitűzések nélküli, stagnáló
állapotot tükrözött.
A Barokk-konyha rekonstrukcióján és az elkészített –
szakszerűtlen – alsó kapu állagvédelmén túl, semmiféle
hosszútávú előkészítési munka nem történt. A fejlesztésnek első lépcsője hiányzott, mert semmiféle további tervezési munkára nem adtak ki, szerződést nem kötöttek,
pedig ennek a műszaki hátterét a korábban elfogadott
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programterv biztosította volna. Ilyen tervek és értelemszerűen építési engedélyek hiányában pályázatokon sem
lehetett elindulni.
Nem történt meg a Régészeti ásatás során talált értékes
tárgyak restaurálása, amely egyébként törvényi kötelessége a várban folyó munkálatok költségviselőjének. De e
nélkül azok bemutatása sem lehetséges.
Olyan látogatóbarát fejlesztések, amelyek a kulturált vendégfogadást biztosítják – amelyek az útépítéstől a szórakoztatásig – nem kerültek megvalósításra.
A vári programok gyakorlatilag eltűntek, az alsóvári természetes színpad – nézőtér fantasztikus adottságai kihasználatlanná váltak.
A vár történelmi – műemléki értékeinek bemutatása csak
részben lehetséges a vár területén, ezért követelmény egy
állandó kiállítás létrehozása, amelynek előkészítésére és
megvalósítására nem történt semmiféle érdemi lépés.
Nem éltek a propaganda alapvető eszközeivel sem, hogy
a szigligeti várra felhívják a figyelmet.

2008. június 1-én rendezték meg először a Nemzeti Vágtát, melyen Szigliget is képviseltette magát. Szatmári Gábor fizette ki a nevezési díjat, illetve biztosította a lovast
és lovat is! Nagylelkű felajánlás volt. Feleségemmel mi is
végig néztük a futamokat a Hősök terén. Az impozáns
környezetben megszervezett rendezvény nagy hatással
volt rám. Felejthetetlen élményt jelentett számunkra. Az
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-

utolsó pillanatig versenybe voltunk az első helyért. A döntőben is sokáig vezetett Kovács Sándor, Falurossza nevű
lován, de az utolsó körben megelőzte a nyíregyházi lovas
és így másodikak lettünk, mely csodálatos eredmény volt.
Még több alkalommal (mindig más lovassal) vettünk részt
a Nemzeti Vágtán, de sajnos döntőbe már nem tudtunk
bekerülni.
2008 júliusában a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás idén először rendezte meg a „Kistérségi
Olimpiát”. Az idei rendezvény a Pekingi Olimpia jegyében zajlott. A rendezvény központi helyszíne Szigliget
volt. A versenyeknek a csodálatos környezetben található
általános iskola és a hozzá kapcsolódó sportcentrum adott
otthont.
Sajnos a térségből nem minden település nevezett, de a
rendezvény betöltötte szerepét. Lehetőséget biztosított a
környék lakói számára, hogy megmérettessék magukat,
továbbá, hogy jó hangulatban sporttal eltöltsenek egy napot. A kistérség elnöke köszöntőjében kihangsúlyozta,
hogy a térségben fontos szerepet szentelnek az egészséges
életmódra nevelésnek és ez a rendezvény is része ennek a
törekvésnek. A szervezők a versenysorozat végén örömmel tapasztalták, hogy nem volt dolguk a versenybíróknak
és az egészségügyi személyzetnek sem. A hölgyek és a
férfiak kilenc sportágban mérhették össze felkészültségüket, és dönthették el ki a legjobb.
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A döntő napján reggel 8 órakor Raposka küldöttségének
legfiatalabb tagja meggyújtotta az „olimpiai lángot” és ezzel kezdetét vette a „Kistérségi Olimpia”.

A döntők során több alkalommal is felhangzott a himnusz
a győztesek tiszteletére, melyek a következők voltak:
A hölgyeknél 60 méter futás - Balassa Boglárka (Szigliget),
800 méter futás - Sipos Noémi (Szigliget),
5.000 méter futás - Hartmanné Papp Timea (Tapolca),
távolugrás - Miklai Zsuzsanna (Szigliget),
kislabdadobás - Sipos Noémi (Szigliget),
légpuskalövészet - Hartmanné Papp Timea (Tapolca),
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asztalitenisz - Németh Klaudia (Szigliget),
Férfiaknál 60 méter futás - Hóbor Tamás (Raposka),
800 méter futás - Máté Zoltán (Monostorapáti)
5.000 méter futás - Gulácsi Péter (Szigliget),
távolugrás - Bíró Norbert (Lesenceistvánd),
kislabdadobás - Kónicz László (Szigliget),
légpuskalövészet - Varga László (Raposka),
asztalitenisz - Csiza Bálint (Tapolca),
sakk - Orbán Kálmán (Lesenceistvánd),
kispályás labdarúgás - Balatonederics,

Eredményhirdetés. Az érmeket Kovács Károly Uzsa polgármestere adja át
A települések versengésében első helyen Szigliget végzett, míg a második helyet Lesenceistvánd, a harmadikat
pedig Raposka szerezte meg. Az első hatba még bekerült
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Tapolca, Monostorapáti és Zalahaláp településeinek csapata is.
-

2008. szeptember 15-én kezdődött a Hóvirág és a Szabadság utca felújítása. Részben pályázati forrásból, részben
az önkormányzat költségvetéséből. A megvalósuló beruházás során az aknafedlapokat, és a folyóka elemeit
szintre emelték, majd mindkét utcában megtörtént az aszfaltréteg marása. A kimart anyagot újra hasznosítottuk.
Ebből a mart anyagból aszfaltoztuk le az új telkeknél kialakított utcát.

A Liget utca martaszfaltozása
Ezt követően 2009 tavaszán készült el a teljes szélességű
aszfaltozás. Azért nem valósulhatott meg előbb az
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aszfaltozás, mert a Szabadság utcában elengedhetetlen
volt az ivóvízhálózat cseréje. Ezt a munkát a DRV kora
tavasszal végezte el.
A teljes beruházás költsége 35.000.000 Ft, melyből az önkormányzat 7.600.000 Ft önerőt fizetett.

DRV cseréli az ívóvíz hálózatot
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A Szabadság utca aszfaltozása

A Hóvirág utca aszfaltozása
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-

Szarvas Mátyás békéscsabai sportember ismét egy nehéz
megmérettetésre készült. 2008. szeptember 23 – november 6. közötti időszakban 45 nap alatt teljesítette a 2.500
km-t. Ismerve az elszántságát, akaratát és felkészültségét,
azzal kapcsolatban nem lehettek kétségeink, hogy sikerül
neki. Az Országos kék-kör futás rajtjának és a céljának is
a szigligeti várat választotta, ezáltal is sugallva mindenki
felé, hogy Szigliget az a település, ahol egyetértenek céljaival, az egészséges életmódra nevelés fontosságával és
értékeink megőrzésével. Ezt bizonyítja a várunk is, ahol
gondozzuk az épített környezetünket, és az onnan elénk
táruló látvány jó bizonyítékot szolgál arra vonatkozóan,
hogy lehet a természettel is harmóniában élni.

A rajt pillanata
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-

November 29-én, közel 30 fővel megalakult a Palonai
Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesület. Az egyesület
elnökének Dörner Róbertet választotta a tagság. A tagok
saját maguk varratták a viseletüket és vásárolták meg a
fegyvereiket. Fennállásuk alatt sok színvonalas bemutatót
tartottak a várban és a település határán kívül is. Köszönettel tartozok a tagoknak, hisz színte minden jelentős
rendezvényen színesítették a programot. Nagyon sajnálom, hogy már egy ideje megszűnt az egyesület. Hiányukat érezzük.

Szüreti felvonulás
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A Nemzeti Vágtán

Íjásztatás
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-

A terveknek megfelelően saját dolgozókkal építettük az
alsó várkaputól az alsó várudvarig terjedő szakaszon a bazaltburkolatú utat. Az út teljes hossza több mint 40 méter.
Az út építését az tette szükségessé, hogy több alkalommal
is azt tapasztaltuk, hogy a várba látogató vendégek elcsúsztak, elestek a kavicsos, földes feljárón.

Ilyen volt a beruházás előtt
-

Miután átvettük a vár üzemeltetését, ez volt a legjelentősebb fejlesztésünk. Ez a munka azért is fontos volt, mert
számunkra is egyértelművé válhatott, hogy képesek vagyunk az alapvető karbantartási, fejlesztési feladatokat elvégezni az ódon falak között.
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Készül a bazaltköves út

Kész a köves út és mellette a gyepkockázás
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-

Ugyancsak elkezdtük a kézműves udvarban található épület tetőszerkezetének felújítását. A rendkívül rossz állapotban lévő nádfedés felújítása elengedhetetlenné vált. A
munkák költségeinek felét a Veszprém Megyei Önkormányzat biztosította.

-

450 évvel ezelőtt 1558. október 13-án a törökök a szüretelő falut és a várat egyszerre támadták meg. Az akkori
várkapitány Magyar Bálint, ahogy észlelte a támadást a
parasztok védelmére indult. A várból kirohanó vitézeknek
a visszavonulási útját a török elállta és csak nagy nehézségekkel tudták a parasztokat és magukat is a várba viszszamenekíteni. Ennek a hős cselekedetnek állítottunk
emléket azzal, hogy 450 évvel később egy verseny keretében futottak fel a résztvevők, ahogy azt a szőlőt szüretelők tették hajdanán.
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Célba érkezés
-

Az önkormányzat rendkívüli módon örült annak, hogy a
Bringakörút itt Szigliget határán is megépült. Ez a turizmus szempontjából egy plusz szolgáltatás. Nekünk nem is
ezzel volt gondunk. Nekünk azzal volt problémánk, hogy
nem mindegy, milyen út épült meg. Mivel nem az önkormányzat volt a megrendelő bonyolító, ezért nem volt rálátásunk a munkákra. Ennek ellenére az üzembe
helyezéssel egy időben egy törvényre hivatkozva átadták
a közigazgatási területen haladó szakaszt a kezelésünkbe.
Bár nehezen fogadtuk el, hogy az akaratunk ellenére mi
lettünk a kezelők, de a helyzetet egészen addig kezelni
tudtuk, míg csak kaszálásról, tisztántartásról esett szó. Viszont több százezres vagy milliós javítási költségek
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komoly terhet jelentettek a településre. Bár próbálkozások
voltak rá, de tulajdonba nem voltunk hajlandók átvenni,
míg a szigligeti szakasz helyreállítása meg nem történik.
A szigligeti szakasz építése 2002-ben zajlott. Már akkor
is tapasztalhatók voltak hibák, melyeket a használatbavételi jegyzőkönyv is tartalmaz. Ahogy telt az idő úgy jelentkeztek fokozottabban a problémák. Az úttest
repedése-felgyülemlése a vízelvezető árok süllyedése, töredezése mellett jelentkeztek hiányosságok a hidakban is.
A kisebb karbantartási munkákat elhárítottuk. Október
20-a körül jelezték felénk, hogy a Tapolca patakot átívelő
híd beszakadt és egy kerékpáros elesett.

A beszakadt híd
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Mivel a baleset az ünnepek előtt történt a híd veszélyes
szakaszát lezártuk és október 28-án megvizsgáltuk az állapotát. Megállapítottuk, hogy életveszélyes. Másnap lebontottuk a felső hajópadló borítást és láttuk, hogy a
következő réteget alkotó 4 cm-es padló 70%-ban sérült,
sok helyen hiányos. Ezen kívül a tartógerendázatból is
kell cserélni elemeket. Egy vállalkozót azonnal felkértünk, hogy adjon árajánlatot a helyreállítás költségére. A
várható költség mértékét ennél a hídnál 500.000 Ft-ban
állapította meg.

Nagyon rossz állapotban volt a többi híd is
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Számunkra elfogadhatatlan, hogy egy híd élettartama 5 év
legyen. Igen is ragaszkodnánk ahhoz, hogy legyen már felelőse annak, hogy miért vált használhatatlanná egy híd.
Szomorú, hogy jelenleg nincs felelős. Eljutottunk oda,
hogy ismét megkapott az önkormányzat egy feladatot
amire nem volt meg a fedezete. Akár tetszik akár nem a
törvény úgy rendelkezett, hogy az út kezelője az önkormányzat. Van akinek 1 km vagy rövidebb szakasz jutott,
nekünk 5 km három híddal. A kerékpáros társadalom számára fontos volt, hogy az út használható legyen.
-

A Tapolca patak partján kialakított új utcát a lakosság internetes szavazása alapján Liget utcának neveztük el. Erről a képviselő-testület február 12-én döntött.

-

A Szigligeti Turisztikai Egyesület február 14-én hagyományteremtő szándékkal jelmezes farsangi felvonulást
szervezett. A hideg ellenére szép számmal összegyűltünk
az óvodánál, majd a maskarás menet vidám zeneszó kíséretében vonult végig a Kossuth utcán. Ezt a rendezvényt
még pár évig megtartották farsang idején.

-

Itt szeretném megemlíteni, hogy az egyesület a Süllőfesztiválon és ezen a programon kívül még több közösségépítő rendezvényt is szervezett. Ilyen volt például a
Nőnap, Mikulás-váró. Több éven keresztül adománygyűjtéseket is szerveztek.
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-

2009-től egyre több fesztivált szerveztünk a várban hagyományteremtő szándékkal. Ilyen volt például a Várkapunyitó rendezvényünk. Idézzük vissza a kedvcsináló
gondolatokat. Szombaton és vasárnap is 13.30 órakor kezdődik a program. A gasztronómia mellett mindkét nap két
helyszínen - az alsóvárban a felnőtteket, míg a felsővárban a gyermekeket – várjuk programokkal. Helyi és környékbeli borászok minőségi borokat, míg a helyi
vendéglősök hozzáillő ételeket kínálnak a vendégek számára. Amíg a felnőttek ismerkednek a térség boraival, addig a gyermekeket játszóház, apródavatás, udvari bolond,
táncház várja a felsővárban. Az alsóvárban a nagyszínpadon néptánc, lovagi bemutatók, reneszánsz zene, hastánc,
ütős koncert, íjászverseny, ismert előadók zenés műsorai
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és egyéb programok kínálnak színvonalas szórakozást.
Ugyancsak az alsóvárban népművészeti vásárban kínálják
portékáikat a népművészek. A két nap lehetőségük lesz a
vendégeknek sétakocsikázásra az Ófaluban. Minden nap
látogatható a várgalériában, valamint az Esterházy kastély
kiállító termében is egy időszakos kiállítás.

A rendezvényt Csiszár Jenő
Tiszteletbeli Várkapitány nyitotta meg
Szigliget önkormányzata a vár kezelőjeként komoly energiát fordított és anyagi áldozatot hozott annak érdekében,
hogy ez a műemlék minél látogató-barátibbá váljon. A komoly fejlesztési munka mellett nem felejthetjük el
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történelmünk szereplőit. Az üzemeltető önkormányzat
úgy határozott, hogy emléket állít a vár építőinek, kapitányának, mindenkori „urának”.
A Balaton7 rendezvénysorozat kapcsán, egy héten keresztül minden nap egy kis névadó ünnepséget tartottak, mely
során a vár egy-egy építészeti elemét elnevezték egy szigligeti várral kapcsolatos személyről. Az első nap Palonai
Magyar Bálint nevét viselte a vár nyugati tornya. Az ünnepség során a székesfehérvári Magyar Királyi Kardforgatók Rendje és a szigligeti Palonai Magyar Bálint
Hagyományőrző Egyesület helyezte el a tájékoztató táblát. Ettől a pillanattól kezdve ez a torony a szigligeti vár
azon kapitányának nevét viseli, akinek komoly érdemei
voltak abban, hogy a vár soha nem került török kézre.
A hét többi napján többek között Török Bálint, a Lengyel
Tóti család, IV. Béla királyunk, a Pannonhalmi apátság
emlékének adóztunk. Az avatáson részt vett Keleti Andrea táncművész is, aki a rendezvénysorozat háziasszonya
volt.
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-

Május 9-én felavattuk Várkiállítást a Kézműves udvarban. A kiállítást Paál József állította össze.

-

Sólyom László köztársasági elnök 2009 május 11-én
Szigligeten az Alkotóházban vett részt egy közös ebéden,
a Balaton-felvidék 14 meghívott polgármesterével, valamint a Balaton Felvidék Igazgatójával.
Az eseményről készült emlékeztetőből idézek:
„A köztársasági elnököt Balassa Balázs Szigliget polgármestere és Dömötör Roland az alkotóház vezetője fogadta.
Az ebéd során Szigliget polgármestere több a térséget
érintő problémára hívta fel a figyelmét az elnök úrnak.
Külön hangsúlyozta, hogy milyen fontos lenne egy
148

hatékony a Nemzeti Park területeit is érintő szúnyogirtásnak, mert a mostani gyakorlat nem elég hatékony. Elengedhetetlen a szőlőterületek megőrzése érdekében egy
hathatós törvény megalkotása. Kitért a bor értékesítésének, tárolásának, kezelési szabályainak visszatartó hatásairól, megemlítve például az obiztatás Ausztria jó példáit.
Balassa Balázs hangsúlyozta, hogy a Balaton parti településeken, így például Szigligeten is nincs más lehetősége a
lakosságnak (ipar hiányában) mint a turizmus. A mindenkori kormány hathatós segítsége nélkül nem tudunk kilépni abból az áldatlan állapotból, hogy az önkormányzat
a legnagyobb munkaadó. Fontos lenne, hogy az érintett
önkormányzatoknak, a turizmusból élő vállalkozóknak
adó, anyagi, vagy egyéb más jellegű támogatásokat kell
nyújtani, mert csak a szükséges fejlesztések megvalósulása eredményezhet szezon hosszabbítást a Balatonnál. A
hosszabb szezon pedig nem csak munkalehetőségeket, nagyobb vállalkozói, vagy éppen önkormányzati bevételt jelentene, hanem az állami bevételek is nagymértékben
növekednének. A településünk jelenével kapcsolatos kérdésre a polgármester úr tájékoztatta az elnök urat, hogy
viszonylag még stabil a település anyagi helyzete, de a lakosság, már érezhetően nagyobb terhet nem bír el. A kisiskolák helyzetével kapcsolatban pedig kihangsúlyozta,
hogy Szigligeten még nyolcosztályos iskola működik,
melynek megmaradását fontosnak tartja a képviselő-testület. Búcsúzóul Balassa Balázs polgármester átnyújtott
egy „Szerelmünk Szigliget” könyvet, és egy szigligeti
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diák (Pupos Petra alkotását) által festett képet Sólyom
László Köztársasági elnök Úrnak. Hangsúlyozta, hogy
igen is van létjogosultsága a kisiskoláknak, mert ahol
ilyen tehetségek tanulnak, ott nem szabad csak anyagi érdekeket figyelembe venni.”
-

A strandon pályázati forrás segítségével egy több funkciós homok kézilabda pályát építettünk. A pályázat során
amelyik munkafolyamatot tudtunk azt saját dolgozókkal
végeztünk el. Így ez nem is jelentkezett a költségek között. A pályázat költsége: 1.300.000 Ft. Támogatás mértéke: 90%-os.

Hordják a homokot
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Önkormányzati dolgozók terítik két rétegben a homokot

Középen látható a röplabdaháló
mely igény szerint felállítható
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-

Régi terv olt, hogy a nádüzemhez építsünk egy buszmegállót. Ez végre megvalósulhatott. Egy tetszetős buszmegálló épült. Költsége: 1.256.000 Ft. Támogatás mértéke
68%

-

Október 14-én a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elnyert IKSZT címbirtokos
minősítés birtokában pályázatot nyújtottunk be az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” kialakítására és működtetésére. A pályázat keretében az egykor Közösségi
háznak épült ingatlan felújítását céloztuk meg. Mi indokolta a fejlesztést? Szerintem érdekesek lehetnek az építész akkori megállapításai.
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Az épület kívülről.
„Ez az épület a múlt században épült. Az épület rendeltetése kultúrház volt. Az akkori hagyományoknak megfelelően társadalmi munkában készült. Minden résztvevő
tudásának legjavát nyújtotta, de látszik, hogy az akkori
építészeti technikák illetve a szakember hiányból származó tudásbéli hiányosságok miatt ezek az épületek időállósága kívánnivalót hagyott maga után. Ezt fokozta az
is, hogy az épület fele tűzeset következtében leégett és a
mai napig megmaradt épületrész is sérült.
Melyek azok az épületben jelentkező hibák, hiányosságok
amelyek elengedhetetlenné teszik az átépítést?
Az épület tetőszerkezete nem lett megfelelően lekezelve,
ezért a faanyag nagymértékben károsodott. Megtelepedett
a szalufákban és a lécekben a szú. Ezen kívül több helyen
153

hiányos a szalufa, mert a palából (mely a héjazatként jelenik meg a tetőn) nagy darabok hiányoznak. Itt beázik és
ezeken a helyeken „rohad” a tetőszerkezet. Ehhez társul,
hogy a kémények is rendkívül rossz állapotban vannak, és
több helyen hullik a tégla, vakolat. Ez azon kívül, hogy
életveszélyes, a palában is még több kárt okozott.
Az épület falai kőből készültek. A kövek között a kötőanyagnak sarat használtak, mely nem tartozik a legkorszerűbb építőanyagnak. Statikai vélemény kimondta, hogy az
alapozás a meglévő falfelületet és tetőt megtartja, de elengedhetetlen egy esetleges tetőcsere után az alap megerősítése. A falak és az alap közti szigetelés sok helyen sérült.
Ennek betudható a falakon látható vizesedések, mely
eredményeképpen salétromos a fal és hiányos a vakolat.
A födém vakolt fagerendás (stukatúros). Több helyen
megrepedezett, illetve a nádszövet beszakadt.
A nyílászárok cseréje ugyancsak szükséges, mivel a deformálódásokból és az üvegek vastagságából adódóan a
fűtési időszakban komoly a hőveszteség.
A fűtést jelenleg három cserépkályhával, illetve három
hősugárzóval oldjuk meg. Ezek a fűtési módok se nem
gazdaságosak, sem pedig nem biztosítják minden teremben az egyenletes hőmérsékletet.
Az elektronikus hálózat, bár nem életveszélyes, de elavult. A falakban falkábelt építettek be. Ennek az alumínium vezetéknek cseréje csak véséssel oldható meg, mivel
ahogy a neve is sugallja, nem csőbe húzták be, hanem az
előzetesen kivésett nútba vakolják bele.
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A járófelület vizesedik és több helyen sérült. Látszanak az
átalakításból származó hiányosságok.
A vizesblokkok felújításra szorulnak. A wc-k és a mosdók
száma nem elegendő, illetve a rendszeres takarítások ellenére is egy gondozatlan illemhely képét sugallják.
Az esélyegyenlőség szempontjainak sem felel meg az
épület. Itt elsősorban a mozgáskorlátozottakra gondolok.
Nem csak a vizesblokkokat, hanem magát az épületet sem
tudja használni a kerekes székes, mert az épület kialakítása ezt nem teszi lehetővé.”

-

2009 év augusztusától új igazgató (Jeszencsák Edvin) irányította az általános iskola munkáját.
Egy két számadat:
Az iskola költségvetése 49.588.000 Ft, ebből az állami támogatás 15.483. Szigligetre jutó költség 32.605.000 Ft.
Az óvoda költségvetése 15.030.000 Ft, ebből az állami támogatás 4.993.000. Szigligetre jutó költség 9.537.000 Ft.
Az iskola és az óvoda állami finanszírozáson felüli fenntartási költsége: 42.142.000 Ft volt.

-

Szabó Lászlóné a Szigligeti Általános Iskola igazgatója
nyugdíjba vonult.
Nagyon szerettem vele dolgozni.
Szabó Lászlóné, Teri Szigligeten született, 18 évig volt iskolaigazgató, ebből 7 évig dolgoztunk közösen az iskola
jelenéért-jövőéért.
Ezalatt
az
idő
alatt
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megbizonyosodhattam arról, hogy szinte mindent háttérbe
tudott szorítani, hogy előtérbe helyezze az iskola érdekeit.
Nagymértékben neki köszönhető, hogy 2009 szeptember
1-én ismét becsengettek a szigligeti iskolában és gyerekzsivajtól hangos lett továbbra is ez az intézmény. A 18 év
alatt töretlen hittel, akaraterővel, kitartással és munkabírással végezte munkáját. Soha nem elégedett meg a pillanatnyi eredményekkel, mert tudta, fejlődés nélkül nem
lehet hosszú távú sikereket elérni. Folyamatosan képezte
magát, és ezt elvárta tanár kollégáitól is, tisztában volt azzal, hogy csak így lehet a gyermekek számára átadni
mindazt a tudást, élettapasztalatot, amit változó társadalmunk elvár a ma emberétől.
Szabó Lászlónét szerették tanítványai, irodájának ajtaja
mindig nyitva állt a diákok, a szülők, vagy éppen a kollégák előtt.
Rendkívül komoly szerepe volt abban, hogy még létezik
a Szigligeti Közösfenntartású Általános Iskola. Nem tudom, hogy az utókor megemlékezik-e majd azokról az
emberekről, akik sokat tettek egy-egy településért, intézményért, de amennyiben a jövő nemzedéke számára fontos lesz a múlt értéke, az ő neve mindig aranybetűkkel lesz
beírva a szigligeti iskola múltját visszaidéző könyvekbe.
-

A 2009-es évben is fontos fejlesztések valósultak meg a
várban. Ezek a munkák két részre bonthatók. Az egyik kategóriába tartoznak a fejlesztések, a másikba a karbantartási és állagmegóvási munkák.
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-

A Váralapítvány pályázati forrásból elkezdte a Barokk
konyha építését, mely munkálatokat ebben az évben sikerült befejezni. A munkák során megépítettük az épület kéményét, valamint zárhatóvá tettük annak érdekében, hogy
egy állandó kiállítást alakíthassunk ki. Ez a kiállítás korhű
felszereléssel nyáron megvalósult.

-

Elkészült az alsó udvar tereprendezése és ezzel párhuzamosan kialakítottunk egy színpadot és egy nézőteret is a
várban megvalósításra kerülő programok minél színvonalasabb megtartása érdekében. Ezzel a beruházással párhuzamosan az alsó várat elláttuk egy külön elektromos
csatlakozással.
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Első fázisban munkagéppel végeztük a tereprendezést
-

Az idő igazolta, hogy turisztikai szempontból ez volt a
legfontosabb beruházásunk. Kialakult egy olyan tér, mely
a „lelkévé” vált minden rendezvényünknek. Azóta szinte
minden évben fejlesztettük, bővítettük a növekvő igényeknek megfelelően a nézőteret és a színpadot.

158

-

A végső terepegyengetést az
önkormányzat dolgozói végezték
Ugyancsak az alsó várudvarban építettünk egy kemencét
arra a helyre, ahol az ásatások eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a középkorban is működött.
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-

A 2009 év munkáinak fontos részei voltak a fából készült
épületrészek, lépcsők javítása cseréje. Az idei évben például teljesen megújult a palotalépcső.
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-

A nyári időszakban a várba több helyen is zászlókat helyeztünk el. Ezzel is színesítve a vár megjelenését.
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-

Annak érdekében, hogy a látogatók minél részletesebb tájékoztatást kapjanak, új háromnyelvű információs táblákat állítottunk a vár fontosabb részein.
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-

A Felső várban újból szigeteltük a kápolna tetejét és a palotaszárnyat, majd visszakerült a téglaburkolat. Erre a jelentős javítási munkára azért volt szükség, mert több
helyen megsüllyedt, illetve az alatta található helyiségek
beáztak, és a vakolat lemállott a falakról.
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-

Elkészült a Liget utcában a közvilágítás 840.000 Ft értékben. Folyamatosan építjük ki az új utcánkban a közműveket. A kiépítést Varga Ferenc vállalkozó végezte. A
költséghatékonyság jegyében bizonyos munkafázisokat
az önkormányzati dolgozók végeztek.

A kivitelező és a lakók közös koccintása, a lámpák
felkapcsolásakor.
-

Minden évben a lehetőségeink mértékében támogatásokat
nyújtottunk szervezeteknek.
A 2009-es évben a következőket támogattuk.
A Tapolcai Mentőállomás építéséhez, valamint felszerelés vásárláshoz.
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A Tapolcai Rendőrkapitányságnak gépkocsi vásárlásához.
A Badacsonyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, jégen
történő mentéshez felszerelések beszerzésére.
Anyagi támogatást nyújtottunk a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságának.
Pályázati forrásból megújult az orvosi rendelő
-

Hivatalosan is használatba vehették a község megújult orvosi rendelőjét a betegek. A felújítás során korábban már
elkészült a tető új borítása, 2009-ben pedig átalakítására
és a műszerállomány kibővítésére került sor.
A korábban tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére az
önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be Közép Dunántúli Operatív Program „Egészségügyi szolgáltatások,
fejlesztések”, elnevezésű pályázati célra. A költségek 89
százalékát (5.328.457 forint) támogatásból sikerült fedezni, míg a fennmaradó pénzösszeget saját tőkéből biztosította a község.
Áthelyezték a bejárati ajtót az utcafrontra, megszüntetve
azt az áldatlan állapotot, hogy a rendelőt egy magánszemély tulajdonában lévő ingatlanról közelítették meg eddig
a betegek. Az energiatakarékosság jegyében kicserélték a
rosszul záródó fémkeretes ablakokat és a radiátorokat is.
Az építkezés kiterjedt továbbá egy mozgássérültek részére kialakított bejáró, és egy általuk igénybe vehető vizesblokk létesítésére.
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A projekt másik pillére a gyógyászati eszközpark felújítása volt. Beépítettek egy új belgyógyászati vizsgáló
ágyat, megvásároltak egy defibrillátort, egy nővértáskát,
egy sürgősségi táskát, és Laryngeális tubusokat, az adattárolást pedig az újonnan beszerzett számítógép könnyítette meg.

Elkezdődött a beruházás

166

Megújult a rendelő
-

-

-

Csak érdekességképpen a februárban elfogadott 2010-es
költségvetés kiadási és bevételi főösszege: 299.954 Ft
volt. Ezt az adatot érdekes lehet majd összehasonlítani a
későbbi költségvetési számokkal.
Ugyancsak egy másik érdekes számadat: Ismerté vált bűncselekmények alakulása az elmúlt négy évben: 2006: 44,
2007: 55, 2008: 42, 2009: 37,
A képviselő-testület fontosnak tartotta, hogy egy vendéglátó egység működjön a várban. Ennek helyét az alsó várudvarban határoztuk meg. Paál Józsefnek köszönhetően
elkészültek a tervek. A testület megpályáztatta az üzemeltetést. A győztes megelőlegezte az „Ivóka” büfé megépítésének, kialakításának a költségeit és cserébe 5 évig
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-

üzemeltethette az egységet. Vagyis az 5 év bérleti díját
egy összegben előre fizette meg.
2010-ben volt 750 éves a Szigligeti vár. Az ünnepi megemlékezést május 22-én tartottunk.
Ez alkalomból szentmise keretében Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát szentelte fel a „Várkápolnát”. Ezáltal „a
Balaton várában” istentiszteletek, esküvők és keresztelők
megtartására is alkalmas kápolna várja az idelátogatókat.
Mindazoknak, akik úgy érzik, hogy egy rövid időre meg
kell állni, és szeretnének imádkozni a hősök lelki üdvéért,
vagy éppen szeretnének meggyújtani egy gyertyát, azt itt
megtehetik. A kápolna megszentelését azon gyülekezet
főapátja celebrálta, akik megtették az első lépéseket a végvárrendszer egyik pillérének felépítésében. A kápolna kialakításának a terveit Paál József készítette.
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Az ünnepi program (Várfesztivál) három napos volt. A
rendezvényt Dr. Gróf Bethlen István Úr a Magyar Páneurópai Unió Elnöke nyitotta meg.

Minden korosztálynak szerveztünk programokat
Szigliget Község Önkormányzata és a Szigligeti Iskoláért
Alapítvány amatőr irodalmi és képzőművészeti pályázatot
hirdetett azzal a céllal, hogy a nevezetes évforduló alkalmából minél többen próbálják megörökíteni a szigligeti
vár szépségét, megeleveníteni a vár múltját, a régmúlt történelmi eseményeit. Összesen 111 pályamunka érkezett,
melyből kiállítást rendeztünk a Várgalériában.
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Eredményhirdetés
Az évforduló kapcsán tovább színesítettük a Várkiállítást.
A kiállítást készítette Szigliget Község Önkormányzata.
A Lackó Dezső múzeum (Veszprém), a Balaton Múzeum
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(Keszthely), a Narmer KFT (Budapest) közreműködésével rendezte és a forgatókönyvet írta Paál József

2010 májusában komoly áradások voltak Borsodban. Miközben Borsodban a vízzel harcoltak, Szigliget képviselőtestülete egyhangú döntéssel határozta el, hogy segít egy
bajbajutott falun. Kikötötték, hogy hasonló lélekszámú, a
médiában kevésbé megjelenő települést választanak, így
került Sajóecseg a képbe. A képviselő-testület határozata
szerint a vár egy heti bevételét és a lakossági adakozásból
befolyt összeget, 1.163.500 forintot ajánlották fel. Ezt az
összeget személyesen vittem el Sajóecsegre. Ugyanúgy,
ahogy a gyűjtésből származó ruhákat, háztartási gépeket,
bútorokat. A szerződés aláírásakor Rabi József elmondta,
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hogy eddig ez a legnagyobb összegű adomány, amelyet
kaptak, és rendkívül hálás a település lakosaival egyetemben a szigligetieknek.
Kihangsúlyozta, hogy nem szeretnék felesleges dolgokra
elszórni a pénzt, házépítésre fogják fordítani az összeget.
A falu sokat szenvedett, egy helyi lakos elmondása szerint
az itt élők két hétig pakolták a homokzsákokat, mégis sok
helyre betört a víz. A településen öt házat statikailag veszélyesnek minősítettek, emellett a mezőgazdaság szenvedett komoly károkat

Rabi József polgármester Úrral
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A tárgyi felajánlást Hosszú Zoltán
szállította el Sajóecsegre
Mivel választási év volt egy kicsit korábban összegeztem.
Idézem az akkori gondolataimat:
„Az idei évet, úgy ahogy a többi önkormányzat is, a szigligeti is próbálta túlélni. Ez természetesen gazdaságilag
értendő. Ez nem azt jelenti, hogy nem végeztünk beruházásokat, fejlesztéseket, de komoly hangsúlyt fektettünk az
anyagi stabilitásunk megőrzésére. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez sikerült. Erre azért is büszkék voltunk a
képviselő-társaimmal, mert ez nem érződött a szociális
hálón, melyet évek óta próbálunk bővíteni.
Mire is gondolok?
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létesítettünk egy krízis alapot
a rászoruló családok folyamatos segítségben részesültek
- támogattuk az iskolások iskolakezdését
- a rászoruló idősekkel az idei évben már főállású
személy foglalkozott
- a szemétszállítási díj felét támogatásként az önkormányzat kifizette a tulajdonosok helyett
Ennél a témánál egy kicsit elidőznék. Sokan háborognak,
hogy sokba kerül Szigligeten a szemétszállítás. Természetesen ezt el tudom fogadni, viszont, ha azt nézzük, hogy a
térségbe mennyit fizetnek az ingatlan tulajdonosok, akkor
egyértelműen látszik a Szigligetiek válláról komoly terhet, vesz le az önkormányzat. Ezt nem tudom meddig
tudja az önkormányzat a következő években is biztosítani,
de annak mértékében, ahogy évről évre magasabb díjjal
szállít a szolgáltató, annak mértékében kénytelenek leszünk mi is emelni. Azt még szeretném megjegyezni,
hogy rajtunk kívül, csak két település támogatja az ingatlantulajdonosokat, a többi a teljes terhet ráterheli a lakosokra.
-

Az iskola és az óvoda jövője minden évben komolyan foglalkoztatja a képviselő-testületet. Ennek egyetlen oka van,
a kevés intézményünkbe járó gyermek után kapott fejkvóta elenyésző azzal az összeggel szemben, amit az önkormányzat kénytelen biztosítani a fenntartáshoz. Ennek
ellenére a testület tagjai részéről egyetlen ülésen sem fogalmazódott meg, hogy az iskolát, óvodát szüntessük
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meg. Ezt azért is fontosnak tartom kihangsúlyozni, mivel
támadás ért bennünket, azzal kapcsolatban, hogy riogatjuk a szülőket. Mi csak azt szeretnénk, ha mindenki tudná,
a pedagógusok is, hogy milyen terhet vállal a település az
intézményeink működtetése kapcsán.
Beszéljünk egy kicsit a fejlesztésekről, tervekről.
Ahogy már említettem az idei év nem a költekezés, hanem
az anyagi háttér stabilitásának, illetve a 2011-ben megvalósuló fejlesztések anyagi hátterének megteremtése volt.
Ennek ellenére természetesen ekkor is fejlesztettünk. A fő
fejlesztési területek a strand és a vár voltak.
A strandon kerítést építettünk, mely beruházás kulturált
megjelenést eredményezett. A másik nagyobb léptékű beruházás a gyerekpancsoló előtti vízterületen valósult meg.
Évek óta évről-évre csökkent a strandolók által hasznosítható vízfelület nagysága, mivel a nádas egyre jobban benyúlt a strand területébe. A hatóságok is megértették,
hogy ez a helyzet megoldásra vár és támogatták a nádas
egy részének kivágását. Ezáltal megközelítettük azt az állapotot, ami a legutolsó strand területének módosítása során volt.
Ezévben ismét két öltözőt alakítottunk ki a parton, illetve
a gyerekpancsolónál három árnyékolót építettünk.
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Ezeknek a fejlesztéseknek is köszönhető, hogy nem vesztett a strandunk a népszerűségéből.

A másik turisztikai attrakciónk a vár. Ennek a működtetése komoly feladatot jelent az önkormányzatnak, melyet
úgy érezzük, illetve a visszajelzésekből is ezt tapasztaljuk,
hogy becsülettel ellátunk. Minden évben végzünk fejlesztéseket, beruházásokat, de az elsődleges feladatunk a biztonság megteremtése. Ennek érdekében folyamatosan
újítjuk fel a faépítményeket, korlátokat és lépcsőket építünk, a fafelületeket lekezeljük. Falakat kiegészítjük. Ez
nem annyira látványos munka, de örömmel tapasztalom,
hogy a látogatók mégis látják és a tisztaság (amire
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ugyancsak komoly hangsúlyt fektetünk) mellett ezt is kiemelik és elismeréssel szólnak a munkánkról.”
Rövid értékelés.
Minden ciklus után végig gondolja az ember, hogy elértük-e azokat a célokat, melyeket szerettünk volna. Összeségében úgy látom, hogy elégedett lehetek. Nem csak
településszinten, de már térségi szinten is sikerült eredményeket elérni. Komoly döntés volt, hogy a vár üzemeltetését visszavette az önkormányzat. Ezáltal az
önkormányzat irányította a legnagyobb turisztikai vonzerővel bíró attrakciókat. Egyre több és egyre színvonalasabb programot szerveztünk. Jelentősen nőtt a településre
érkező turisták száma. A fejlesztéseink összhangban voltak a fejlesztési koncepciónkkal. Az intézményeink működnek, komoly munkát végeztünk az iskola
megmaradásáért. Ahogy a négy évvel ezelőtti választások
után meglepett, hogy milyen mértékben kicserélődött a
testület, úgy most váratlanul ért a két személy indulása
polgármesternek. Az várható volt, hogy a Váralapítvány
nem nyugszik bele, a vár visszavételébe. Az viszont meglepett és egy kicsit elszomorított, hogy az iskola tanárainak jelentős része állt ki nyíltan az új polgármester jelölt
mellett. Csak halkan megjegyzem, hogy ezekkel a tanárokkal a következő években soha nem éreztettem ezt. El
is érkeztünk a választásokhoz, de ezzel csak a következő
fejezetben foglalkozok majd.
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Összegzés:

-

Szent Erzsébet temetőkápolna építése
Óvodai játszótér cseréje
Liget utca közművesítése
Felújítottuk a füves labdarúgópályát
Elkészült a 20x40-es műfüves pálya
Megújult a sportöltöző
A temető előtti vízelvezető árok korszerűsítése
Strandparkolóba közvilágítási lámpákat és kamerákat helyeztünk el
Visszavette az önkormányzat a vár üzemeltetését
Várkiállítást alakítottunk ki a Kézműves udvarban
A Szabadság utcában kicseréltük az ívóvíz hálózatot
A Szabadság utca szegélyezést követően új aszfaltréteget kapott
A Hóvirág utca újra lett aszfaltozva
Felújítottuk a régi Tanítóház nádtetejét
A Nádüzemnél új buszmegállót építettünk
A várban több beruházást is megvalósítottunk
befejeztük a Barokk-konyhát
a várkaputól az alsóvárig megépítettük a bazaltköves utat
az alsóvárban megépítettünk egy kemencét
az alsóvárban kialakítottunk egy színpadot és
nézőteret
a felsővárban kialakítottunk egy kápolnát.
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-

Korszerűsítettük az Orvosi rendelőt
A strandon
strandkézilabdapályát alakítottunk ki
árnyékolókat helyeztünk el
megújult a gyerekpancsoló
új öltözőkabinokat helyeztünk el

-

Egy bankautomata lett kialakítva a közösségi háznál
Minden évben részt vettünk az Utazás Kiállításon
A Nemzeti Vágtán szép eredményeket értünk el
Megrendeztük a Térségi Olimpiát
Hagyományosan több évben is megrendeztük a
Várfutást
Várkapunyitó rendezvényt
Várfesztivált
Hagyományőrző Napok a Várban elnevezésű
fesztivált

-
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IV. fejezet
A választások lezajlottak. A település lakossága ismét bizalmat
szavazott nekem!
Jelölt neve
Balassa Balázs
Mezey Artur Attila
Ódor Zoltán Péter

Kapott
Jelölő szerveérvényes
zet(ek)
szavazat
FÜGGETLEN
367
FÜGGETLEN
75
FÜGGETLEN
98

%
67,96
13,89
18,15

Balassa Sándor
FÜGGETLEN
292
Képviselő
Baráth Sándor
FÜGGETLEN
342
Képviselő
Káli Mária Magdolna FÜGGETLEN
443
Képviselő
Mezey Artur Attila
FÜGGETLEN
185
Ódor Zoltán Péter
FÜGGETLEN
273
Szabó Tibor
FÜGGETLEN
312
Képviselő
Az új testület komoly célokat fogalmazott meg az elkövetkező
időszakra. Látszott, hogy nem lesz könnyi a következő négy év,
de nagy optimizmussal láttunk neki a munkának.
-

Szeptember 23-án a Lengyel-kúria nagyterme adott helyet
a „Műemlékvárak gondozása-fenntartása- működtetése”
elnevezésű konferenciának. Idézek a Harsonában megjelent cikkből: A meghívást több Dunántúli vár kezelője elfogadta. A konferencián megjelent a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park és a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának
képviselője is.
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Balassa Balázs polgármester köszöntőjében kifejtette, reméli, hogy ez a konferencia komoly mérföldkő lesz a várak üzemeltetői életében, és talán elindul egy folyamat
mely eredményeképpen a várak kezelőinek lesz egy érdekképviselete, fóruma, ahol tájékoztathatnák egymást a
működés során tapasztalt problémákról, hiányosságokról,
visszás helyzetekről.
A vitaindító előadást Csorba Csaba tartotta, aki régész és
muzeológus, és a várakkal kapcsolatban több könyve
megjelent. Széles ismeretanyaggal, rendelkezik a magyar
országi várakkal kapcsolatban. Az előadásában nem szépítette a jelenlegi helyzetet és próbált rávilágítani külföldi
példákat is felsorakoztatva, az országunk várainak kezelési, tulajdonosi vagy éppen a műemlékvédelmi problémáira.
A hozzászólások is alátámasztották, hogy mennyire nehéz
helyzetben vannak az üzemeltetők.
A hasznos eszmecserét egy várlátogatással, illetve a várkiállítás megtekintésével „fűszerezték” a rendezők. A
résztvevők aktivitását jelzi, hogy a tervezettnél másfél
órával később fejeződött be a konferencia.
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-

A választásokat követően komoly tragédia érte Devecser
és Kolontár településeket. A térségben minden településen, így Szigligeten is gyűjtést szerveztünk, valamint az
első hívó szóra személyesen is képviseltük településünket. Október 18-19-én hat-hat fővel vettünk részt a rom és
az iszap eltakarításában Devecserben. Az alpolgármesterrel együtt én is képviseltem Szigligetet. Rajtunk kívül a
polgárőrség tagjai és az önkormányzati dolgozók vettek
részt a munkában. Valamennyien lapáttal a kézben mertük
a vörös iszapot a konténerekbe. A résztvevők közös véleménye volt, hogy a helyzet rosszabb volt, mint amit a médiában látni lehetett.

Káli Csaba, Vadász Tibor, Szabó Tibor, Takács József,
Szennyai István és Balassa Balázs
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Szabó Ottó, Pintér György, Vadász Tibor, Szabó István,
Pupos Ferenc, Balassa Balázs
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2010-ben rendezte az V. Szigligeti Süllőfesztivált a Szigligeti Turisztikai Egyesület. Változatlanul nagy sikere van
a rendezvénynek. Az idei évben Badacsonytördemicről
két vízibiciklivel érkeztünk a nyitó ünnepségre. Az egyikben Vollmuth Péter Badacsonytördemic polgármestere és
Kardos Gábor (borász), a másikban mellettem Jeszencsák
Edvin (iskolaigazgató) foglalt helyet

-

Szigliget Brüsszelben!
Szigliget település küldöttsége három napot tartózkodott
Brüsszelben, a Magyar Kulturális Intézet meghívására.
Ennek a három napnak a célja és feladata számunkra az
volt, hogy a Badacsony Régió részeként megmutassuk
kultúránk és gasztronómiánk egy olyan szeletét, amely
jellemző ránk.
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Amikor arról döntöttünk, hogy belevágunk az útba és
megpróbáljuk méltóképpen képviselni a „Balaton
Gyöngyszemét”, akkor megfogalmazódott bennünk, csak
minőséget szabad kivinni. Ez vonatkozik programra
ugyanúgy, mint a gasztronómiára. Számunkra a legnagyobb turisztikai attrakció, valamint a településre leginkább jellemző kuriózum a vár. Erre építettük a kulturális
programot, ezért hívtuk meg a középkori zenét játszó Hollóének Hungarica Régizenei Együttest, akik már szerepeltek korábban a Szigligeti várban, továbbá Varga Sándort
és táncpartnerét Rajzó Ildikót, valamint öt vitézt.
A gasztronómia egyik fontos eleme a bor volt, melyet
Szatmári Gábor, Szászi Endre, Szántó Zsolt, Pupos Ferenc, Güns Katalin, Szabó Tibor, valamint az Esterházy
pince biztosította. A küldöttség „élelmezését” és a fogadást Simon Péter, míg az utazáshoz a gépkocsikat, valamint az üzemanyag egy részét Szatmári Gábor
biztosította. Rajtuk kívül még támogatást nyújtott a Tapolca és környéke Kistérségi Társulás, akik 11 fő utazását
biztosították a kistérségi busszal, valamint a Kékkúti Ásványvíz Zrt., akik ásványvizet, valamint Baráth Sándor és
Balló Piroska anyagi támogatást nyújtott. Természetesen
a fennmaradó költséget az önkormányzat állta. A legfontosabb program a település bemutatkozása volt a Magyar
Kulturális Intézetben. A fogadásnak és a programnak
rendkívül nagy volt a sikere. Az ételekkel kapcsolatban a
Magyar Kulturális Intézet dolgozói így fogalmaztak:
„Szigliget kitett magáért, nem emlékeznek hasonló
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mennyiségű, gusztusos vendéglátásra”. Itt kell megköszönni Németh Zoltán és Raposa Lajos munkáját. A belgiumi magyar nagykövet is elismerően szólt az ételekről,
a színvonalas, és a településhez illő műsorról, továbbá a
végén megjegyezte, hogy nem lehetett volna kellemesebb
zárása az estének, mint a szigligeti borokkal történő ismerkedés.
Ez alatt a három nap alatt nem csak Szigligetet, a Badacsony Régiót, hanem Magyarországot is képviseltük. A
küldöttség magyar és szigligeti zászló alatt szerepelt négy
alkalommal a Magyar Kulturális Intézet által szervezett
magyar napokon egy bevásárló központban, valamint a
Brüsszel belvárosában szervezett felvonuláson. A városban szervezett felvonulást több százan nézték, és örökítettek meg egy-egy pillanatot fényképezőgépükkel,
kamerájukkal a produkcióból.
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Vendéglátóink egyértelmű véleménye volt: Szigliget sokat tett azért, hogy jobban megismerjék a magyar embert
és kultúráját.
Számomra a legnagyobb elismerést jelentették a fogadáson megjelent diplomaták, magyar és külföldi vendégek
dicsérő szavai, valamint a városi programok nézőinek elégedettséget kifejező tapsai.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Dr. Reményi
Krisztinának, a Magyar Kulturális Intézet vezetőjének,
hogy lehetőséget biztosított a bemutatkozásra, valamint
minden támogatónknak és résztvevőnek a közreműködésért.
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Köszöntő a Magyar Kulturális Intézetben
-

A Kézműves Udvarban a Régi Tanítóház (Várgaléria) tetőterében kialakítottunk egy kiállítóteret, mely otthont
adott egy különleges, egyedülálló kiállításnak.
A „Korok Fegyverei” elnevezésű kiállítás avató ünnepséget 2011. március 13-án tartottuk.
Az első teremben vértezeteket, páncélokat láthatunk.
Ezek a páncélok komoly terhet róttak egykoron viselőikre. A 20 kilótól 50 kilóig is terjedt a páncél öltözékek
súlya. A kiállítás jobb oldalán a teljes testet fedő páncélzatot láthatják, mely bár kevésbé tette mozgékonnyá viselőjét viszont szinte minden testrészre vonatkozó védelmet
nyújtott. Ezek a páncélok a XVI. századra voltak jellemzőek. Jobb oldali kiállítási anyag vége felé láthatóak A
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számszeríjászok, könnyűgyalogság által használt elsősorban a fejet és a felsőtestet védő páncélok. Ezek már könynyebb mozgást tettek lehetővé viselőinek, de bizonyos
testrészénél nem nyújtott védelmet. A baloldalon látható
páncélok a szúró és ütővágások ellen is védelmet nyújtottak. A jobb hátsó sarokban látható a VIV. században egyik
legelterjedtebb kutyafej sisak, melyet azért szerették, mert
a fejvágások során lecsúsztak a kardok pengéi róla. A bejárattól jobbra láthatók a láncingek melyek bár nehéz viselet volt mégis gyakorta használták. Egy hátránya volt,
hogy elsősorban nem a szúrások, hanem a vágások ellen
nyújtottak védelmet. A másik teremben látható az íjakat
és a kiegészítőket bemutató kiállítási anyag. Itt a bejárattól végig haladva különböző korok, népekre jellemző íjakat kiegészítőket és a védelmüket biztosító elsősorban
bőrből készült fejfedőket és felsőruházatot, valamint pajzsokat láthatunk. A bejárattól jobbra az első népcsoport a
szkíta íjakat kiegészítőket, láthatjuk. A következők nép a
római. Itt láthatunk egy igazi tábori életképet, a leopárd
bőrön íjakat, pajzsokat, vesszőket. A következő részben a
hun, magyar tatár íjakból kapunk ízelítőt. Itt is megismerkedhetünk a kor jellemző védőfelszereléseivel, csízmájukkal. A kiállítási tárgyak alatt háziállatok és vadon élő
állatok bőrei láthatók. A távol kelet, illetve a japán íjak
női öltözékek láthatók a következő részben. Itt megcsodálhatjuk a szamurájok bőrből készült vértezetét is. Egy
külön teremben vannak a magyar íjak, vesszők és tegezek.
Megismerkedhetünk a jellemző felsőruházatukkal
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fejfedőikkel. Itt mutatjuk be az íjkészítés kellékeit is. A
hitvilág fontos szereplője volt a sámán. Itt láthatjuk a sámán fejfedő is. A mongol íjakat követik a középkor fegyvereit bemutatók. Különböző bárdok és kelevézek
nagyszámban megtekinthetők. Lassan elérünk ismét az ajtóhoz. Itt találhatók a középkor szabad íjászai, mely kiállítási anyagban láthatunk két bábut a korra jellemző
öltözékben. Végezetül az észak amerikai indiánok íjait
felszereléseit-kellékeit nézhetjük meg.
Kiállítási anyag tulajdonosai: Tóth Zoltán és Séta József
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Május 21-én tartottuk a „890-éve történt” elnevezésű rendezvényt. Ezen a napon avattuk fel a felújított Árpád kori
templomromunkat, az Avasi-tornyot. Az avató ünnepséget összekötöttük a település 890 éves évfordulójának
megemlékezésével.
Az évforduló kapcsán a következő gondolatok fogalmazódtak meg:
„A 890 ÉVES SZIGLIGET AZ ÖRÖK MEGÚJULÁS
FORRÁSA.
Meg kell hajolnunk a történészek datálási gyakorlata előtt,
amely szerint az első és egyértelmű írásos emlék ideje határozza meg egy település korát. E szerint 890 éve az
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1121-ben kelt, almádi kolostor alapító oklevelében említik először Szigligetet, mint „Zeglegeth” nevű települést.
Nyilvánvaló, hogy a területen már a honfoglalástól éltek
itt őseink, de erről az időről nincsenek írásbeli emlékeink,
ezért tekinthetjük ezt az okleveles időpontot a település
„születésnapjának”.
Az oklevelet az Atyus nemzetségből való I. Atyus és testvére Miska íratta, amelyben Szűz Mária tiszteletére alapított almádi /ma Monostorapáti / kolostornak
adományozott javakról rendelkezik. Ami konkrétan Szigligetről szól az oklevélben: „Szigliget fele része, amit a
monostornak adományoz az ott lakó mészégetőkkel és kőfejtőkkel együtt, akik a monostor építéséhez szolgálattal
tartoznak.”
Az évfordulónak a megemlékezés, az elsődleges célja. Ezt
az évfordulót „igazi” ünneppé csak mi tudjuk tenni magunknak, ha meg akarjuk becsülni őseinket és múltunkat.
A vár alapításának 750 éves évfordulóján számos, kiemelkedő megemlékezés volt, amelyeken úgy tapasztaltam,
hogy a község lakói és a vendégek egyaránt értékelték ezt
a történelmi visszatekintést
Az Önkormányzat elkezdte a Réhelyi – Avasi templom
romvédelmi munkálatait, amely nem csak a falak védelmét, hanem a terület kertészeti rendezését is tartalmazza.
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Idén ide szervezük a megemlékezés ünnepségét. Emléket
állítva az évfordulónak és hirdettük, hogy a 890 éves múlt
Szigliget az örök megújulás forrása.
Az ünnepségen Paál József az évforduló tiszteletére,
„Szigliget 890 éves” címmel kiadott helytörténeti könyvét mutatta be. A könyvet az önkormányzat adta ki.

Paál József
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2011 tavaszán a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
pályázati forrásból alakította ki a régi Tűzoltószertár átépítésével a szigligeti információs irodát, melyet Szigliget Község Önkormányzattal közösen üzemeltet. A
badacsonyi Tourinform iroda társirodájaként szezonálisan, május elejétől szeptember végéig tart nyitva. A Tourinform szolgálat Magyarországon már több mint 30 éve
nyújt információkat a bel-, illetve külföldi turistáknak

-

Megválasztottak a BAHART Felügyelő Bizottságába. 10
évig voltam ennek a térségben meghatározó gazdasági
társaságának FB tagja.

-

Május 29-én tartottuk a Hősök Napját. Az ünnepség színvonalát emelték a MATASZ Hagyományőrzői. Ebből az
alkalomból 89 emlékoszlopból álló sírkertet alakított ki a
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Hősök kertjében az önkormányzat. A kereszteken elhelyezett táblákon olvashatók az I-II. világháborúban elesett
szigligeti katonák nevei.

Örömteli látni, hogy sok keresztet egész évben virágok,
koszorúk „borítanak”
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Ezen a napon nem csak a megújult Hősök kertjét avattuk
fel, hanem ismét felavatásra került az amerikai emlékmű
is, mely sajnos egy fél évvel ezelőtt összetört, miután ledőlt (vagy ledöntötték) a talapzatáról.

-

Visszatérő és folyamatos feladat a strandunk fejlesztése,
mert szeretnénk megőrizni a kedveltségét. Az idei évben
a kötelező karbantartások mellett egy új játszóteret építettünk, illetve kialakítottunk egy beléptető rendszert is.
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Komoly aggodalommal szoktam olvasni az önkormányzatokat éríntő változásokat célzó intézkedés tervezeteket.
Általában hallattam is hangomat és elmondtam a véleményemet. Nyílt levelet fogalmaztam az Önkormányzati
Törvény módosításával kapcsolatban:
„Gondolatok az Önkormányzati Törvény tervezetéről.
Ez a mostani tervezet a vidéki falvak nagy részének elsorvadását fogja eredményezni. A törvényjavaslat az
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önkormányzatok durván 75-80%-át kitevő 3.000 főnél kevesebb lélekszámú településeket sújtja. Ez a törvény nem
hátrányos a városoknak és a megyei önkormányzatoknak.
Azokat az önkormányzatokat sújtja, melyek az önkormányzatok adósság állományának csak kb. 5%-át képezték. Nagy részben azokon a településeken kell a
hivatalokat megszüntetni, melyek felelősségteljesen gazdálkodtak. A kistelepüléseken megszüntetik az iskolákat,
elviszik a hivatalokat és a jól működő önkormányzatok
plusz bevételeiből elvonnak pénzeket, hogy területfejlesztési alapot képezzenek, vagy éppen finanszírozzák bizonyos települések működését. Ez lesz a Balatonnál is.
Megszüntetik a kisiskolákat, hivatalokat, ezáltal eltűnik a
településekről az értelmiség, a fiatalok városokba, vagy
éppen Budapestre költöznek, elöregednek a Balaton parti
települések, átalakul teljesen nyaraló-településsé. Megnövekszik a téli időszakban a bűnözés, mert kihalt települések lesznek. Nem lesz gazdája a falvaknak. A
szezonhosszabbítás elképzelhetetlen állandó lakosság
nélkül. Hosszú időre bebetonozódik a Balaton szezonalítása. Ezzel párhuzamosan a „magyar tenger” vonzereje is
csökken, elmaradnak a vendégek, és kevesebb lesz az államnak a Balatonból keletkező bevétele is. Nem tudom,
hogy ezt mennyire gondolták végig, hogy ezek az intézkedések eredményeznek-e annyi megtakarítást, mint amennyi kárt okozhat. Látni szeretnénk azokat a
számításokat, melyek alátámasztják, hogy a hivatalok
megszüntetésével több megtakarítás keletkezik, mint
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amilyen költségigénye lesz. Itt gondolok például arra,
hogy elengedhetetlen, hogy az ügyintézés bizonyos napokon megtörténjen azokban a falvakban is, ahol eddig a helyi hivatalban zajlott. Ennek érdekében a hivatali
dolgozóknak rendszeresen el kell menni ezekre a településekre, ezáltal keletkezik egy olyan utazási költség, mely
eddig nem volt. Megnövekszik a telefonos kapcsolatfelvétel, és akkor még nem beszéltünk az ügyet intéző lakosság közlekedési költségéről. A hivatali épületekre is
szükség lesz, mivel az ügyintézés ott fog történni a fogadóórákban, melyeket fűteni kell, villanyköltsége lesz stb.
Vagyis nem vagyok meggyőződve, hogy jelentős költségcsökkenésről beszélhetünk. Komoly félelmem még az,
hogy az önkormányzati vagyonba tartozó épületeket ingyenes vagyonátadás keretében államosítják, ezzel is szűkítve az önkormányzatok forgalomképes vagyonát. Ilyen
például az iskola épülete, mondván átveszik az iskolák
működtetését és viszik az épületet is. Amennyiben gazdaságtalannak tartják majd a gyereklétszám miatt a gyermekek helyben történő oktatást, a gyermekeket buszra rakják
és az épület hasznosításáról, értékesítéséről máris nem az
önkormányzat dönt.
Nem tartom szerencsésnek, hogy német, vagy angol önkormányzati rendszereket próbálunk megvalósítani, mi
magyarok vagyunk, más szokások más társadalom. Majd,
ha magyar ember létbiztonsága, anyagi helyzete az előbb
említett országok lakóiéhoz fog hasonlítani, akkor lehet a
szabályozásokat is azokról az országokról mintázni.
199

Kilenc éve irányítom a települést, évről évre fejlesztettünk, újabb és újabb ötleteket valósítottunk meg a település minél stabilabb anyagi helyzetének biztosítása
érdekében és nem vettünk fel hitelt, nem adósodtunk el, a
nehezebb feladatot vállaltuk és most lehet, hogy azt kell
mondanunk, kár volt.
Javaslataim:
A Balaton-parti településeket külön szabályozza a törvény. Ne a lakosságszám, hanem ingatlanok száma legyen
a szabályozás mértéke. Véleményem szerint minimum
1.500 ingatlannal rendelkező településnek, társulásnak,
lehessen saját hivatala.
A helyben keletkezett bevételeket ne kelljen befizetni
semmilyen állami kasszába, például területfejlesztésre,
hanem a településeknek a szolgáltatások színvonalának
növelésére, az infrastruktúra javítására kelljen felhasználni, ezzel is javítva a vendégfogadás feltételeit.
Sajnos süket fülekre találtam!
-

2011 augusztusától Balassáné Molnár Edit látta el a Szigligeti Általános Iskola igazgatói feladatait, mivel Jeszencsák Edvid családi okokra hivatkozva kérte
munkaviszonyának megszüntetését.

-

Dr. Virágh Zoltán szeptemberben megkeresett, hogy egy
Szent Erzsébetet ábrázoló szobrot szeretne adományozni
a településnek. Közös bejárás után úgy határoztunk, hogy
a szigligeti temetőben a Szent Erzsébetről elnevezett
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kápolna elé állítjuk fel. Miután a szigligeti önkormányzat
dolgozói elkészítették a talapzatot, a szobor felállításra is
sor került, melyet Mindenszentek napján a kápolnában
megtartott szentmise után szentelt fel Kovács Károly plébános.

Plébános Úr felszenteli a szobrot.
Jobbra Dr. Virágh Zoltán és kedves felesége
-

Az idei év tavaszán és nyarán ismét fejlesztések valósultak meg a várban. Mint minden évben 2011-ben is legfontosabb feladat a karbantartáson kívül a balesetveszély
elhárítása volt. Erre közel 3.000.000 Ft-ot költöttünk. Ennek keretében kicseréltük a körbástyán található teljes
rondellát, a felsővárban megerősítettük a Farkasverem
tartófalait, valamint kicseréltük a hidat. Ezeket a munkákat saját dolgozók végezték.
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Készül a rondella.
Természetesen ebben az évben új beruházások is megvalósultak. Húsvétra elkészül egy három játékból álló Kő
Boldizsár szobrász által készített játszóudvar.
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Nyáron megépült a Lengyel Tóti kapunál a jegy és ajándéktárgy árusítására szolgáló pénztárépület.

Ide épül majd a pénztár

Végre kulturált körülmények között
dolgozhatnak a pénztárosok.
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Megtisztelő számomra minden elismerés. Polgármesterségem alatt az első kitüntetést a kistérségtől kaptam. Idézem a megjelent írást.
„Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Kitüntetési Szabályzatot alkotott, hogy elismerje mindazok
munkáját, akik a kistérség társadalmi és gazdasági fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak.
2011. szeptember 30-án, Tapolcán tartott ünnepségen Balassa Balázs polgármester Tapolca és Környéke Kistérségért Kitüntetésben részesült, melyet Császár László a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnöke
adott át.
Indoklása a következő volt:
Balassa Balázs szigligeti családba született, eddigi tevékenysége kisebb megszakításokkal is falujához köti. Rá
nem áll a mondás: senki nem lehet próféta a saját hazájában. Szervezőkészsége már korán megmutatkozott. Mindig fontos volt számára a közösségért végzett munka.
Ifjúsági klub vezetőként, sportelnökként, képviselő-testületi tagként, egyházképviselőként sokat tett településéért.
A közösségi rendezvények kezdeményezőjeként, vagy
aktív részeseként vált ismertté nemcsak a településen, hanem a szomszéd községekben is.
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-

-

-

2002 óta polgármesterként alázattal szolgálja települését.
Fáradhatatlan tevékenységének köszönhetően épül, szépül Szigliget. Tevékenységének főbb eredményei: nyaralóövezet csatornázása, a strandfejlesztés, a strandot a
faluval összekötő járda, temetői kápolna építése, úthálózatok fejlesztése, közvilágítás bővítése, korszerűsítése, új
játszóterek, sportpálya felújítása, mű-füves pálya kialakítása, közösségi ház felújítása, a vár folyamatos fejlesztése,
hogy csak a jelentősebbeket említsük. Ismertté tette Szigliget nevét a Nemzeti Vágtával, a Szigligeti vár népszerűsítésével. Nem véletlenül választották meg a Szigligeti vár
kapitányának- Seregeit évről évre csatába vezérli, hogy a
település talpon maradjon, megmaradjon nevük a turizmust szeretők körében.
Vállalta, hogy a központi háziorvosi ügyelet létrehozásakor és annak első éveiben a kistérség önkormányzatainak
érdekében ellátja a gesztori település feladatait, jelentős
anyagi segítséget is nyújtva ezzel a kistérség önkormányzatainak.
Szűkebb hazáján kívül a kistérség érdekeit eredményesen
képviseli a Balatoni Szövetség Felügyelő Bizottságának
elnökeként, a Balatoni Hajózási Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának tagjaként. A sportélet területén is
mindig kiállt és védte a térségünkben élő sportolók érdekeit. Megalakította a polgármesterek focicsapatát. Egy
ideig ellátta a Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Társulás
elnöki feladatait, tagja volt a Tapolca és környéke Kistérség Többcélú Társulása és a BFT elnökségének. A
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Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Idegenforgalmi Bizottságának a vezetője, amelyre korábbi
években tanúsított munkája alapján egyhangúlag jelölték
polgármester-társai. Az idegenforgalom és turisztika minden mozzanatánál jelen van, harcos és következetes képviselője
az
idegenforgalomban
érdekelteknek,
legfőképpen az önkormányzatoknak régiós és országos
szinten is. Az idei évben márciusában a Badacsony Régió
brüsszeli bemutatkozásán a záró rendezvény házigazdájaként idézték a zene, tánc és a várvédő vitézek segítségével
a magyar középkor hangulatát, ezzel is öregbítve hazánk
és térségünk jó hírét.
Vezéregyénisége megmutatkozik nemcsak településének,
hanem a kistérség közösségi rendezvényeinek szervezésében is. Sportrendezvények, majálisok nélküle nem bonyolódhatnak.
Fáradhatatlan munkáját derű és optimizmus kíséri, jellegzetes nevetése mindenhol hallhatóvá teszi és mosolyt csal
a környezetében lévők arcára.
-

Szigligeten 2011. október 15-én, ünnepélyes keretek között felavattuk az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret
(Kultúrházat). Idézek a helyi újságban megjelent írásból:
„Himnusz hangjaival és közben a nemzetiszínű zászló felvonásával kezdődött az ünnepség, majd Balassa Balázs
polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében
hangsúlyozta, hogy ez a beruházás is fontos állomása az
elmúlt tíz év töretlen fejlődésének, mely ebben az
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időszakban jellemezte Szigligetet. 38 éve (amikor is leégett faluház) a településnek nem volt egy olyan közösségi tere, mely véleménye szerint elengedhetetlen egy
ilyen település életében. Most végre ez a cél is megvalósulhatott. V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár, hangsúlyozta, hogy a vidéki ember számára
elengedhetetlen, hogy olyan terek szolgáltatások valósuljanak meg, melyeket tartalmazza az IKSZT hálózat. Kiemelte, hogy nagyon örül annak az elképzelésnek, hogy a
működési költség csökkentésére egy üzlethelyiség is kialakításra került. Lasztovicza Jenő a Megyei Közgyűlés
elnöke dicsérte a település összetartó erejét, mely az elmúlt időszakban szép fejlesztéseket eredményezett a településen. Az ünnepi köszöntő után Nyirő Károly
vállalkozó készre jelentette a beruházást, majd Kovács
Károly plébános megáldotta az épületet. Szép szokásként,
mint minden beruházás átadásánál most is elültették az
emlékezés fáját. A nemzeti színű szalag átvágását követően a helyi fiatalok egy rövid műsorral, míg a Szigligeti
Palonai Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesület díszlövéssel kedveskedett a jelenlévőknek. A beruházás
73.000.000 forintból valósult meg, melyhez 54.000.000
Ft támogatást kapott a település a vidékfejlesztési alapból.
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Ilyen volt.

Ilyen lett
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Lasztovicza Jenővel és V.Németh Zsolttal közösen átadjuk a Közösségi Házat.

Az elmaradhatatlan emlékfa ültetés
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A közösségi teret már az avatás napján birtokba vette a
lakosság. A település Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben prezentált fogadásáról készített kisfilmjét tekinthették meg az érdeklődők.
-

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret Básti Lajosról
neveztük el. 1911 november 17-én született Básti Lajos.
Száz évvel a születése után 2011. november 17-én tartottuk a névadó ünnepséget. A Szigliget lakossága így állított
emléket az ország egyik legnagyobb színészének. Az épület névadó ünnepségén avattuk fel a Básti Lajosról készült
domborművet is, mely Béres János szobrászművész alkotása. A rendezvényen beszédet mondott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében Cserép László, a
Közművelődési Főosztály vezetője. Bást Mihály a névadó
fia, egy emlékfát ültetett az épület udvarán.

-
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-

A vár működtetésére, karbantartására, fejlesztésére, rekonstrukciós munkáira saját erőből 2011-ben közel
40.000.000 Ft-ot költöttünk.
A tavasz és a nyári munkákat követően ősszel a „palotaszárnyba” vezető lépcső mellvédjét erősítettük meg, ez
közel 10m3 kőfal építését jelentette.

-

Az idei évben az oktatási intézményeinkben is valósultak
meg fejlesztések. Az óvodában az udvaron bővült a játszótér. Az iskolában tornaszobát alakítottunk ki, valamint
kicseréltük a zsibongó nyílászáróit. Ezek a fejlesztések elengedhetetlenek az oktatás még színvonalasabb és még
jobb körülmények közt zajló munkájához.
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-

A ciframajori és b.tördemici kereszteződések biztonságosabbá
tétele
érdekében
pályázati
forrásból
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sebességcsökkentő berendezést és táblákat helyeztünk el,
illetve felfestésekkel hívtuk fel a gépkocsivezetők figyelmét a veszélyre.
-

Hagyományteremtő szándékkal ismét egy új rendezvénnyel rukkolt elő Szigliget.
A szlogenünk, „Egész évben Szigliget”. Ennek jegyében,
már január 1-én elkezdődött a programkínálat még pedig
ebben az évben először megrendezett „Újévi Csobbanás a
Balatonban” elnevezésű rendezvénnyel, mely a helyi vállalkozók szervezésében, az Önkormányzat támogatásával
került megrendezésre a 2012-es év első napján. Az első
alkalommal 37-en mártóztak meg a jéghideg habokban.
Nagyon sokan csak a partról nézték a bátor fürdőzőket.
Minden megjelentnek lencsegulyással és forralt borral
kedveskedtek a rendezők. A sikeres kezdeményezés ötletgazdái: Baló Piroska és Németh Zoltán voltak
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-

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 2011 őszén határozta el, hogy minden újszülött szigligeti gyermek örömére egy-egy fát ajándékoz a községnek. Mivel 2011-ben
két gyermek született Szigligeten, így két fát ültettek a Liget utca és a Tapolca patak közti területre. Azóta minden
tavasszal összegyűlnek az előző évben született gyermekek, szüleik, rokonaik és újabb fákkal gazdagodik a Gólyaliget. A fácskák mellett táblákat helyeztek el, melyen a
kisgyermekek nevei ólvashatók.
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-

Már az elmúlt években is rendeztünk koncerteket a vár
színpadon. Mégis 2012-től a Zenés esték „a Balaton várában” elnevezésű programsorozattal, kezdődtek a több
nyáron át is megrendezett színvonalas koncerteket magába foglaló könnyűzenei esték. Ebben az évben nyolc
gyermek és felnőtt koncert várta a vendégeket. Akik ellátogattak ezekre a zenei élményekre, azokat a Magna Cum
Laude, Péterfy Bori, Budapest Bár, Csík zenekar, vagy
éppen Ruzsa Magdi zenéje szórakoztatta. A gyermekkoncertek fellépői az Alma, Kolompos és a Garabonciás
együttesek voltak. A többi évben is törekedtünk arra, hogy
az érdeklődők a vár miliőjéhez illő és színvonalas koncerteket élvezhessenek az ódon falak között.

-

Ruzsa Magdi koncert
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lelátó

A koncerteken az előadók és a nézők közelsége egyedi atmoszférát teremtett
216

-

Június 23-án, szombaton délelőtt avattuk fel a megújult
„Fehér keresztet”. A kereszt történetét, Takács József kutatta fel. Az 1846-os „Határok” nevezetű térképen a helyét
már jelölik, de azt nem tudhatjuk, hogy a régi fehér kereszt állt-e ott. Adatot csak 1899-ből ismerünk, amikor
Papp Imre plébános a „Historia Parochia”-ban a következőket írja: „Szigligeten a felső temető mellett álló Ihász
Terézia-féle kőkeresztet Tölli István mindszentkállai kőfaragó 77 Ft-ért kijavított, mely munkáért 10 év garanciát
vállalt.” Az időjárás viszontagságának kitett fehér keresztet 1950-ben a Szigligeti Rózsafüzér Társulat Isten dicsőségére felújíttatta. Most a felújítás költségeit Tóth
Józsefné Kovács Katalin és családja finanszírozta. Tette
ezt nagyszülei (akik a Szigligeti Rózsafüzér Társulat tagjai voltak) példamutatása és Szigliget szeretete, tisztelete
jeléül. A hívek által felvirágozott kereszt felszentelését
Kovács Károly címzetes esperes-plébános végezte.

A kép közepén Tóth Józsefné Kovács Katalin az unokái
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-

A Balatoni Hajózási Zrt.-nél már hagyománnyá vált, hogy
személyhajó és vitorláskikötői a tóhoz kötődő híres személyekről kapják nevüket. A szigligeti vitorlás- és személyhajó kikötő, melynek vitorláskikötő része 2001.
július 12-én került átadásra, kedvelt túracélpont mind a
turisták, mind a vitorlázók körében. Vitorláskikötőnk 132
vitorláshellyel várja a vitorlázás szerelmeseit, míg személyhajó kikötőnkből főszezonban menetrend szerinti hajójárat és sétahajó is kifut.
A szigligeti képviselő-testület célként tűzte ki, hogy megemlékezzen azokról a Szigligethez kötődő személyekről,
akik munkásságukkal rászolgáltak az ország és a település
elismerésére.
Először a tavalyi évben tartott a település névadó ünnepséget, amikor is a Közösségi Házat Básti Lajos Kossuthdíjas színművészről nevezte el.
2012. szeptember 28-án megtartott ünnepségen a szigligeti kikötőt a képviselő-testület határozatának megfelelően id. Szívós Istvánról nevezték el.
Id. Szívós István „Szigliget és a Balaton szerelmese” volt,
ahogy ez Béres János szobrászművész által készített, és az
ünnepségen leleplezett domborművön is olvasható. A kétszeres olimpiai bajnok (1952. Helsinki és 1956. Melbourne) mindig szívesen tartózkodott a Balaton-parti kis
településen, Szigligeten. Sokat járt horgászni, csónakja a
jelenlegi vitorláskikötő területén volt. Innen indult a nyugalmat és horgászélményeket nyújtó víztükörre. A nyaralója erkélyén ülve a Balaton tárult szemei elé.
A rendezvényen rajtam kívül ünnepi beszédet mondott a
család képviseletében Gallov Rezső aki id. Szívós István
munkásságát méltatta.
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Az id. Szívós Istvánt ábrázoló domborművet, ifj. Szívós
István és Béres János szobrászművész, míg a kikötő új nevét ábrázoló táblát unokája, Szívós Márton leplezte le.
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Ezt követően a Szigliget motoros személyhajó avatási ünnepségére került sor. Beszédet mondott dr. Horváth Gyula
a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója és dr. Fónagy János a Közlekedésért felelős kormánybiztos.
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A hajó kapitányának jelentése után a hagyományoknak
megfelelően megtörtént a pezsgősüveg széttörése a hajótesten.

Balassa Balázsné (Hajóanya) kezében a pezsgősüveggel
Az ünnepség zárásaként dr. Korzenszky Richárd, OSB
Perjel felszentelte az új hajót.
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A jelenlévők a nap megkoronázásaként sétahajózáson vehettek részt az új személyhajón, amely jelenleg a második
legnagyobb a Balatonon. A hajó 300 utas befogadására alkalmas, hossza 40.4 méter, szélessége pedig 7.2 méter. 85
éve avattak utoljára Szigliget nevű hajót a Balatonon, de
hosszú ideje már nem a „magyar tengeren” hasítja a habokat, és átalakítása után a nevét is megváltoztatták. A képviselő-testület döntésének több motivációja volt a
névadással kapcsolatban. Az egyik, hogy jelenleg nincs a
település nevét viselő hajó a Balatonon, ez valamilyen fokon érzelmi kérdés is. Ezen kívül hiszünk benne -és tulajdonosként azon dolgozunk-, hogy turisztikai attrakcióként
komoly reklámértékkel bírjon településünk számára.

-

November elején ismeretlen személy Sárga festékkel a
"gyilkosok, kollaboránsok" feliratot festettek a Szigligeten a II. világháborúban lezuhant amerikai katonák emlékművére. Másnap elkezdtük a felírat eltávolítását.
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A lefestett emlékmű

Az önkormányzat dolgozói lemosták a festéket
223

Idézem az akkori gondolataimat
Az amerikai pilóták emlékművéről letisztítottuk a sárga
festéket és Szilasi Sándor kőfaragó, felajánlásának megfelelően újból festette az emlékműbe vésett feliratokat.
Bár ezt az emlékművet többször ledöntötték, mi felállítottuk, összetörték a márványlapot mi összeragasztottuk, lefestették, mi lemostuk a gyalázkodó szavakat.
Fontos, hogy 67 évvel a második világháborút követően
az emberek megtanuljanak megbocsátani.
Az első és legfontosabb, hogy ne éljünk gyűlöletben és
cselekedjünk úgy, ahogy arra Isten is tanít: "Bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek."
Hirdessük a világ felé emberi nagyságunkat, és ezt bizonyítsuk is be. Ennyi év elteltével már ne szakítsunk fel nehezen gyógyuló sebeket. Ne keressünk kiskatonákban
bűnbakokat, ne gyalázzuk meg emléküket.
Azok az emberek, akik nem tudnak megbocsátani a hazánk határait ellenségként átlépő kiskatonáknak, azok
gondoljanak a több millió édesanya fájdalmára, akik nem
azért szülték gyermeküket e világra, hogy hatalomra éhes
diktátorok bábujaként fiatalon a világháborúban, távol
szeretteiktől veszítsék életüket.
Kérek mindenkit, álljon meg egy percre és gondoljon a
világháborúkban elesett katonákra és civil áldozatokra, és
ha van rá módja, helyezzen el egy szál virágot valamelyik
emlékhelyen.
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Annak érdekében, hogy ezt bárki Szigligeten is megtehesse, a Szentháromság kápolna árnyékában, két olyan
emlékmű között, ahol idegen földön életüket vesztett katonák emlékét őrizzük (a Donnál elesett magyar katonáknak, valamint a Szigligeten életét vesztett amerikai
katonáknak állított emlékhely), elhelyeztünk egy bazalt
emlékoszlopot. Ezen a következő szöveg olvasható:
"Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."
(Máté 6:12)

Emlékezzünk az I. és II. világháború áldozataira!
Az emlékoszlop szentelését, valamint a „letisztított” amerikai katonai emlékmű újraszentelését, majd az ezt követő
koszorúzást 2012. november 23-án tartottuk. Utána a világháborúban életüket vesztett szigligeti és az öt amerikai
katona emlékének adózva meggyújtottunk 86 mécsest.

A Magyar Honvédség és az II. Világháborús Amerikai
Katonai Hagyományőrző Egyesület is aktív résztvevő
voltak a megemlékezésnek.
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Megható volt, hogy milyen sokan eljöttek

A mécsesek fénye világítja be az éjszakát
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-

Öt település (Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti,
Nemesgulács és Szigliget) Képviselő-testülete az év végén úgy határozott, hogy Szigliget székhellyel, és Badacsonytördemic és Nemesgulács községekben állandó
kirendeltséggel 2013. március 1. napjával Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre és működtet. A jelenlegi 17 fő hivatali dolgozó munkahelye megmarad,
valamint egy jegyző és egy aljegyző látja el a törvényességi feladatokat. Az öt település állandó lakossága 3.804
fő.

A képviselő-testületek döntöttek a társulásról. Előtérben
az öt polgármester (balról jobbra: Csom Károlyné,
Vollmuth Péter, Én, Nagy Rudolfné és Keszei Endre)
Az öt település összességében más-más adottságokkal, de
mégis egy cél érdekében szerette volna a továbbiakban is
működtetni a hivatalokat. Ez a cél a lakosság, a nyaralóingatlan tulajdonosok és a térségbe látogató vendégek
számára egy színvonalas hivatali munka biztosítása.
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A megállapodást Nagy Rudolfné (Nemesgulács polgármestere), Csom Károlyné (Káptalantóti polgármestere),
Vollmuth Péter (Badacsonytördemic polgármestere), Keszei Endre (Kisapáti polgármestere) és Én írtam alá. Ezt
komoly sikerként élem meg. Büszke vagyok rá, hogy
olyan erős lobbitevékenységet tudtam kifejteni, illetve
Szigligetet sikerült olyan szintre hozni, hogy a kollégáim,
a képviselő-testületek bennünket választottak a közös hivatal névadó székhelyének.
-

A Szigliget Község Önkormányzata pályázott az állami
tulajdonban, de önkormányzati üzemeltetésben lévő Szigligeti várra és környezetére. A pályázat címe „A Balaton
várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai
potenciáljának erősítése érdekében”. Az Új Széchenyi
Terv előirányzatából, a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében benyújtott pályázaton
301.920.133 Ft összegű támogatást nyertünk, melynek a
támogatási intenzitása 100%.
A pályázat nagyon összetett, fontos szempont volt, hogy
a fejlesztések segítségével, bővítsük a turisztikai attrakciók számát, a bővülő látnivalókkal, szolgáltatásokkal növeljük a vendégek várban eltöltött idejét. Ezek több
részből állnak, jelentős az építési munkával járó fejlesztés. Ilyen a várba vezető út felújítása, illetve az alsóvárban
az udvar burkolása. Az alsóvári kaputorony belső dongaboltozatának megépítése, fedése, a csigalépcső-indítás és
belső kapuszárnyak rekonstrukciója. A kovácsműhely kialakítása az alsóvári egyosztatú épületben. Új falépcsősor
kialakítása az alsóvárból a felsővárba az alsóvár déli fala
228

mentén. A felsővári kapu rekonstrukciója, a környező falak magasításával. A tömlöctoronyban pince és kilátó
szint kialakítása. A felsővári konyha feletti védőtető és
az északi fal kiegészítése. Ezek mellett vannak kisebb
restaurálási, régészeti és építészeti elemek is a pályázatban. Ilyen például a kőtár fejlesztése az alsóvári egyosztatú épületben. A felsővárban több helyen tervezzük a
fűtőberendezések és ajtónyílásainak bemutatását. A
palotához vezető kettős lépcső északi oldalának rekonstrukciója, a kemence restaurálása. A vakolatmaradványok restaurátori védelme az alsó- és felsővár
több helyén és restaurálási munkák a kőtárhoz, felsővári kapuhoz. A felsővár keleti falain kívül lévő ágyúállás környezetének régészeti feltárása. Több helyen
információs pontokat alakítunk ki informatikai rendszereket építettünk ki, illetve bővítettük az elektromos
hálózatot is. Ennek keretében információs táblákat helyezünk el a bejárati csapórácsos kapu előtt és az új falépcső mentén. A színpadhoz fény és hangtechnikát
vásárolunk. Kiépítjük a felsővár elektromos hálózatát,
a kápolna elektromos és gyengeáramú installációját, a
várudvar alacsony fénysűrűségű díszvilágítását. Audio-guide készülékeket biztosítunk a vendégek számára és ehhez info-pontot alakítunk ki. 3D-s filmek
készülnek, melyeket a várban kültéri nézőkéken lehet
megtekinteni. Forgatható, távirányítós kamerákat telepítünk, melyeknek biztonságtechnikai, valamint információs szerepe is lesz. A felsorolásból látszik, hogy
nagyon sokrétű fejlesztésben gondolkodunk a várban.
A vár mellett a másik fejlesztési terület a Kézműves
udvar, ahol a Várkiállítást fejlesztjük, akadálymentesítjük, az egész éves nyitvatartás érdekében
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cserépkályhát építünk. Itt lesz elhelyezve az a monitor,
ahol a mozgáskorlátozottak a várban elhelyezett kamerák segítségével kaphatnak képet az alsó- és a felsővárról. Az udvarban a környező várak makettjeit
helyezzük el. A pályázat tartalmaz még tervezési és
marketing költséget is. Reményeink szerint májusban
elkezdődhet a munka és jövő év tavaszára be is tudjuk
fejezni. A fejlesztések során a vár folyamatosan látogatható lesz és a turisták betekintést nyerhetnek a várban folyó munkákra. A beruházások, fejlesztések
eredményeképpen 8 új munkahely létesül.
Emellett természetesen rendkívül fontos az épített örökségünk megőrzése és ennek bemutatása.
-

Szigliget térségében jelentős mennyiségű nyárfa lett kivágásra kijelölve a 71-es út mentén. A képviselő-testület
nem tiltakozott a fák kivágása ellen, csak annyi volt a kérésünk, hogy időben megtörténjen a fák pótlása.
Az ősz folyamán megkerestük a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságát, hogy a Szigliget és
Balatonederics között a már csak foltjaiban megmaradt
nyárfasor pótlását is fontos lenne elvégezni és ebben szívesen részt is vállalnánk.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt jelezte, hogy első fordulóban 100 darab nyárfa csemetét vásárolt. A Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola jelezte, hogy szívesen
részt vennének a faültetésben, ugyanúgy, ahogy a Balatonedericsi iskolások is, illetve a Balatonedericsi Nők a
Balatonért helyi szervezet tagjai is. A Magyar Közút
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Nonprofit Zrt. dolgozói a gödröket kiásták, az önkéntesek
által pedig november 28-án elültetésre került a 100 csemete.

2012. 11.12-én Sümegen megválasztottak a Veszprém
Megyei Várak Egyesületének elnökévé
-

Ezen a télen hagyományteremtő szándékkal hárman karácsonyfát állítottunk a Balatonba. Azóta is a Szigligeten a
„magyar tengerben” felállított fa a „Balaton Karácsonyfája”. December 24-én délelőtt minden évben sokan zarándokolnak el a strandunkra, hogy részesei legyenek a
karácsonyfa bevitelének. A következő évtől kezdve már
teával, forralt borral, ajándékokkal és egy kis gyerekprogrammal vártuk a családokat.
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Az első faállítás.
A képen mellettem Németh Zoltán és Dulin Zsolt látható

-

Egy későbbi jeges karácsonyfa állítás
Nem áll szándékomban minden Újévi Csobbanásról említést tenni, de a második volt az első (de nem az utolsó),
amikor a jéggel is meg kellett küzdeniük a szervezőknek,
és fürdőzőknek. Ebben az évben a zajló jég majdnem
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lehetetlenné tette a csobbanást, de nem adtuk fel és így
volt igazi kihívás.

-

Állami fenntartásba kerültek január 1-jével az eddig önkormányzati köznevelési intézmények, amelyek ezzel beolvadtak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba.
Az iskolák feladatainak ellátását szolgáló ingó- és ingatlan vagyon - ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő más eszközöket és felszereléseket is szintén a központ ingyenes használatába, illetve kezelésébe került.
Az állami intézményfenntartó foglalkoztatotti állományába tartoznak az idei évtől a pedagógusok, valamint az
oktató és nevelő munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak is. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen állami
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kézben van az iskola, az épület működtetését mi vállaltuk.
Itt Tapolca térségében mi voltunk Tapolcán kívül az
egyetlen önkormányzat, aki az iskola épületének működtetését felvállalta, mondván, hogy akkor legalább nem
lesz lelakva az épület, amikor visszakapjuk, ha visszakapjuk.
-

Minden 2.000 fő alatti településnek csatlakozni kellett
más településhez-településekhez, hogy közösen lássák el
a hivatali feladatokat. Bár évtizedekig közösen dolgoztunk Hegymagassal most mégis szeretett volna „leszakadni” tőlünk és Tapolcához csatlakozni. Mivel Tapolca
„nem fogadta” őket ezért a Kormányhivatal Hegymagast
2013. április 1-től a már megalakult Szigligeti Önkormányzati Hivatalhoz csatolta. Ezzel hat településre bővült
a társulás.

-

2013 március 27-én Szigligeten az elsők között, nemzetközileg minősített nordic walking útvonalat avattak, egyúttal Szigliget megkapta a "Nordic Walking Barát
Település" oklevelet. A sajtótájékoztató résztvevőit Én
köszöntöttem. Beszédemben utaltam rá, hogy a község az
elmúlt években megsokszorozta az idegenforgalomból
származó jövedelmét, köszönhetően a különféle fejlesztéseknek és a hatékony marketing munkának. Istvándy Gergely a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségi
tagja szavaival méltatta az innovatív kezdeményezést,
melynek keretében négy útvonalat adtak át a régióban,
köztük a szigligetit is. Az eseménynél jelen volt még a
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Magyar Nordic Walking Országos Sportszövetség részéről Galambos László a szervezet elnöke. Előadásában ismertette a nordic walkingot, mint szabadidős sportot,
amelyre jellemző a gyorsan tanulható egyszerű mozgásforma, mindenhol végezhető, bárkinek, bármely életkorban. A sajtótájékoztatót követően felavatták a Kamonkő
nordic walking pályát.

Sajtótájékoztató
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Tábla az információkkal
-

Az önkormányzat dolgozói minden évben jelentős karbantartási, fejlesztési munkát végeztek. Ilyen volt például a templomudvar megközelítésére szolgáló lépcső
megépítése is.
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-

A Balatoni Hajózási Zrt. a Keszthelyi Turisztikai Egyesület kezdeményezésére a balatongyöröki, a balatonmáriafürdői és a szigligeti Önkormányzatok finanszírozásával
új hajójáratot indított májusban, illetve szeptemberben
hétvégenként Balatongyörök – Balatonmáriafürdő – Szigliget (szombati napokon), és Balatonmáriafürdő Balatongyörök (vasárnapi napokon) útvonalakon, ezzel is segítve
a balatoni szezon meghosszabbítását. Az új járat lehetővé
tette a kerékpárok szállítását is. A kerékpárral érkező vendégeknek lehetőséget teremtve a Keszthelyi-medence
körbetekerésére és a szigligeti vár könnyebb elérésére! Az
elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy évről évre növekszik nemcsak a kompon, de a személyhajókon szállított kerékpárok száma is. Ezt figyelembe véve a Bahart
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ebben az évben az Akali vízibusz hajót átalakítás után alkalmassá tette kerékpárok szállítására. Május elsején Balatonmáriafürdőn a három község polgármestere
kézjegyével látta el a szerződést. Mivel sikeres volt a kezdeményezés, még több éven keresztül szelte a habokat tavasszal és ősszel a kerékpárszállító hajó. A harmadik
évben Badacsonytomajjal bővült a járatot finanszírozó és
érintő települések száma.
-

Nagyon fontos fejlesztési terület volt 2013-ban a strand,
melynek területét bővítettük. Tavaly novemberben kértük
meg a szakhatósági engedélyt, hogy növelhessük a területét, ehhez képest csak májusban kaptuk meg a hozzájárulást. Akkor a képviselő-testület elgondolkodott, hogy egy
hónappal a szezonnyitás előtt szabad-e elkezdeni. A döntés az volt, hogy igenis meg kell csinálni, és a szezonban
már élvezni kell a kibővített strandot. Ez valamilyen fokon sikerült. Az új füves területnek nagy sikere volt. Áthelyeztük a sportpályákat, kicseréltük a parti lépcsőket,
kerítést építettünk. 1000 m2 gyepszőnyeggel megnöveltük a napozórészt és itt napvitorlákat helyeztünk el, valamint a hintákat áthelyeztük.
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Az új napozórész napvitorlákkal
-

Az idei évben először rendeztük meg az Őrtüzek éjszakáját Szigligeten! A kellemetlen idő ellenére a Szigligeti
várban sokan vettek részt a rendezvényen. Nyolc óra előtt
pár perccel Csiszár Jenő élő adásban jelentkezett be a
MTV híradójában. A bejelentkezést követően a Szigligeti
vitézek ágyúlövésével vette kezdetét az esti program. A
szépszámú közönség előtt jó hangulatú bemutatót tartottak a vitézek. A közel háromszáz néző végig aktív részese
volt a fegyver és harcászati bemutatónak. Ezt követően
Paál József tartott fáklyás várlátogatást, mely során a várlátogatók sok érdekes információhoz jutottak. A terveknek megfelelően 21.30 órakor Csiszár Jenő várkapitány
(aki ezen az estén öltötte először magára az aznap a Balatoni Nyár műsor, élő adásában átvett hagyományőrző
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öltözékét) és a Szigligeti vitézek közösen gyújtották meg
a máglyát. A vitézek tüzes vesszőt lőttek a máglyába,
mely azonnal fellobbant. Kissé hideg időben jól esett a jelenlévők számára a máglya nyújtotta meleg és többen körbeállták az őrtüzet, melynek fénye bevilágította az vár
alsó udvarát. A rendezvény befejezéseképpen tűzzsonglőrök bemutatója színesítette a programot. A vendégek este
11.00 óra körül az út mellé kirakott fáklyák fényénél vonultak le a várból.

Tűzzsonglőr bemutató
-

Kilátótornyot épített és állagmegóvást végzett a szigligeti
Óváron a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. A rom a
Szigligeti-félszigeten, egy mintegy 200 méter magas kúp
alakú tanúhegyen, a „Királyné szoknyáján” található. A
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kilátóból nagyon szép a panoráma, maga az építmény jól
illeszkedik a környezetbe. Az állagmegóvás során magassági ráfalazás nélkül, a vár falainak letisztításával és fugázással tették időtállóvá. A Nemzeti Kulturális Alap
(NKA), Szigliget Község Önkormányzata, illetve a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. együttműködésével a
Bakonyerdő 21 millió forintot költött az Óvár állagmegóvására, a terület rendbetételére, pihenőpadok, asztalok,
tűzrakóhely kialakítására és egy fa szerkezetű kilátótorony építésére. A tornyon zászlók jelzik a várromot.
-

Elkészült a bio-kazános fűtésrendszer a hivatalban és az
orvosi rendelőben. A beruházás teljes költségét pályázati
forrásból álltuk. 22 milliót kaptunk az államtól. 2 dolgozónak a bérét plusz a teljes költséget. A településen keletkező zöldhulladékot a pályázat során vásárólt
aprítógéppel dolgozzuk fel, hogy alkalmas legyen tüzelésre.

-

Két buszmegálló készült el ebben az évben, két olyan
megállónál, melynek viszonylag kicsi a kihasználtsága.
Ezek a szeszfőzdei és a Szente buszmegálló. Ezek szabvány buszmegállók, melyekből sokat láthatunk az ország
településein. Mégis úgy gondolom, hogy illeszkednek a
tájba.
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Szente megálló

Szeszfőzde megálló
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-

-

Szigliget Község Önkormányzata volt a soros a „BADACSONYI BÁLAKUPA” megrendezésében. A rendezvény 2009. óta zajlik a környező települések között a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kezdeményezésére. A rendezvényen Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Káptalantóti települések vettek részt.
Az október 4-én megtartott rendezvényen a versenyszámok a következők voltak: kocsi húzás, rönkhajítás, bálagörgetés, kelevézhajítás

Ez a kép egy másik évben készült.
Egy képen az összes csapat.
2013. december 19-én délelőtt adtuk át a megújult szigligeti várat. Részletek a sajtóanyagból: Balassa Balázs polgármester
beszámolójában
elmondta,
hogy
a
rekonstrukcióval az ország is gazdagodott, nemcsak a
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település. Az elmúlt években százezren látogatták a várat.
A belépőkből befolyt összeget állagmegőrzésre, fejlesztésre fordította az önkormányzat. Az átadó ünnepségen
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes beszédében
így fogalmazott: „A vár fejlesztése szép példája annak,
hogy a Balaton egyik legszebb pontján élő közösség hogyan tud élni a történelmi múlt adta lehetőséggel. A Balaton-felvidék
egyik
gyöngyszeme,
Szigliget, amelynek sokáig méltatlan körülmények között
kellett eltartania a várat. Ez egy olyan történelmi kincs,
amelyhez hosszú éveken hiányzott az a hozzáadott érték,
amely rangjára emelve vonzóbbá teheti. A balatoni régiónak, amióta nem élhet meg abból, hogy a kelet- és nyugatnémetek találkozási pontja, valami újat, valamivel
többet kell adnia, hogy növelje vonzerejét. Ezt a célt szolgálja a szigligeti vár fejlesztése. Ugyanakkor arra is kell
figyelni, hogy csínján bánjanak a vonzerőfejlesztéssel,
hogy megmaradjon az az egyediség, amivel a falu rendelkezik, hiszen a településnek sikerült megőriznie régi családias jellegét, sőt hagyományőrzéssel a végváriságát is.”
„A Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” – Sikerrel zárult az Európai Unió támogatásával megvalósult
projekt. Szigliget Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a szigligeti vár látogatóbarát fejlesztésére,
amelynek keretében közel 302 millió forint támogatásban
részesült.
A
kivitelezési
munkálatok, valamint az informatikai tartalomfejlesztés
befejezésével végéhez érkezett a pályázati projekt, a megújult várat birtokba vehetik a látogatók.
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Teljesen megújult a várba vezető út

A Török Bálint kapu dongaboltozatának megépítése
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Új falépcsősor kialakítása az alsóvárból a felsővárba
az alsóvár déli fala mentén.

Mórichhidai torony
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A tömlöctoronyban kialakított pince és kilátó szint, előtérben láthatók a kronoszkópok

Az újonnan tetővel fedett szakácsszoba berendezése
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A várkiállításban megépített korhű cserépkályha

A Várkiállításban elhelyezett TV-n a mozgáskorlátozottak a várban elhelyezett kamerák segítségével kaphatnak
képet az alsó- és a felsővárról
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Kovácsműhely

Színpad fedés, hangosítás
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-

-

Navracsics Tibor az avatáson
Egy két érdekes adat. Ebben az évben a költségvetésünk
693 millió forint volt. Soha nem volt még ennyi. Az évet
68 milliós tartalékkal zártuk. Illetve voltak értékpapírjaink is
Mintegy negyven érdeklődő jelent meg a megújult Tájház
és Helytörténeti Múzeum megnyitóján. A 2002-ben felavatott Tájház egy ideje nem üzemelt, és az Önkormányzat által tavaly megvásárolt, szomszédos épület- tel együtt
egy nagyobb kiállítóteret hoztunk létre benne 2014-ben.
A tárlaton a népi élet jellegzetes tárgyai mellett tablókkal,
vitrinekkel, képekkel mutatják be a település történetét az
1700-as évektől a rendszerváltásig. Látható egy házasságkötő-helyiség és egy bélyeges téglákból álló gyűjtemény
is. A kiállítás tárgyait a falubeliek adták össze, a legfőbb
közreadó és a tárlat lelke Takács József volt.
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Tájház

Helytörténeti Múzeum
-

A Balatonon egyedülálló módon a Balatoni Vízimentők
Szakszolgálatával közösen megépítettünk és üzemeltettünk egy vízi stéget, mely elsősorban mentési célokat
szolgált, de napozó stégként is üzemelt. A stég komoly
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segítséget jelentett a Szigligeti öbölben és a strandon ellátásra, mentésre szoruló emberek gyors ellátásában. A stég
alkalmas mentőhajók kikötésére és akár egy helikopter leszállására is.

-

Az idei évben két újabb utca kapott új aszfaltburkolatot.
A Petőfi utcában a DRV finanszírozásában megtörtént az
ivóvíz hálózat cseréje, majd az úttest teljes szélességben
történő aszfaltozása. A Kisfaludy utcában a Tájház és Várparkoló közötti szakaszon pályázati forrásból finanszíroztuk az úttest teljes aszfaltozását.
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Petőfi utca

Kisfaludy utca
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-

A strandunk ismét szépült és színvonalasabb lett. Kibővítettük a kabinok elött a térburkolatot, valamint egy új járdaszakaszt építettünk a vendéglátóegységek elött. A
strand előtt ugyancsak megújult a járda.

-

A 2014-es évben is nagyon sokan voltak a Süllőfesztiválon. Sajnos a rendezvény idején csapadékos volt az időjárás, ennek meg voltak a következményei is. A szervezők
mindent megtettek annak érdekében, hogy a vendégek ne
süllyedjenek el a sárban. Jelentős mennyiségű szénát terítettek a fűre. Így viszonylag járhatóvá tették a szolgáltatók, árusok közti területet. Viszont komoly károk
keletkeztek a strandban.
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-

Folytattuk az intézményeink korszerűsítését. Pályázati
forrásból az óvoda épületén kicseréltük a nyílászárókat.
Ezáltal hőszigetelt fa ablakok és bejárati ajtók kerültek beépítésre.

-
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-

A tavalyi évhez hasonlóan idén is új buszmegállókat adtunk át az utasok számára. Elkészült két új buszváró a 71es út mentén. Ez Kis András felajánlása volt. Önkormányzati forrásból valósult meg a Csonka-toronynál egy a Nádüzemnél megépített váróval azonos megjelenésű épület.

Ciframajor
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Csonka-torony
Összegzés helyett szeretném gondolataimat leírni az Általános Iskolánk és a közös hivatal kapcsán. Már több esetben foglalkoztam
a gyereklétszám csökkenése kapcsán tapasztalható bizonytalanságról. Nagyon sok munkám, lobbierőm van amögött a tény mögött, hogy most (2022), amikor írom ezeket a sorokat Szigligeten
működik az iskola. Nehéz időszak volt. Komoly feladat „megmenteni” és a döntéshozókat meggyőzni, hogy miért érdemes
hagyni működni egy kevesebb mind hetven fős általános iskolát.
Miért engedhető egy első osztály indulása két gyermekkel, annak
érdekében, hogy megmaradhasson a nyolc osztályos iskola. Éveken keresztül saját, vagy önkormányzati autóval hordtam reggel
és vittem haza délután a környező településekről a gyermekeket,
csak azért, hogy legalább ne csökkenjen a gyereklétszám. Amikor
„államosították” az oktatást, mi megtartottuk az iskolaépületet és
működtettük
amíg
lehetett.
Próbáltuk
karbantartani,
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folyamatosan anyagi támogatást nyújtottunk, hogy azokat az eszközöket, melyeket nem finanszírozott a Klikk meg tudják vásárolni. Aztán kisbuszt vásároltunk a gyerekszállításra. Egy hosszú
göröngyös út volt, mely elvezetett oda, hogy 2021-ben már több
elsős volt mind ülőhely a tanteremben.
A másik sikeres lobbim eredménye a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása. Ennek a sikernek több eleme is
volt. Szigliget anyagilag stabil „lábakon” állt. Szigliget a térség
egyik legdinamikusabban fejlődő településévé vált. Az egész országban jól csengett a település neve. Régiós és térségi szinten is
egyre több pozíciót töltöttem be, ezáltal ismertségem és elismertségem is nőtt a polgármester társaim között. Ez ismét egy olyan
eredmény volt, mely növelte a térségben Szigliget stabilitását.

A rendszerváltás óta nem volt ilyen, hogy több nő volt a képviselő-testületben, mint férfi. Mivel ismét nem volt ellenfelem,
ezért a megválasztásom miatt nem kellett izgulnom. Mégis kíváncsian figyeltem a szavazataimat, vagyis azt, hogy azok közül,
akik leadták a szavazatukat hányan nem voksoltak rám. 386 szavazóból 44-en nem támogattak szavazatukkal. Természetesen
tisztában vagyok azzal, nem mindenki tart megfelelőnek a polgármesterségre, de azért dolgozok, hogy Őket is meggyőzzem.

Képviselőválasztás eredménye:
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Káli Mária Magdolna

Független jelölt

297

Szabó Tibor

Független jelölt
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Szalainé Bárány Éva Mária Független jelölt

242

Dr. Karasszon Diana Klára

Független jelölt

206

Balassa Sándor

Független jelölt

186

Baráth Sándor

Független jelölt

91
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V. fejezet
Mivel az önkormányzati választásokat követően hamarosan megválasztottak a Balatoni Szövetség elnökének, ezért most teszek
egy kis kitérőt a könyvemben.

Nyolc évig voltam a BSZ Felügyelő Bizottságának elnöke. Megbízatásom velejárója volt, hogy rendszeresen részt vehettem az
elnökség munkájában. Próbáltam mindig aktív tagja lenni ennek
a grémiumnak. Talán ennek a munkának is lett az eredménye,
hogy 2014. december 13.-án, Balatonfenyvesen megtartott tisztújító közgyűlésen megválasztottak első falusi polgármesterként
az abban az évben 110 éves Balatoni Szövetség elnökének. Előtte
az volt a gyakorlat, hogy választási ciklusonként mindig másik
megye adta az elnököt. Somogy megyéből Siófok, Zala megyéből
Keszthely és Veszprém megyéből Balatonfüred polgármesterét
választották meg elnöknek. Most Veszprém megyére került a sor.
Mivel Bóka István (Balatonfüred polgármester) a BFT elnöki pozícióját is betöltötte és nem szerette volna csak azért elvállalni,
hogy egy megbízatással több legyen ezért kérte a Veszprém megyei tagönkormányzatok polgármestereit, válasszanak maguk közül elnököt. Bóka István támogatott és az első időszakban
segítette a munkámat. Legfontosabb feladatom, hogy a szervezetet „felébresszem Csipkerózsika álmából”. Egy erős érdekképviselet kialakítása, mely során az önkormányzatok véleményét,
érdekeit képviseli a szövetség a kormányzat felé.
260

Az újonnan választott elnökség az elnök mellett két társelnökből
(dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere Somogy megyéből és
Ruzsics Ferenc Keszthely polgármestere Zala megyéből), megyénként két fő polgármesterből (Veszprém megye: dr. Bóka István Balatonfüred és Huszár Zoltán Örvényes polgármestere, Zala
megyéből: Papp Gábor Hévíz és Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, Somogy megyéből: Lombár Gábor Balatonfenyves és
Csákovics Gyula Zamárdi polgármestere), a titkárból (Fabacsovicsné Kovács Krisztina) valamint Somogy, Zala és Veszprém
megyei önkormányzatának egy-egy delegáltjából áll.
A felügyelő bizottság elnöke Kovács József balatonkeresztúri,
tagjai: Koncz Imre balatonakali és Novák Ferenc zalakarosi polgármester.
A Szövetség új taggal is bővült. Az alapszabály módosításának
köszönhetően már nem csak a BKÜ területéről lehetnek tagjai az
önkormányzatok, de az azzal határos települések jelentkezését is
várja a Szövetség, így a tagok közé kerülhetett Lepsény nagyközség Fejér megyéből.
Ebben a fejezetben szeretném megmutatni az ólvasónak a BSZ 5
éves munkáját. Fontos számomra, hogy képet kapjanak a szerteágazó munkánkról. Voltak olyan események, amelyeket minden
évben megrendeztünk, vagy részt vettünk rajta és az írásomban
csak érintőlegesen foglalkozok. Ilyen pl. Az első hajó indulása, a
Virágos Magyarország verseny, Szúnyoggyérítés. Természetesen
nem térek ki minden elnökségi ülésre, tárgyalásra. Szívesen
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használom az utólag készített emlékeztetőket, vagy éppen újságcikkeket.

2015. január 5-én összegyűjtöttem a feladatokat és készítettem
egy tájékoztatót, melyet eljuttattam tagjainknak társszervezetinknek:
„Tanulva a nagy elődök példájából,
akik Dr. Óvári Ferenc kezdeményezésére 1904-ben létrehozták a Balatoni Szövetséget „abból a célból,
hogy az egész partvidéket virágzóvá
fejlesszék”, és ezt a célt 40 éven keresztül látványosan is megvalósították, felmérve az utódokra váró
emberpróbáló feladatokat, és átérezve kényszerítő erejét;
Felismerve, hogy a Balaton – mint nemzeti kincs – védelme a
partján levő települések önkormányzatai, a kormány és egyéb
szervek összehangolt intézkedését igényli;
Fontosnak tartva, hogy a Balatont érintő ágazati és kormányzati
szintű döntések meghozatala előtt véleményét kialakítsa, s azt a
döntéshozók tudomására hozza;
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Egyetértve abban, hogy a Balaton, mint nemzetközileg ismert
üdülő- és kiránduló régió közigazgatása az ország más részeinek
közigazgatásától eltérő sajátosságokat hordoz, és ezért az érintett
települések önkormányzatai e kérdésekkel kapcsolatos nézetei
egyeztetése elkerülhetetlen;
Lehetőséget látva a Balaton térségfejlesztése és idegenforgalmi
fejlesztése érdekében összehangolt kezdeményezésre, kiemelten
szem előtt tartva a környezetvédelmi érdekeket;
Fontosnak tartja a Balaton régió mielőbbi létrejöttét és megvalósulását;
Fontosnak tartva az állandó lakosság és üdülőnépesség zavartalan együttélése a kölcsönös előnyök közös feltárását.”
Idézet a Balatoni Szövetség alapszabályából
Úgy gondolom, hogy az alapszabály bevezetésében szereplő
mondatok jól behatárolják céljainkat, feladatainkat.
Ez a szervezet a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó önkormányzatok érdekképviseletét látja el. Az érintett önkormányzatok
legfőbb érdeke, hogy ez a térség a természeti és kulturális értékeink megőrzése mellett zavartalanul fejlődjön.
A következő év legfontosabb feladatának tartom, hogy megteremtsük az alapjait a hatékony munkának. Ennek elsődleges feltétele, hogy újra megkezdődjék egy rendszeres kommunikáció a
tagönkormányzatokkal és a térségben működő szervezetekkel. Ez
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azért is fontos, mert csak így kaphatunk valós képet a térséget
érintő gondokról, potenciális lehetőségekről.

A tó vízszintjének kérdése
A tó vízháztartásának utóbbi évtizedben tapasztalt szélsőségességet sem nélkülöző változása, a hosszabb aszályos, illetve heves
csapadékos időszakok miatt továbbra is elsőrangú érdek a vízszint lehető legmagasabb szinten tartása, ugyanakkor a kártételek
megelőzését szolgáló, tervezett és átfogó műszaki beavatkozás elvégzése. A műszaki beavatkozáson az érintett önkormányzatok
a partfalak megerősítését, szintjének szükséges változását, a csapadékvíz elvezetési rendszerek kialakítását, a magas talajvíz
csökkentését, a belvizek elvezetését, valamint minden olyan intézkedés megtételét értik, amely ezt a problémát megoldja, illetve
a károkat alapvetően csökkenti.
•
A balatoni önkormányzatok egyetértenek a tó korábbinál
magasabb vízszintjének állandósításával, a vízmérce szerinti 120
cm-es, vagy ennél is magasabb szinten tartásával, mivel elsődleges érdek a turisztikai igények kielégítése, a közösségi vízhasználat jó színvonalú biztosítása,
•
Az önkormányzatok ugyanakkor ismerik a magasabb vízszint káros következményeit, mint pl. a partfalak állagromlásának
felgyorsulása, erős szélben a szél irányától függően a tó oldal és
keresztirányú „elmozdulása”, a helyi vízmagasságban 25-60 cm264

es különbségek kialakulása, amely a part menti utcák, közösségi
és magán-ingatlanok elárasztását eredményezve jelentős károkat
okoz, a heves esőzések alkalmával a szennyvízrendszerek túlterhelése fertőzésveszéllyel is járhat,
•
A Sió-csatorna áteresztőképessége még optimális esetben
is nagyon kicsi a gondozatlan mederszakaszok miatt. A Sió-csatorna (zsilip) rekonstrukciójával növelni kellene a leeresztő képességet, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjanak a
szakemberek reagálni a vízállás növekedésére.
A Közép dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége szakértő munkatársai több olyan műszaki megoldást dolgoztak ki és javaslatot tettek a fenti probléma megoldását jelentő
tennivalókra, amelyekkel hosszabb távon a magasabb vízszint
tartása úgy válik lehetővé, hogy közben jelentősen csökkennek a
mindezekből származó káros következmények.
Ezen munkák elvégzéséhez szükséges forrás ma azonban nem áll
rendelkezésre.
A Balatoni Szövetség tisztelettel indítványozza, hogy a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program keretében segítse a balatoni önkormányzatokat olyan forráshoz, amellyel az
elsődleges turisztikai célok úgy valósulnak meg, hogy közben a
helyi és üdülőlakosságot zavaró kártételek intenzitása, gyakorisága számottevően csökken, illetve elmarad. A KEHOP jelenleg
elfogadott, a társadalmi egyeztetés lezárását követő verziójában
ezen balatoni probléma megoldása nem szerepel, ezért is van különös jelentősége, hogy a műszaki megoldás forrása
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rendelkezésre álljon. Jelenlegi állapotában a magas vízszint azt
eredményezné, hogy a hullám- és jégtörést szolgáló kőszórás feletti víz jéggé fagyva, erős szélben gleccser-szerű mozgással minden útjába kerülő növényt, épületet megrongál, megsemmisít.
Tavaszi-nyári időszakban pedig a turisztikai helyszíneket, strandokat, kempingeket elöntve szolgáltat rossz megítélést.

Strandok mederkezelése
Ugyancsak a Balaton turisztikai szerepét gyengíti a strandolásra
kijelölt mederszakaszok jelenlegi állapota. Több önkormányzat is
jelezte, hogy szükségessé vált a mederfenék minőségének javítása. A jelentkező problémák nem egységesek, ebből is látszik,
hogy összetett a feladat megoldása.
Vannak olyan strandok, ahol az iszaposodás, vagy éppen a mederhomok pótlása jelent anyagi tekintetben megoldhatatlan problémát, vagy megemlíthetnénk a szinte kiirthatatlan hínár kérdését
is.
Az önkormányzatok lokálisan próbálják kezelni a mederfenéken
jelentkező gondokat, de komolyabb fejlesztési forrás nélkül nem
születhetnek megnyugtató megoldások.
A Balaton nem csak egy pótolhatatlan természeti kincs, hanem az
ország egyik legnagyobb turisztikai bevételt generáló térsége. A
vízállás, vagy éppen a strandok színvonalának javítása, szinten
tartása nem csak a helyi önkormányzatok érdeke.
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Horgászturizmus
Fontos téma a horgászturizmus fejlesztése és a feltételeinek megteremtése.
A balatoni horgászat sok gonddal küszködik, sajnos a horgászat,
mint turisztikai ágazat, összességében elenyészőnek mondható a
Balaton turisztikai kínálata vonatkozásában.
Azzal, hogy tilos lett a Balatonon a halászat, előtérbe kerülhet a
horgászturizmus szerepe és ennek megfelelően a régió egy újabb
szezonhosszabbításra alkalmas szolgáltatással bővülhet. Felmerül a kérdés, hogy a halászat betiltása elegendő intézkedés, vagy
ennél sokkal összetettebb ez a kérdés.
Jelenleg a Balaton halgazdálkodásra fordítható forrásainak 80-85
százalékát a horgászok befizetései fedezik. Felmerül a kérdés,
hogy ez hosszú távon elegendő forrást jelenthet-e?
Az illegálisan tevékenykedő horgászok mellett nagy problémát
jelent a megfelelő horgászhelyek hiánya is. Főleg az északi parton
fogalmazódik meg a kérdés, hogy tudunk-e kulturált és szabályos
horgászati lehetőséget biztosítani a térségben élő és horgászat céljából idelátogató horgászok számára. Jelenleg nagyon kevés a legális csónakkikötők száma. Ezt elsősorban az anyagi források
hiányában, valamint a kikötők megvalósítását megelőző engedélyeztetési eljárás évekig tartó folyamatának problémájában látom.
Addig, míg sem a partról sem pedig a csónakból történő horgászat
alapvető feltételeit nem tudjuk megteremteni, addig rákényszerítjük a horgászokat az illegális bejárók használatára, létesítésére.
Az északi parton több településen csak a strandokon, illetve a hajókikötőkön tudnak a horgászok a partról horgászni. Ez a
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lehetőség nyári időszakban még tovább korlátozódik. Ezért marad a vízről történő horgászat.
Felmerül a kérdés, hol tárolja a horgász a csónakját legális csónakkikötők hiányában? A válasz jelenleg kézenfekvő: a nádasba
vágott illegális kikötőkben korlátozódik.
Véleményem szerint a legjobb megoldás, ha minden településen
az önkormányzat vagy a vízügyi hatóság által biztosított partszakaszon sólyapályákat építenénk. Ezek egyrészt a helyi horgászok
csónaktárolással kapcsolatos gondjait is megoldják, másrészt lehetőséget adnak a csónakot hozó horgászturistáknak a csónak
gyors és egyszerű vízre tételére. Ezen túl a sólyapályáknak komoly szerepe lehet a halgazdálkodásban és a halőrzésben is, hiszen akár haltelepítési pontokként is használhatóak, akár a
halőrzést is segíthetik, mivel a halőri csónakokat is egyszerűen
vízre lehetne itt rakni. Szerintem az egész Balatonra egységes sólyapályát lehetne kiépíteni, mely a tervezési folyamatot is gyorsítaná.
Ezen kívül a „partról történő” horgászat lehetőségeit bővíthetnénk a parttól a mély vízig (nem a nádasokat átszelve) kiépített,
könnyen telepíthető és bontható stégrendszerekkel. Akár a pályázathoz lehetne rendelni egy, az egész Balatonon tevékenykedő
alacsony merülésű darus uszályt is, melyről a telepítéseket és a
bontásokat is végeznék.
Felmerül egy másik kérdés is: a halászat megszűnésével honnan
szerzik be a vendéglátósok a balatoni halat? Jelenleg legális forrásból kereskedelmi forgalomba kerülő „balatoni” halhoz a
BHNP Zrt. halgazdálkodási jogosultságában lévő Kis-Balaton I.
ütem déli részének halászzsákmányából, valamint a Balatoni
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Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Balaton-melléki tógazdaságokból lehet hozzájutni. Az éttermek viszont ezzel
nem elégedettek, és azt szeretnék, ha közvetlenül a tóból is lehetne halat venni. Felmerül a kérdés, hogy a tógazdaságokból ki
tudják-e elégíteni az igényeket? Mennyire tekinthető ez balatoni
halnak? Kinek jó az, ha Ukrajnából, vagy más környező országból biztosítják a vendéglősök a haligényüket? Mi lesz a halászat
visszaszorítását követően a busákkal? Ez ugyancsak összefüggésben van a horgászturizmussal. A busa túlszaporodása komoly következményekkel járhat, hiszen ez a hal az összes Balatonban élő
- horgászok által kedvelt - halfajta elől eleheti a táplálékot.
A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó településekre érvényes lakosságszámítás
A Balatoni Szövetség a Balaton Régió térségében található önkormányzatok érdekképviseletét látják el. Számukra és a térségben élők, ingatlannal rendelkezők számára megnyugtató lenne, ha
az önkormányzati törvény szabályozása megváltozna a Balatoni
Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó településekre érvényes lakosságszámítás esetében. Ez azért is fontos, mert időről időre a döntéshozók részéről megfogalmazódnak olyan elképzelések, melyek
előrevetítik az önálló hivatalok esetében meghatározott minimális
lakosságszám növelését.
Jelenleg a lakosságszámot az állandó lakosság száma alapján határozza meg az Ötv. Ez a számítási mód valóban jó és valós állapotot tükröz egy háttértelepülésen, egy olyan településen, ahol
nem beszélhetünk turizmusról és nyaralóingatlanokról. Ez a
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kiemelt üdülőkörzetbe tartozó településeken nem eredményez valós számot. Nem lehet elfogadni azt a megállapítást, hogy a nyaralóingatlanokkal és a tulajdonosaikkal kapcsolatban az
önkormányzatoknak nincs dolga, nincs feladata. Az önkormányzatok feladatai hatványozottan nőnek márciustól egészen novemberig, amikor is a nyaralóingatlanok ügyes-bajos dolgaival is
foglalkozni kell. Ilyenkor néha a már lecsökkentett apparátusok
is kevésnek bizonyulnak. Nem beszélve a megnövekvő turistaforgalom által generált napi problémákról.
Jelenleg a Balaton parton lévő önkormányzatok példaértékűen
végzik el a közigazgatási feladatokat. Működtetik a települést, a
nyaralótársadalomból és az idelátogató turistákból fakadó plusz
feladatokat ellátják, és a térségben működő szolgáltatókkal közösen az ország egyik legkomolyabb bevételét termelő balatoni turizmust szervezik és működtetik. Ebből a „rendszerből”
veszélyesnek tartanánk tovább szűkíteni az önkormányzati hivatalok számát.
Szerintünk a leginkább elfogadható az lenne, ha a kiemelt nyaralóövezetben lévő településeken, ahol éves viszonylatban jelentős
számú turista fordul meg és magas a nyaralóingatlanok száma,
külön szabályozást alkalmazzanak a törvényalkotók. Több társulás esetében is bebizonyosodott, hogy a társult önkormányzatok
számának egy bizonyos mértéknél tovább történő növelése kezelhetetlenné teszi a közös munkát. Amennyiben a mostani elvek
maradnak, és a önálló hivatalok esetében a mostani 2.000 fős lakosságszámot a döntéshozók növelni fogják, a társulást alkotó
tagönkormányzatok száma a legtöbb társulásnál meghaladja majd
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a 6 települést. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a térségben
az átlagtelepülés lakosságszáma nem éri el a 600 főt.
Ezért a mi javaslatunk szerint a településen bejelentett állandó lakosok száma növekedne nyaralóingatlanonként egy-egy fővel.
Így kapnánk meg a kiemelt nyaralóövezet esetében az elfogadott
lakosságszámot.
Helyi közigazgatás nélkül az utóbbi 20 év, szívós munkával kiépített eredményei válhatnak enyészetté.
Meg kell értetni mindenkivel, hogy a Balaton-parti önkormányzatok jó gazdái a térségnek és minél több forrást biztosítanak a
turizmusra, annál jobban növelik az állami bevételeket is.
A kiemelt üdülőkörzetben található kis, vagy közepes nagyságú
településeken megszüntetik a kisiskolákat, hivatalokat, ezáltal eltűnik a településekről az értelmiség, a fiatalok városokba, vagy
éppen Budapestre költöznek, elöregednek a Balaton-parti települések, átalakul teljesen nyaraló-településsé, megnövekszik téli
időszakban a bűnözés, mert kihalt települések lesznek. Nem lesz
gazdája a falvaknak, a szezonhosszabbítás elképzelhetetlen állandó lakosság nélkül, hosszú időre bebetonozódik a Balaton szezonalítása. Ezzel párhuzamosan a magyar tenger vonzereje is
csökken, elmaradnak a vendégek, és csökken az államnak a Balatonból keletkező bevétele is.
Nem tudom, hogy mennyire gondolták végig azt, hogy ezek az
intézkedések eredményeznek-e annyi megtakarítást, mint amenynyi kárt okozhat.
A kötöttpályás közlekedés fejlesztése a Balaton térségében
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A Balaton térségére készült közlekedési stratégia foglalkozik a
kötöttpályás közlekedés feltételeinek javításával. Véleményünk
szerint a térségben élőknek erősíteni kell minden olyan fejlesztési
elképzelést, mely a Balaton térségében és annak megközelítése
tekintetében a vasúti hálózat fejlesztését célozza meg. Fontos cél,
hogy javuljanak a Balaton körüljárhatóságának feltételei. Javuljon a Balaton több irányból történő megközelíthetősége.
Támogatni kell a környezetkímélő, villamosenergia meghajtáson
alapuló közlekedési módok fejlesztését. Ilyen lenne például az
északi part menti vasútvonal villamosítása, vagy éppen a HévízKeszthely kötöttpályás közlekedés fejlesztése, egyéb elektromos
közlekedési eszközök használatának elterjesztése.
Ezek a fejlesztések nem csak a kötöttpályás közlekedést igénybevevők minőségi kiszolgálása szempontjából fontosak, hanem jelentős környezetkímélő fejlesztést is jelentenek. Fontos elem a
sínhálózat és a vasúti átkelők korszerűsítése, mely fejlesztések
megteremtik a feltételt a mozdonyok sebességének növelésére is.
A déli part mentén pedig a vasúti közlekedés két nyomtávúvá építése és az áteresztő képesség javítása, a pálya melletti löszfalak
stabilizálása. Az utasok kulturált körülmények közötti kiszolgálása, fogadása érdekében meg kell újítani a vasúti várókat.

A Balaton közúti megközelíthetősége. A déli parton végighúzódó autópálya nagymértékben meggyorsította a főváros irányából a déli part illetve a nyugati medence megközelíthetőségét,
elsősorban a hazai turisták leáramlását a térségbe. Természetesen
örömteli, sőt fontos is a hazai turisták számának növekedése a
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Balatonnál, de a nyugati vendégkör számára nem túl vonzó a 84es út, vagy más alternatív útvonalakról nem is beszélve. A 8-as út
fejlesztésével kapcsolatban is megoszlanak a vélemények. Valóban Alsó-Ausztriából megnőhet a nyugati vendégforgalom térségünkben, de ez sem alternatíva a német, holland, vagy éppen dán
turistáknak. Az útvonaltervező segítségével megvizsgáltam, hogy
például Bécshez a légvonalban jóval messzebb lévő Budapest és
a legközelebbi balatoni város, Keszthely között közel fél óra a
különbség Budapest javára. Példaként megemlíthetjük a déli parton Fonyódot, mely megközelítéséhez közel egy órával több kell,
mint Budapest esetében. Sajnos a helyzet nem sokkal jobb a déli
országrész, vagy éppen a tőlünk délre elhelyezkedő országok esetében sem. Megállapíthatjuk, hogy a közúti megközelíthetőség tekintetében van mit fejlődnünk.

Balatoni Bringakörút helyzete, a térség kerékpárút fejlesztési elképzelései.
Szinte azt lehet mondani, hogy a Balatoni Bringakörút megépítése óta komoly kérdéseket, problémákat vet fel jogi helyzete, valamint a fenntarthatósága. Azzal, hogy az önkormányzatok
megkapták a kezelői jogot, kötelezettséget, ezzel egy olyan feladatot ruháztak rájuk, melynek az anyagi feltételeit nem rendelték
mellé. Ennek ellenére az önkormányzatok változó minőségben
gondozták ezeket az utakat, de sajnos a minőségi problémák esetében csak rész megoldásokat tudtak finanszírozni. Példának
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megemlíthetném a patakok felett átívelő hidak kérdését, vagy a
kerékpárutat szegélyező fasorok gyökérzete által keletkezett feltüremkedések problémáját. Ezek szinte napi gondok, akkor, amikor a térség egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai szelete a
kerékpáros turizmus. Félő, hogy mire felfedeznénk térségünket a
kerékpárosok, már ki is ábrándulnak belőle. Ismét beleestünk a
szokásos hibánkba. Viszonylag időben megvalósítottunk egy komoly turisztikai projektet, csak éppen nem lett mellérendelve annak a működtetése, gondozása, folyamatos fejlesztése. Tudjuk, a
következő évek fejlesztési tervei között ez a cél szerepel, de félő
mire a feltételeket megteremtjük, lemaradunk a többi térségtől,
vagy éppen a környező országoktól.
Nem szabad elfelejtkezni, arról, hogy nagy az igény a háttértelepülések és a Balaton közötti kerékpárút hálózat fejlesztésére, kiépítésére. A kerékpárutak fejlesztési koncepciójában fontos
szerepet kell kapnia az ilyen jellegű beruházásoknak. Az előzetes
anyagokból egyértelműen látszik, hogy a természetvédelmi területeken csak döngölt murvás kerékpárutakat engedélyeznek. Itt
lesz nagy szerepe a döntéshozóknak. Hosszú távon mellé tudjáke rendelni a fenntartáshoz szükséges forrásokat.
Az előzőekben felvetett kérdések, megoldandó feladatok sokat
segítenek majd a Balaton helyzetén. Viszont az egyik legfontosabb kérdésről nem beszélünk. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében egész évben élnek emberek. Ezek az emberek itt szeretnének
megélni. Sajnos mivel jelenleg nem biztosítottak az egész éves
megélhetés feltételei, fogy az állandó lakosság száma. Ez senkinek nem jó. Komolyan kell foglalkozni azzal, hogy ez a tendencia
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megálljon, és évről évre nőjön a lakosságszám. Ez a térség egy
nagyon jól élhető egészséges élettér.
Ez csak pár gondolat, mely a tagjaink részéről az elmúlt napokban
megfogalmazódott. Célom hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetébe tartozó települések problémáit megismerjem és képviseljem.
Ebben a fejezetben szeretném megmutatni, milyen témákkal foglalkoztunk, milyen lépéseket végeztünk. A fejezet végén mindenki összegezhet és véleményt alkothat a munkánkról.
-

Örvényesen megtartott elnökségi ülésen foglalkoztunk a
vízszint kérdésével, és a horgászturizmussal.

•

Az első napirendi pont: „A Balaton vízszintjének kérdései”
Pécseli Péter a Vízügyi Igazgatóság Siófoki Kirendeltsége
vezetőjének előadását követően a Balatoni Szövetség elnöksége részéről a következő álláspont alakult ki.
Elhangzott, hogy 2014. június 18-án kezdeményezte a
KDTVIZIG a Balaton felső szabályozási szintjének 120
cm-re történő megemelését a Közép-dunántúli Vízügyi
Hatóságnál.
A Balatoni Szövetség a továbbiakban is támogatni tudja a
Balaton ideális vízszintjének 120 cm-en történő megemelését, de jelenleg nem állnak fenn ennek a feltételei.
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A jelenlegi állapotok alapján nem támogatható a vízszint
azonnali emelése, mert elmaradtak már azok a fejlesztések is, melyeknek meg kellett volna előznie az előző, az
1990-es évek végén született döntést a vízszint 100 cmről 110 cm-re történő megemeléséről. 1997-ben a Balaton
vízszintszabályozásának megváltoztatását megelőző környezetvédelmi engedélyezési eljárás során 9 önkormányzat élt kifogással és a jelzett problémák továbbra is
fennállnak:
- az alacsonyan fekvő épületek víz alá kerülése,
- a vízszintemelés okozta belvizek,
- a csapadék-levezető árkok hiánya és a magas befogadó
szint,
- berekvíz átvezetés sűrűsödése,
- vízrendezési kérdések,
- part menti elöntések kárigénye.
A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek zöme a +1
méteres mértékadó vízszintre épült ki. Ez a helyzet összetett kérdéseket vet fel. Ezek a rendszerek ebből fakadóan
nem tudják betölteni a szerepüket és nagyobb esőzések
esetén jelentős károk keletkeznek az állami, önkormányzati, de legtöbb esetben a magántulajdonokban.
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Az aszályosabb években is nagyobb biztonsággal fogadhatnánk a turistákat a vízszint tekintetében, amennyiben a
jelenleginél magasabban tudnánk tartani a Balatont. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy egy komplex, a parti
önkormányzatokkal egyeztetett fejlesztési koncepció készüljön, mely magában foglalhatja a vízszintemelés miatt
szükséges fejlesztéseket és az önkormányzati igényeket.
Azt fontos megjegyezni, hogy a Balatoni Szövetség a
megoldásokat keresi. A térség polgármesterei „saját bőrükön” tapasztalják a vízszint változásából fakadó gondokat
problémákat. Talán ennek a közös gondolkodásnak köszönhetően nagyobb forrásokat is tudnánk mozgósítani.
Két példát említhetnénk. Minden településre vonatkozóan
a partszabályozási terv tartalmazza a kialakítandó parti sétányokat, illetve komoly igény van újabb vagy a meglévő
kerékpárutak kialakítására, fejlesztésére. Véleményünk
szerint parti sétányok, kerékpárutak egyben lehetnének
partvédő művek is. Minden önkormányzat esetében több
kapcsolódási pont is megfogalmazódik majd az egyeztetések során.
A projekt előkészítésre (a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan) a források rendelkezésre állnak egy
komplett és átfogó koncepció készítésére. A Balaton-parti
önkormányzatok jogos elvárása, hogy az egyeztetésben
részt vegyenek és ennek koordinálására szívesen felajánlja közreműködését a Balatoni Szövetség.
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Felmerültek olyan kérdések is, hogy miképp változik a
Balaton jogi határa, vagy éppen a Balaton területe. Ez
megmaradt megválaszolandó kérdésként. A jogi partvonal a következőképpen van definiálva:
- állandó vagy ideiglenes jellegű partvédőműveknél a mű
víz felőli felső éle
- egyéb (partvédőmű nélküli partszakaszokon a siófoki
vízmérce ’0’ pontja
felett a + 1,0 m-es vízállásnál megfelelő szintvonal
Ez nem feltétlenül a jelenlegi állapotot tükrözi.
Azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy a Balaton nem egy
feszített víztükrű medence, ezért rendkívül nehéz a víz,
szinten tartása. Jelentős munkát végeznek ennek érdekében a KDTVIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség szakemberei.
Az előadás egyértelműen kitért a jelenlegi zagyterek kapacitására, az iszapkotrásból származó iszap elhelyezésének lehetőségeire. Jelenleg két nagy kapacitással és
engedéllyel rendelkező zagytározó működik a Balatonnál
(Balatonfűzfő 3-as, Balatongyörök 5-ös). Ezek alkalmasak nemcsak az önkormányzati vagy egyéb üzemeltetésű
kikötők kotrási anyagainak elhelyezésére, hanem az esetleges vízminőség védelmi-kotrásokból származó zagy
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elhelyezésére is. Természetesen ezek kapacitása sem végtelen, ezért fontos az utógondozás kérdése. A zagyterek
időszakonként történő ürítése, a kikerülő anyagból a közeli tájsebek rehabilitációja elvégezhető. Ezáltal a zagyterek tovább üzemeltethetőek.
•

A második napirendi pont: „A balatoni halgazdálkodás helyzete (horgászturizmus)”
A napirendi ponttal kapcsolatosan elsőként Szári Zsolt a
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
tájékoztatta a jelenlévőket a halászat Balatonon történő leállítását követő változásokról. Dr. Takács Aladár a Bakony Balaton Horgász Szövetség elnöke a térség
horgászegyesületeiről, a szervezetek munkájáról és a helyi, valamint a horgászturizmus kapcsán a térségbe érkező
horgászok helyzetéről adott tájékoztatást. Dr. Takács Péter az MTA Ökológiai Kutató Központ Balatoni Limnológiai Intézetének munkatársa pedig tájékoztatta a
jelenlévőket a vizsgálataikról, melyek során tanulmányozták, hogy milyen hatást gyakorolnak a befolyók a Balaton halfaunájára.
Az előadások alapján nyilvánvalóvá vált a Balatoni Szövetség elnöksége számára, hogy a Balatonon a halászat
betiltásának célja a horgászturizmus erősítése volt. Ezzel
még egyet is tud érteni az elnökség, de elengedhetetlen a
halászat
leállításából
fakadó
következmények
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megnyugtató kezelése és a horgászturizmus feltételeinek
megteremtése. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
talán legfontosabb feladata az elsősorban őshonos halakra
épülő halfauna fenntartása, a horgászok számára a megfelelő mennyiségű hal biztosítása. Fontos feladatuk még a
halőri hálózat fenntartása, fejlesztése. Elhangzott, hogy a
rendszeres haltelepítések mellett a nyári időszakban, főleg
a horgászturizmus kiszolgálása érdekében haltelepítést
végeznek majd. Ezáltal méret alapján azonnal fogható
pontyok kerülnek a Balatonba.
A másik fontos kérdés a balatoni halsütödék, vendéglátó
egységek balatoni hallal történő ellátása. Jelenleg a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a halgazdálkodási jogosultságában lévő Kis-Balaton déli részének
halászatából, valamint az általuk üzemeltetett Balatonmelléki tógazdaságokból tudnak halat biztosítani. Elkezdődtek a tárgyalások újabb, a Balaton vízgyűjtő területein
található halastavak Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. kezelésébe, tulajdonába kerülése vonatkozásában.
Az elnökség kifejtette azon véleményét, hogy támogatni
tudja a halellátás biztosítását a Balaton vízgyűjtő területén
lévő halastavakból, de meg kell teremteni a lehetőségét
annak (ha csak korlátozott mennyiségben is), hogy kerüljenek Balatonból kifogott halak is a vendégek tányérjára.
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Egyértelművé vált, hogy jelentős fejlesztésekre van szükség a minőségi horgászturizmus feltételeinek biztosítása
érdekében. Főleg az északi parton fogalmazódik meg a
kérdés, hogy tudunk-e kulturált és szabályos horgászati
lehetőséget biztosítani a térségben élő és a horgászat céljából idelátogató horgászok számára. Jelenleg nagyon kevés a legális csónakkikötők száma. Ezt elsősorban az
anyagi források hiányában, valamint a kikötők megvalósítását megelőző engedélyeztetési eljárás évekig tartó folyamatának problémájában látjuk. Addig, amíg sem a
partról, sem pedig a csónakból történő horgászat alapvető
feltételeit nem tudjuk megteremteni, addig rákényszerítjük a horgászokat az illegális bejárók használatára, létesítésére.
Az északi parton több településen csak a strandokon, illetve a hajókikötőkben tudnak a horgászok a partról horgászni. Ez a lehetőség nyári időszakban még tovább
korlátozódik. Ezért marad a vízről történő horgászat.
Felmerül a kérdés, hogy hol tárolja a horgász a csónakját
legális csónakkikötők hiányában? A válasz jelenleg kézenfekvő: a nádasba vágott illegális kikötőkben.
A feltételek megteremtéséhez elengedhetetlen a fejlesztési források biztosítása. Kezdeményezzük, hogy az elkövetkezendő fejlesztési időszakban a kormány biztosítson
uniós forrásokat a Balatoni horgászturizmus fejlesztésére.
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Véleményünk szerint a következő fejlesztések megvalósítása elengedhetetlen a horgászturizmus feltételeinek
megteremtése érdekében:
- Fontos, hogy megteremtődjenek a szakmai és az anyagi
feltételei a legális csónakkikötők építésének.
- Támogatjuk, hogy minden településen az önkormányzat
vagy a vízügyi hatóság által biztosított partszakaszon sólyapályákat építsenek. Ezek egyrészt a helyi horgászok
csónaktárolással kapcsolatos gondjait is megoldanák,
másrészt lehetőséget adnak a csónakot hozó horgászturistáknak a csónak gyors és egyszerű vízre tételére. Ezentúl
a sólyapályáknak komoly szerepe lehet a halgazdálkodásban és a halőrzésben is, hiszen akár haltelepítési pontokként is használhatóak, akár a halőrzést is segíthetik, mivel
a halőri csónakokat is egyszerűen vízre lehetne itt rakni.
Az egész Balatonra egységes sólyapályát lehetne kiépíteni, mely a tervezési folyamatot is gyorsítaná.
- Ezen kívül a „partról történő” horgászat lehetőségeit bővíthetnénk a parttól a mély vízig kiépített (nem a nádasokat átszelve), könnyen telepíthető és bontható
stégrendszerek kialakításával. Akár a pályázathoz lehetne
rendelni egy, az egész Balatonon tevékenykedő alacsony
merülésű darus uszályt is, melyről a telepítéseket és a bontásokat is végeznék.
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A Balatoni Szövetség 2002-2015. években a parti településeink szúnyoggyérítési munkáit – közvetített szolgáltatásként szervezte - a Magyar Turizmus Zrt. 50%-os
támogatásával, így az évenkénti 80-100 millió Ft-os költséggel járó munkák az önkormányzatoknak 40-50 millió
Ft-ba kerültek. A szúnyoggyérítési munkálatok évről-évre
tavasszal kezdődnek, április hónapban a környezetkímélő,
nagyhatékonyságú biológiai gyérítéssel, mely megalapozza a sikeres szezonban a szükséges kémiai védekezéseket. Sajnos 2016-tól már változás következett be az
állami finanszírozás vonatkozásában. Értesítést kaptunk a
Magyar Turizmus Zrt.-től, miszerint a turisztikailag kiemelt térségek és rendezvények csípőszúnyog gyérítési
támogatása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe tartozik 2016-tól. Több alkalommal
kellett a minisztérium, vagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság illetékeseivel tárgyalnom, míg
megszületett a megállapodás. Mi a tavaszi és az őszi időszakban koordináljuk és finanszírozzuk a védekezést, míg
a BM nyáron. Ez a rendszer azóta is jól működik. Jól
együtt tudtunk dolgozni az illetékes szervekkel, Sárközi
Árpád 2014 óta koordinálja a BSZ részéröl a szúnyoggyérítést.
-

A Balatoni Szövetség 2015. március 13-án Szigligeten
tartotta az éves közgyűlését. Idézek az akkori emlékeztetőből:
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A gyűlés kezdetén Balassa Balázs a Balatoni Szövetség
elnöke adta át a Balaton Díjakat. Elismerésben részesült
Bartsch János, a „Mozdulj Balaton” főszervezője, Dr.
Lázár János (posthumus) a Balatoni Szövetség volt titkára, valamint Schildmayer Ferenc Balatonalmádi város
nyugállományú alpolgármestere.

Három település kérte a felvételét a tagok közé. Balatonendréd, Káptalantóti és Ordacsehi belépési szándékát támogatta a közgyűlés. Veszprém Megyei Jogú Város
kérelméről ugyancsak döntött a közgyűlés. A tagság támogatta, hogy Veszprém városa pártoló tagként ugyancsak belépjen a Balatoni Szövetségbe.

-

A Balaton Szövetséggel egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök Szigligeten.
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Az m1 Híradónak nyilatkozott a kormányfő:
„A konzultáción szóba került a Balaton vízszintjének szabályozása. Megállapodtak abban, hogy az érintett polgármesterek évenként véleményezik a tó vízszintjének
állását, mert védművek nélkül nem mindig a magas vízállás a legjobb – fogalmazott a kormányfő. Ezen kívül a
meglévő bicikli utak megújítása, illetve a környező településeket is elérő új utak megépítésére is sorkerült.
A legfontosabb talán az építési és tervezési szabályrendszer egyszerűsítése. Erre azért van szükség, mert a bürokrácia miatt két-három év alatt tudnak az önkormányzatok
egy egyszerű területváltoztatási szabályt megváltoztatni,
eközben pedig elmegy az üzlet – hangsúlyozta a miniszterelnök. „A polgármesterek azt kérik, hogy az állam alkalmazkodjon a megváltozott környezethez, gazdasági
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-

ütemhez”
–
tette
hozzá.
Orbán Viktor örömtelinek nevezte, hogy a polgármesterek megerősítették abban: a gazdaság megindult, mozog.
„A szövetség tagjai türelmetlenek, fejlesztéseket akarnak
látni, ami jó jel, mert van mire türelmetlen lenni végre.
Amíg válság volt, addig túl akartak élni. Most szeretnék,
ha minél hamarabb fejlődnének a kistelepülések is” – fejeződött be az interjú.”
A Balatoni Szövetség nevét országosan talán a vasárnapi
boltzár kapcsán ismerhették meg. Sok levelet írtunk a
döntéshozóknak. Nagyon sok esetben elmondtuk a médiában az álláspontunkat.

2015.április 17-én küldtük el ez első hivatalos megkeresésünket:
„A Balatoni Szövetség tagönkormányzatai, ahogy eddig
is, úgy a továbbiakban is mindent meg kívánnak tenni a
turisták színvonalas kiszolgálása és ez által a
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nemzetgazdaság erősítése érdekében. Ennek megkerülhetetlen elemét képezik a turistákat kiszolgáló kereskedelmi
vállalkozások.
Jelenleg a jogszabály lehetőséget biztosít a 200 m2-nél kisebb, családi vállalkozásban működő üzletek vasárnapi
nyitva tartására. Szükségesnek tartanám megvizsgálni,
hogy ez a mentesség hogyan lenne kiterjeszthető az alkalmazottakat foglalkoztató üzletekre is, hiszen sok esetben,
munkajogilag gyakorlatilag megoldhatatlan, hogy az
egész évben nyitva tartó üzletekben, csak a családtagok
dolgozzanak minden hétvégén.
Kérem, hogy a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó
településeken működő kereskedelmi vállalkozások, üzletek mentességet kapjanak a vasárnapi kötelező zárva tartás szabályozása alól. Ezt a mentességet minimum az öt
hónapos (május 1-től szeptember 30-ig) nyári szezonra
szükséges kiterjeszteni.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a térségbe érkező turisták
nyaralótulajdonosok számára a szabadság időszakában átrendeződik az életritmusuk és nem létezik hétköznap vagy
éppen vasárnap. Nem a szokásos sémák szerint élik mindennapjaikat. Ezért is elengedhetetlen, hogy az üzletek
vasárnap is kiszolgálják az igényeiket.”

287

-

A Balatoni Szövetség május 6-án Lepsényben tartotta
a Balaton közlekedési helyzete témájában a soron következő fórumát.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői részletes
előadást tartottak mindazokról a kötöttpályás, valamint
közúti fejlesztésekről, melyek érintik térségünket. Az előadók az előző ciklusban megvalósult projektek mellett a
jelenleg is zajló fejlesztésekre is kitértek, de ismertették a
következő -2020-ig tartó- fejlesztési időszak megvalósuló
beruházásait is.
Összességében megállapítható, hogy az országban komoly közút és kötöttpályás fejlesztések valósulnak meg,
de sajnos ez a Balaton északi partja vonatkozásában kevésbé tapasztalható. Örvendetes, hogy a déli part kötöttpályás hálózatának fejlesztése zajlik és a következő
években is folytatódik. Az északi part vasúthálózatának
fejlesztését viszont a kormány a következő fejlesztési időszakban nem tervezi ugyanúgy, ahogy a Balaton megközelítését szolgáló közutak korszerűsítése, kiépítése is
elmarad. A Balaton Szövetség tagsága aggályosnak tartja,
hogy a kormány nem tervezi sem a 84-es főút, sem az M9es autópálya fejlesztését ebben a ciklusban. De nem kerül
sor az M8-as autópálya M7-Veszprém város közötti szakaszának kiépítésére sem (melynek egy része már elkészült a Kenesét kerülő körgyűrűvel), mely a Balaton
törvényben szereplő Veszprém-Tapolca (77. sz) út
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biztonságos és gyors feltárását is biztosítaná. Ezek a fejlesztések elengedhetetlenek a Balaton hosszú távú turisztikai fejlődése tekintetében.
A második részben a kerékpáros turizmus lehetőségeiről
és az ehhez szükséges fejlesztésekről hallgathattunk két
előadást. Az elsőt Mihálffy Krisztina a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Kerékpáros Infrastruktúra
Fejlesztési Osztály osztályvezetője, a másodikat Németh
Zsolt a Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet ügyvezetője tartotta. A Balatont érintő két komolyabb fejlesztést
mutatott be az osztályvezető asszony. Az egyik a Budapest-Balaton közötti 106 km hosszú, 20 települést érintő
kerékpárút fejlesztés, melynek költsége 4,3 Mrd Ft. Ez a
beruházás a Szövetség véleménye szerint is fontos, hiszen
jelenleg nincsenek olyan kerékpárutak, melyek „behoznák” a kerékpáros turistát a Balatonhoz. A másik fejlesztési elképzelés a 248 km hosszú, 43 települést érintő
Balatoni Bringaút korszerűsítése, fejlesztése, melynek
költsége 6 Mrd Ft. Ez nem csak a Balaton körbejárását
tenné lehetővé, de érintené a Kis-Balatont, Hévízt és a Balaton-felvidéket is. A nyomvonal véglegesítése még nem
történt meg, ezért az osztályvezető asszony biztatta az
érintett önkormányzatokat, hogy amennyiben a nyomvonallal kapcsolatban módosítási igényük van, vagy már
esetleg rendelkeznek tervekkel is, ezeket juttassák el
KKK-hoz. Az előadóktól elhangzott, hogy akár még az
idei évben megvalósulhat bizonyos részeknek a
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fejlesztése, de ehhez elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok az ehhez szükséges tervekkel rendelkezzenek.
Fontos a kormány, az önkormányzatok és a szolgáltatók
összehangolt munkája annak érdekében, hogy a kiépülő
kerékpárút hálózatok betöltsék a turisztikai szerepüket.
Folyamatos egyeztetésekre van szükség már a tervezés folyamán is az érintettek között. A Szövetség részéről megfogalmazódott, hogy szükséges a beruházások
megindításával egy időben a későbbi üzemeltetés feltételeit is megteremteni. Fontosnak tartják a térség önkormányzatai, hogy a Balatoni Bringaútról minél több
kerékpárutas lecsatlakozás, összekötés legyen a háttér településekkel, ezzel is erősítve a térség turizmusát.

-

A Balatoni Szövetség 2015-ben ismét meghirdette a Kék
Hullám Zászló strandminősítést. Ebben az évben jelentős
változások és újdonság lett bevezetve. A jelentkező strandoknál a kötelező elvárások (vízimentés, ÁNTSZ jegyzőkönyv) mellett a látogatók kényelmét, komfortját
biztosító szolgáltatások színvonala is vizsgálat alá került.
A strandokat az elmúlt évektől eltérően idén „működés”
közben vizsgálta a szövetség, így az ellenőrzést végző bizottság a strandot igénybevevő turisták szemével is véleményezhette a szolgáltatásokat. Például nem csak a
vizesblokkok megléte, hanem a felszereltsége, tisztasága
is szempontként szolgált. Vizsgálat tárgya volt még a
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mozgáskorlátozottak számára a parkolóhelyek megléte, a
strand megközelíthetősége, alakítottak-e ki számukra
WC-t, zuhanyzót, illetve biztosított-e a vízbe való bejutásuk. Fontos volt, hogy a kisgyermekes családok számára
milyen szolgáltatásokat kínálnak. Rendelkezik-e a strand
lídós partszakasszal, a játszótereknek pedig minél több
korosztály számára használhatónak kell lennie. Ellenőrzésre került, hogy a vizesblokkokban biztosítanak-e pelenkázót, családi öltözőt vagy éppen mennyire
árnyékosak a játszóterek. A vízfelület tisztaságát, a meder
állapotát, a hínárosodást, a bejárók állapotát, a napozórészeket, az árnyékos felületek arányát, a szemetesek menynyiségét, a járdák állapotát, a szelektív hulladékgyűjtést,
valamint a strand tisztaságát is szemügyre vették. A vendégek közérzetét javító szolgáltatások, mint például a virágosítás és a dohányzásra kijelölt helyek szabályozása is
pontozásra került. Fontos szempont volt a sportpályák
megléte és állapota, a vízi sportolás lehetőségének biztosítása, továbbá a külső és belső kabinok, hideg és melegvizes zuhanyzók megléte és állapota. Előnynek számított,
ha a strand területén minél több színvonalas szolgáltatás
működött. Értékelésre került a vendéglátóegységek kínálata, összképe, az értékmegőrző, a WIFI, a kerékpártárolók megléte, a parkolók száma és állapota.
2015- ben a minősítés során a strandok színvonala egy,
két és három csillaggal lett minősítve, valamint a nevezett
strandok közül megválasztásra került a Balaton
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családbarát, kerékpáros-barát a legsportosabb, illetve a
legjobb szabad strandja is.
Bizonyos strandoknál komoly fejlődés tapasztalható, de
vannak olyanok is, ahol megállt az idő. Összességében
azonban elmondható, a Balaton vize tökéletes, a strandok
szépen fejlődnek, bár még vannak hiányosságok, melyekre ezzel a minősítéssel is szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezt a célt szolgálja az ősszel megrendezésre kerülő
fórum is, mely során felhívjuk a strandüzemeltetők figyelmét a jó és a rossz tendenciákra és párbeszédet kezdeményezünk az egyes üzemeltetők, illetve a minősítők és
üzemeltetők között.
Fontos megjegyezni, hogy nem minden nevező strand kapott Kék Hullám Zászlót. A nevezett strandok közül idén
8 lett három-, 14 kettő- és 6 egycsillagos minősítésű.
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2015-ben Gyenesdiáson megtartott ünnepségen a Balatoni Szövetség az alábbi különdíjakat osztotta ki:
- a Balaton családbarát strandja a balatonfüredi Esterházy
strand (a különdíjat felajánlotta az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága, átadta Fűrész Tünde család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár)
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- a Balaton kerékpáros-barát strandja a balatonberényi
Községi strand (a díjat felajánlotta a Csepel Zrt.)
- a Balaton legsportosabb strandja a vonyarcvashegyi
Lidó strand (a díjat felajánlotta a PLASTOBO Sportszergyártó Kft. Sárbogárd)
A fenti különdíjas strandok a Magyar Turizmus Zrt. által
felajánlott vándorserlegeket is megkapták, melyet VargaDani Barbara, az MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing
Igazgatóságának vezetője adott át.
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Dr. Ruszinkó Ádám államtitkár a legjobb balatoni szabadstrandnak ajánlott fel különdíjat, ezt idén a balatonboglári
Platán strand kapta.
A Nők a Balatonért Egyesület a minősítés során legtöbb
pontot elérő strandnak különdíjat ajánlott fel, idén ez a balatongyöröki Községi strand lett.

-

2015 július 22-én Zalaváron fórumot tartottunk, „A háttértelepülések helyzete” címmel.
Oláh Miklós a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit
Kft társadalomkutató csoportjának vezetője előadást tartott a Balaton térségében tervezett fejlesztésekről, majd a
résztvevők ismertettek néhány aktuális problémát a kistelepülések életéből. Ezek: a települések elöregedése, közbiztonsági gondok, elégtelen közlekedési kapcsolat,
fejlesztési elképzelések megvalósításának külső segítség
igénye, központosítási törekvések a kormány részéről.
Felmerült a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal való
együttműködés nehézkessége, a sármelléki reptér helyzete és a települések jobb együttműködésének kialakítása
is.

-

2015 július 31-én tartottuk Badacsonytomajon Balatoni
régiós borverseny eredményhirdetését.

295

Hat év kihagyás után 2015-ben újra megrendezésre került
a térség egyetlen régiós borversenye. 104 borral neveztek
a boros gazdák (41 borászat) a balatoni borrégió hat borvidékéről. Az esemény fővédnöke V. Németh Zsolt államtitkár volt, a szakmai zsűri a Balatoni Borok Mestere
címet Légli Ottónak adta egy 2013-as rajnai rizling borra.
Két nagyaranyérem, 27 aranyérem, 66 ezüst és 7 bronz és
egy oklevél került kiosztásra.
-

2015 októberében összesítettük a boltok vasárnapi zárva
tartásával kapcsolatos tapasztalatokat:
Megkerestük a BKÜ területén található önkormányzatokat, turisztikai szervezetet, kereskedelmi egységet, szúrópróba szerüen a lakosságot és az idelátogató vendégeket,
hogy mondják el véleményüket a vasárnapi zárva tartás
hatásairól.

Egy újabb ezzel kapcsolatos élő interjú
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A vasárnapi zárva tartásról rendelkező jogszabály előkészítése során több változatot dolgozott ki a döntéshozó, a
vélemények ezért a jogalkotási folyamat különböző stádiumában formálódtak meg. Azok a szervezetek, amelyek
támogatták a zárva tartást többnyire az önkormányzat
egyedi eltérést engedő döntését feltételezték – ezt a jogalkotási folyamat egy időben biztosította volna – így a kiemelt idegenforgalmi területeken működő szervezetek
egy része is támogatta az intézkedést.
A nyári visszajelzések arról szóltak, hogy mind a helyi lakosságot, mind az üdülőket rosszul érintette az élelmiszerboltok vasárnapi bezárása. Egyrészt zavarta őket, hogy
pénteken-szombaton kell mindent beszerezni, ugyanakkor ezeken a napokon hihetetlen tömeg volt az üzletekben.
A péntek-szombati vásárlási csúcs már csütörtökön jelentkezett, pénteken és szombaton egyes városrészekben lévő
üzletek zsúfoltsága az elviselhetőség határán – esetenként
azon túl – mozgott.
Az árucikkek egy része eltűnt a kereslet növekedésével,
az árufeltöltés nem tartott lépést, az idegesség nyilvánvaló
jeleit lehetett érzékelni vásárlók, eladók részéről, a parkolók nem erre az extra igényekre vannak méretezve.
A külföldi vendégek nem értették, hogy eddig nem volt
ilyen gond, most miért van ez az állapot.
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Főszezonban sok településen tehát gyakorlatilag élelmiszert sem lehetett kapni. Ha a vendégnek, nyaralótulajdonosnak elfogyott pl. a grillezésnél a mustár, ital stb…,
lehetetlen volt beszerezni.
A magyar tulajdonú áruházlánc képviselője szerint a forgalom visszaesett, a kisebb üzletekben sem volt elég családtag a rendszeres nyitva tartáshoz, a vásárlók a nagyobb
kínálattal rendelkező áruházakat keresték fel, így a kis
boltok ebből sem profitáltak, a nyitva tartó családi üzletek
magasabb árakkal dolgoztak, így a vásárló járt rosszabbul.
Leginkább a nagyobb alapterületű üzletek – 40-200 m2
közötti – tartottak zárva, mivel az áruvédelem, az üzlet
magas eladói létszámot igényelt.
Az elmúlt időszakban igyekeztek a kereskedők nagyobb
alapterületű un. éjjel-nappali élelmiszer üzleteket kialakítani, amelyben több alkalmazottat foglalkoztatnak, jelenleg azonban pont emiatt nem tudtak nyitva tartani. Így
jelentős idegenforgalmú hétvégéken az élelmiszer, zöldség-gyümölcs boltok is zárva tartottak. A kevés számú
nyitva tartó élelmiszerüzlet jelentős mennyiségű vásárlót
vonzott, viszont a vevőknek sorba kellett állniuk.

Az üzletek vasárnapi zárva tartását szabályozó törvény
bevezetése óta a vásárlási szokások a falusi boltok lehetőségének rovására úgy változtak, hogy a multinacionális
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kereskedelmi egységekben hét közben azokat a termékeket is megvásárolták az emberek, amiket eddig vasárnaponként a helyi (vidéki) üzletekben vettek meg (az esetek
többségénél annál többet is, ezért a hétfői forgalmaik is
időszaki visszaesést mutatnak.)
A 2014. évi CII. Törvény adta 4 adventi vasárnapi, és 1
szabadon választott, de bejelentési kötelezettséghez kötött
vasárnapi lehetőséggel gyakorlatilag nem tud élni, mivel
egységeink forgalmazási lehetősége iránt a működési területünket a nyári szezonban meglátogató nyaralók elsősorban július 1 és augusztus 20 között érdeklődnek, az
adventi vasárnapokon a helyi lakosok elsősorban a városi
üzletek nagyobb kínálatát választva szervezik nagybevásárlásaikat.
Az előzőekben megfogalmazott tapasztalatok alapján a
Balatoni Szövetség változatlanul fenntartja véleményét a
2014. évi CII. törvénnyel kapcsolatban.
Annak érdekében, hogy a kiemelt üdülőkörzetben működő 200 m2-nél kisebb üzletek a továbbiakban is megtermelhessék a működéshez szükséges anyagi hátteret, a
térségbe látogató turisták szívesen tartózkodjanak a térségben (ezzel továbbra is megtartaná térségünk jó pozícióját az ország turisztikai palettáján, ami nemzetgazdasági
szempontból is fontos), elengedhetetlen a törvény szabályozásának enyhítése.
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A Balatoni Szövetség által képviselt önkormányzatok számára több módosítás is elfogadható. A javaslataink a következők:
Május 1-től szeptember 31-ig mentesüljenek a vasárnapi zárva tartás kötelezettsége alól a Kiemelt
Üdülőkörzetekben működő üzletek

-

-

A kiemelt üdülőkörzetekbe tartozó településeken a
200 n2-nél kisebb üzletekben vasárnap is dolgozhassanak alkalmazottak.

-

A kiemelt üdülőkörzetbe tartozó településeken
működő üzletek esetében 20 vasárnap nyitva tarthassanak, mely napokat a térség turisztikai igényeinek megfelelően határozhassák meg.

A Balatoni Szövetség a hagyományoknak megfelelően
ebben az évben is részt vett a Virágos Magyarországért
idei verseny szervező bizottságában és három különdíjat
adtunk át a díjkiosztó ünnepségen. A Balaton Szövetség
különdíját kapták: Paloznak, Balatonföldvár, Balatonszemes. Szervezetünk az elnökségem alatt a további években
is aktív résztvevője volt kezdeményezésnek.
A 2015. november 3-án megtartott közgyűlésen két új taggal (Kisapáti és Nemesgulács) bővült a szövetség. Közgyűlés nyolc együttműködési megállapodásról döntött,
amiből ötöt megújított, mivel már nagyon régiek és
300

elavultak voltak (Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége,
Balaton Fejlesztési Tanács, Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatósága, Nők a Balatonért Egyesület, Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége) és három új, (A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, a Magyar Turizmus
Zrt. Balatoni Marketing Igazgatósága, és a Pannon Egyetem)
-

Közreműködtünk a „Jelentős vízgazdálkodási kérdések a
Balaton részvízgyűjtő területén” című anyag elkészítésében.
A Balatoni Szövetség az Országos Vízügyi Igazgatóság
által társadalmi vitára bocsájtott JVK vitaanyaghoz összegyűjtötte a érintett önkormányzatok véleményét, majd azt
továbbította az igazgatóság felé. Többször véleményezte
mind szóban, mind írásban a vitaanyagot, majd az ez alapján készül tervet. Észrevételei beépítésre kerültek a Vízgyűjtő gazdálkodási Tervbe.

-

A Balatoni Szövetség a TDM-ek kérésének eleget téve
felvállalta, hogy a Balaton régióban a mai napig nem létező térségi marketing stratégia témájában összehívja az
érintett és mértékadó balatoni szervezeteket egy egyeztető
megbeszélés céljából.
A 2016 január 20-án megtartott kerekasztal megbeszélésen képviseltette magát a Pannon Egyetem, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, a BFT, a Bahart Zrt, a
Balatoni Regionális TDM Szövetség, az Éltető Balaton301

felvidékért Egyesület, a Balatoni Kör, a Magyar Turizmus
Zrt Balatoni Marketing Igazgatósága és a Balatoni Szövetség elnöksége.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy fontos lenne a térség számára egy önálló marketing stratégia elkészítése,
valamint a helyi szereplők munkájának jobb összehangolása. A BFT jelezte, hogy az előirányzott pályázati forrásokból a térség marketing stratégiájának elkészítésére
nem várható fedezet. Arra a kérdésre, hogy a térségben
van-e olyan szakmai szervezet, amely –megfelelő forrás
biztosítása esetén- fel tudná vállalni a stratégia elkészítését nem érkezett válasz, de amennyiben a Balatoni Szövetség koordinálásával elkezdődne egy ilyen irányú
szervezés, abban minden jelenlevő szívesen közreműködne.
-

A Balatoni Szövetség 2016. februárjában tartott elnökségi
ülése után levélben fordult az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz, amelyben jeleztük, hogy mind a 2015., mind
az idei évben egyre több önkormányzat jelzi az iszap jelentős felhalmozódásának problémáját. A vízminőség javítása, illetve környezetvédelmi szempontból fontosnak
tartjuk, hogy a balatoni iszapkotrás újra elinduljon és erre
a KEHOP-ból látjuk biztosítva a szükséges forrásokat. Az
1821/2015 Korm. határozatban szereplő 35 milliárdos
KEHOP 1.0 tételben látjuk az ehhez szükséges forrásokat.
Kérjük, hogy a szükséges kotrásokat e forrást felhasználva mielőbb megkezdjék.
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A vízügy válaszlevelében forráshiányra hivatkozott, illetve arra, hogy a területi vízügyi igazgatási szervek feladatait meghatározó kormányrendelet szerint kötelező
feladatként csak a vízminőségi kárelhárítással összefüggésben köteles fenntartási feladatok elvégzésére. Jelezte
továbbá, hogy 2014-ben Balatongyörök térségében levő
5. jelű zagytér rekreációs munkái által további jelentős
mennyiségű balatoni mederanyag elhelyezésére alkalmas
zagykazetta nyílt meg.
2016. májusában levélben kerestük meg a parti önkormányzatokat, melyben kértük, hogy jelezzék, hogy hol
vannak iszaposodási problémák. Május végéig 16 önkormányzat jelezte, hogy területén hol és milyen iszap problémákkal küzd.
-

2016. március 23-án közgyűlést tartottunk Balatonkeresztúron, ahol átadtuk a Balaton Díjakat. Elismerésben
részesült Bagyó Sándor a Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálata elnöke, Bíró József kikötőépítő mérnök,
valamint Szauer Rózsa a NABE elnöke.
Egy új taggal bővült a Balatoni Szövetség: Balatonakarattya révén, még egy új pártoló tag is felvételre került,
Kálóczi Kálmán személyében.
Két új együttműködési megállapodás került aláírásra, az
egyik a Vizimentők Magyarországi Szakszolgálatával, a
másik az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetével.
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2016 március 26-án a Balatoni Szövetség hagyományosan
- a három Balaton parti nagyvárossal közösen- rendezte
meg az első balatoni hajó fogadását Balatonfüreden.
-

A Balatoni Szövetség közgyűlése támogatta azt a felvetést, hogy a szövetség a tó közelében élő kortárs alkotóművészekkel közvetlen kapcsolatot építsen ki.
Szándékunk az, hogy a hivatalos balatoni szervezeteknek
tegyük hozzáférhetővé a hivatásos művészek munkásságának megismerését és egyáltalán - tudjunk egymásról.
Fontosnak tartjuk, legyen gazdája a Balaton minőségi kultúrájának, a humán szellemi tőkének.
Mi balatoni emberek életünk meghatározó élményeként
hordozzuk magunkban a tó ezer arcát, változásaiban is
roppant állandóságát. Akik itt élünk, legjobban tudjuk milyen nehéz is mindezt megfogalmazni, ami maga a Balaton. Élettér. – Múlt, jelen és jövő! Érték és szépség.
Leginkább az alkotó szellem, az irodalom, a költészet, a
képzőművészet képes igazán mindezt megragadni, közkinccsé tenni.
A hagyományokból kiindulva tartjuk fontosnak, hogy legyen egy, - úgymond – gazdája a Balaton jelenlegi kultúrájának, a humán szellemi tőkének is.
2016. április 12.-én baráti találkozóra hívtuk, a képző- és
iparművészeket a Szigligeti Alkotóházba. Ez alkalomból
közös elhatározás született.
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A Balatoni Szövetség, mint a legpatinásabb szervezet
tartja nyilván a tó tíz kilométeres körzetében élő és alkotó
kortárs művészeket. Létrejön egy archívum a hivatásos
élő kortárs alkotóművészekről.
Legalább annyit tudjanak a balatoni szervezetek, hogy kik
élnek itt, milyen minőséget képviselnek, ismerjék meg
munkásságukat. A Balatoni Szövetség archívuma legyen
közkincs, a települések számára elérhető. Innen meríthetnének a nyári programokra főleg a művelődési házak, a
különböző rendezvények szervezői, a balatoni cégek, a turisztikai kínálatot organizáló irodák. Ez azért is fontos,
mert főleg az utóbbi években elburjánzott a műkedvelők,
az amatőrök, „önjelölt művészek” felbukkanása. Lassan
már nagyobb teret, bemutatkozási lehetőséget kapnak a tó
kulturális közéletében, mint a valódi művészek. A szervezőknek nem mindig van kellő ismeretanyaguk elválasztani az értéktelent az értéktől. A tó körüli települések
önkormányzatai pedig a köztéri, megbízásokhoz, kiadványaikhoz tudnának választani a kortárs, hivatásos művészek közül, együtt alkotni, egyszerre segítve ezzel az
igényes megjelenést és az itt élő művészek anyagi helyzetét.

305

Rendszeresen meghívást kaptam kiállítás megnyitókra

-

Áprilisban levéllel fordultunk a nemzetgazdasági miniszter felé, melyben jeleztük, hogy a cafeteria rendszer tervezett átalakítása milyen veszélyeket hordozhat a belföldi
turizmus számára.
E levélben indítványoztuk a szálláshely szolgáltatás, illetve a vendéglátás ÁFA kulcsának csökkentését, ezzel a
munkáltatók terheit csökkentve, így lehetőséget adva egy
bérfejlesztésre a turizmus területén.
Hosszú távon komoly problémát jelenthet a Balatonnál
előre jelzett nagyarányú munkaerőhiányt, felhívva a figyelmet a hazai bérek nem versenyképes mértékére.
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A Balatoni Szövetség levélben fordult a nemzetgazdasági
miniszterhez, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy a
2017. évi költségvetési törvényhez benyújtott egyik módosító indítvány szerint az IFA és annak állami kiegészítésének csökkentése működési problémát jelentene a
BKÜ önkormányzatai számára. Ezzel az intézkedéssel veszélybe kerülne az idegenforgalmi feladatok ellátása. Az
így elvont összegből kerülnének finanszírozásra az állam
által üzemeltetett alapfokú és középfokú iskolák.
-

-

Mindezek a változások hátrányosan érintenék a Balaton
környéki önkormányzatokat, ezért a módosító javaslat átgondolását, illetve elvetését javasoltuk.
2016-ban másodszor rendeztük meg közösen a Balatoni
Körrel a Balaton Napját. Elképzelés szerint az első szombaton, amikor a Balaton vizének hőmérséklete 20 C° fölé
emelkedik, tartjuk a Balaton Napját. Ötletgazda Kardos
Gábor volt.
Június 16-án annak jeléül, hogy a tó már 23 fokos és fürdésre kiválóan alkalmas, pontban délután 2 órakor minden
strandon tóba futással nyitották meg a strandszezont, majd
fél 3-kor körbe koccintották a Balatont az idén debütáló
új régióborral, a Balaton Borral. Ezután gasztropiknik,
kreatív fröccs- és fröccskoktél készítési vetélkedők mutatták be az új strandbisztró trendeket.
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A gyerekeket homokvárépítő és papírhajó-verseny várta,
míg mások klasszikus és vízikötélhúzás, kreatív ügyességi vetélkedők, retro fürdőruha-bemutató, piknik kosár
szépségverseny és hasonló kreatív programok kíséretében
szórakozhatott. Több helyszínen is volt élő zene és estig
tartó strandparti.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park az iskolák bevonásával
Balaton-ismereti vetélkedővel készült és több más kulturális program is színesítette a Balaton ünnepét. Idén a következő települések, illetve strandjaik vettek részt:
Keszthely, Gyenesdiás, Szigliget, Badacsonytomaj, Fövenyes, Zánka, Balatonfüred, Alsóörs, Siófok, Zamárdi,
Boglár, Fonyód és Fenyves, a kiemelt helyszín pedig idén
Balatongyörök volt Balatonmáriafürdővel együtt.
Azóta rendszeresen megrendezésre került a program.
-

A Balatoni Szövetség 2016 június 14-i elnökségi ülésén
foglalkozott a Balaton medrében elhelyezett illegális feltöltésekkel, illegális vízállásokkal.
A 2003-ban készült felmérés már riasztó számokat tartalmazott, akkor is több száz illegális feltöltést és vízállást
regisztráltak. Azóta ezeknek az illegális horgászstégeknek, feltöltött bejáróknak a száma emelkedett.
Sajnos eddig nem történtek olyan büntetések, eljárások,
melyek elriasztanák a horgászokat a jogszerűtlen tevékenységtől. A bontások több százmilliós költséget
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jelentenének, mely a legtöbb esetben mivel nem bizonyítható, hogy ki végezte a feltöltést, stég építést, nem behajtható.
Óriási veszélyt jelentenek ezek az illegális beavatkozások
a nádasokra. Több esetben a szétszabdalásuk következtében az első osztályú nádasok elkezdtek „babásodni” és a
kipusztult, kipusztított nádasok helyén megjelentek az invazív fajok. Ezek a minőségi nádasok évek alatt harmadosztályú nádasokká váltak és veszélybe került a jövőjük
is.

Elhangzott, hogy a vízügyi igazgatóság amennyiben a balatoni fejlesztési források realizálódnak, elkezdi az illegális vízállások, feltöltések felszámolását. Az előadók
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részéről elhangzott, hogy ezzel bár a jogszerűtlenséget
megszüntetik, viszont ez nem oldja meg a csónakkikötők,
a horgászhelyek hiányának kérdését, sőt még több horgász számára válik lehetetlenné a horgászat lehetősége.
Elengedhetetlen, hogy a most készülő rendeletekben a települések vonatkozásában szükséges számú és befogadóképességű csónakkikötők lehetőségei szerepeljenek, és
egyszerűsítsük és lerövidítsük az engedélyeztetés, építés
idejét, valamint csökkenjenek a kialakítás költségei.
Jelenleg a vitorláskikötőkre és a csónakkikötőkre vonatkozó előírások hasonlóak. Fontos lenne, hogy a csónakkikötők engedélyeztetése felgyorsuljon, és az előírt
feltételek köre szűküljön.

-

2015. év folyamán együttműködés indult el 4 balatoni
térségi szervezet között a térség kommunikációjának
javítása érdekében.
Az együttműködés egyik területe az online balatoni
hírügynökség létrehozása, melyet a térségi szervezetek
egy információs honlap/ térségi hírportál formájában
valósítottak meg. Elérhetősége: www.hirbalaton.hu.
A Hírbalaton térségi hírportál 2016. júliusa óta üzemel.
Célja, hogy hiteles információt biztosítson a sajtó
képviselői számára
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•
A térségben történő eseményekről, folyamatokról
hírfolyam jelleggel aktuális, rövid hírek közzétételével
(proaktív téma felvetés a sajtó szereplői számára),
•
Szakmai háttéranyagok biztosítása az újságírók
részére, melyet a Balatonról szóló híradásaik elkészítése
során használni tudnak.
•
A Hírbalaton térségi hírportál elérhető funkciói
(oldalai):
•
Hírfolyam: A honlap fő funkciója. A hírfolyamot
újságírók
készítik.
Az
újságírók
munkájának
finanszírozását a Balatoni Szövetség végzi megbízási
szerződés keretében. A BFT munkaszervezete a
működtetést pénzügyileg támogatta.

-

Kék Hullám Zászló strandminősítés 2016
A helyszíni szemlék során a strandok színvonala egy, két
és három csillaggal lett minősítve, valamint a nevezett
strandok közül megválasztásra került a Balaton „legzöldebb”, legtöbb pontot elérő, illetve a legjobb szabad
strandja is.
Idén sem kapott minden nevező strand Kék Hullám Zászlót. A nevezett strandok közül idén 13 lett három-, 15
kettő- és 8 egycsillagos minősítésű.
2016-ban a Balatoni Szövetség az alábbi különdíjakat
osztotta ki az Alsóőrsön megtartott ünnepségen:- a Balaton legzöldebb strandja a Diási Játékstrand lett
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Gyenesdiásról (a különdíjat felajánlotta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, átadta Puskás Zoltán
igazgató)
- A minősítés során legtöbb pontot elérő strand különdíját
a vonyarcvashegyi Lido strand kapta, a díjat átadta Kontrát Károly a Belügyminisztérium államtitkára.
- A Balaton legjobb szabad strandja –a tavalyihoz hasonlóan- a balatonboglári Platán strand lett, a díjat átadta
Kontrát Károly államtitkár úr.
-

2016.
évben
a
csípőszúnyogok
gyérítésének
finanszírozása ahogy már korábban írtam, gyökeresen
megváltozott, ugyanis közvetlen költségvetési támogatás
helyett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(OKF) feladatkörébe került a kártevők elleni védekezés.
Ennek megfelelően a Balatoni Szövetség a szakmai
ismeretek és évtizedes gyakorlat alapján – az országos
programot időben és térben kiegészítve – vett részt a
munkálatokban.
Fontos szerep jutott a szakértőknek a tenyészőhelyek
folyamatos figyelésével és időben történő jelzésével. A
fennálló szerződések szerint, a szakemberek elrendelése
szerint a megfelelő időben végrehajtott légi biológiai
gyérítések hatékonynak bizonyultak az un. „Balatoni
csípőszúnyog” fajok lárváinak pusztításában, ezzel
megakadályozva azok imágóvá fejlődését.
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A turisztikai program keretében – az előzőekben vázolt
konstrukcióban - megvalósult gyérítések:
- 4 légi biológiai gyérítés 1900 ha,
- 4 légi kémiai gyérítés 5960 ha,
- 1 földi (kiegészítő) kémiai gyérítés valósult meg.
Tekintettel arra, hogy az OKF június 15-től augusztus 10ig végzett és finanszírozott, ezért fontos szerep jutott az
önkormányzatok anyagi hozzájárulásából – a Balatoni
Szövetség szervezésében – végrehajtott gyérítéseknek.
A közösen végzett szúnyoggyérítés 2016 évben hatékony
és eredményes volt.
-

Balatoni Régiós Borverseny Zamárdi, 2016 július 31.
Idén –immár 14. alkalommal- újra megrendezésre került
a térség egyetlen régiós borversenye. A verseny rendezésében szakmai partnerünk a Pannon Egyetem Georgikon
Karának Kertészeti Tanszéke volt. A tavalyi 104 borral
szemben, idén már 138 mintával neveztek a boros gazdák
(46 termelő) a balatoni borrégió hat borvidékéről.
Az esemény fővédnöke a Földművelésügyi Minisztérium
agrárgazdálkodásért felelős helyettes államtitkára, dr.
Feldmann Zsolt volt, a szakmai zsűri a Balatoni Borrégió
Legjobb Fehér Bora címet a Várszegi Pincészet chardonay borának ítélte, a Legjobb Rosé Bor és a Legjobb
Szénsavas Bora címet a Bujdosó Pincészet Katamarán, illetve Zöld bora kapta. A régió legjobb vörösbora egy
2011.-es Cabernet Franc az Ikon Borászattól. A
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nagyaranyérmet (legtöbb pontot elért bor) és a BFT különdíját a RÁD-VIN Pincészet szürkebarátja kapta. A
Legjobb Desszertbor kapta a NABE különdíját, ez a Pátria
Orosztonyi jégbor volt a Bezerics Borháztól. Egy nagyaranyérem, 21 aranyérem, 63 ezüst 44 bronz és 9 oklevél
került kiosztásra.

-

Kék Hullám Zászló strand minősítés záró rendezvényt
Balatonfüreden rendeztűk 2015 október 5-én
Hagyományteremtő szándékkal, immár második alkalommal rendeztük meg a strandüzemeltetők, illetve polgármesterek
számára
a
strandminősítés
záró
rendezvényét. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága tájékoztatást adott a strandokon gondot okozó hínár és nád kezeléséről, illetve az idén bevezetett, „Zöld
strand” minősítésén szerzett tapasztalatokról. Hallhattunk
példaértékű fejlesztésekről, az idén megnyitott kutyás fürdőhely üzemeltetési tapasztalatairól, a kerékpáros-barát
strandok követelményeiről, illetve az idei és a jövő évi minősítés részleteiről.

-

A szeptemberben, Balatonakarattyán megtartott elnökségi
ülésen a Balatoni Szövetség elnöksége döntött arról, hogy
a szövetség nyilvánosan állást foglaljon abban a kérdésben, hogy a 2013. évi halászati törvény életbe lépésével
megszűnt a lehetőség arra, hogy balatoni hal kerüljön a
vendéglátóhelyek, illetve a piacok kínálatába.
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A médiában több helyen megjelent állásfoglalásunk, illetve nyilatkozataink e témában, illetve megoldási javaslatokat is ajánlottunk a probléma megoldására.

A Balatoni Szövetség javaslata a balatoni hal - mint helyi
gasztronómiai alapanyag - értékesítésével kapcsolatban.
A 2013. évi halászati törvény megtiltotta a természetes vizekben történő halászatot, nagyobb teret adva ezzel a horgászturizmusnak. A Balatonnál így már két éve megszűnt
a halászat, ezáltal csak halastavakból, vagy külföldről tudják beszerezni az alapanyagot a vendéglátósok. Ezt azért
nem tartjuk elfogadhatónak, mert sok vendég számára
fontos, hogy kipróbálhassa a helyi ízeket, így szívesen fogyasztanának balatoni halat a térségi borok mellé. Jelenleg ez csak a horgászok „kiváltsága”.
A Balatoni Szövetség fontosnak tarja, hogy lehetőségük
legyen a helyi vendéglátóegységeknek arra, hogy balatoni
halat vásárolhassanak és értékesíthessenek a parti éttermekben, büfékben, halsütödékben.
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A megoldást nem a halászat visszaállításában látjuk, mert
mi is fontosnak tartjuk a Balatonnál a horgászturizmus
fejlődését. A Balatoni Szövetség elnöksége a tavaszi vagy
éppen az őszi szezonban komoly potenciát lát ebben a turisztikai ágazatban.
Annak érdekében, hogy ismét lehessen balatoni halból készült halételeket fogyasztani a térségi vendéglátóegységekben, elengedhetetlen a törvény módosítása, illetve
kiegészítése. Fontosnak tarjuk, hogy a témában illetékes
szakemberek részéről kidolgozásra kerüljenek azok a
megoldási javaslatok, mely megnyugtatóan kezelnék a
problémát.
A törvény a halászati tevékenység beszüntetésével a magas gasztronómiai értéket képviselő, Balatonból származó
friss hal piacokra és vendéglátóhelyekre történő – legális
– eljutását is megakadályozta, így teremtve meg azt a
helyzetet, hogy Közép-Európa legnagyobb tava partján,
legális úton nem lehet hozzájutni a tóból kifogott friss halakhoz.
A halászati tevékenység beszüntetése mellett, valamint a
friss hal árusításának szükségessége ellen érvelők gyakran
azzal az indokkal élnek, hogy az éttermek, amikor lehetőség volt rá, akkor sem vásároltak nagy tételben a halászok
zsákmányából. Az étteremtulajdonosok válasza erre jellemzően az, hogy a térségben működő legismertebb és
legmagasabb gasztronómiai minőséget képviselő éttermeknek nem a halászati vállalat által kínált - az esetek
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többségében fagyasztott - termékekre, hanem friss halhúsra lenne szüksége.
A jelenleg fennálló balatoni halkivételi rendnek megfelelően indokolt, hogy a horgászok kizárólagos halkivételi
lehetősége megmaradjon, azonban ezáltal a horgászokat
szükséges felruházni a frissen kifogott hallal történő kereskedelmi tevékenység folytatásának jogával. Ez praktikusan csak őstermelői, vagy hasonló szabályozás szerinti
tevékenység keretében képzelhető el, a nyomon követhetőség biztosítása, valamint az adózási szabályok érvényesítése érdekében.
Lehetséges megoldásként a Balatoni Szövetség az alábbi
javaslatot teszi:
A frissen fogott balatoni hal kereskedelme javaslatunk
szerint hal átvevő helyeken történhetne, ahol megfelelő
higiéniai körülmények között kerülhetne árusításra a pontokon dolgozó hatósági ellenőrök által ellenőrzött, és ezáltal minőségbiztosított hal.
A jelen körülményekhez illeszkedő, kialakítandó ellátási
rendszer alapját azon horgászok képezhetik, akik egyrészt
érvényes országos és területi horgászengedéllyel horgásznak, másrészt a kifogott halat a horgászengedélyben meghatározott kvóta mértékéig kiváltott őstermelői
igazolvány birtokában értékesíthetik.
Annak érdekében, hogy az újszerű ellátási rendszer ne
eredményezze az illegális halkivételi formák megerősödését, szükséges a szabályozási környezet, a vonatkozó

317

büntetési tételek szigorítása, az ellenőrzések gyakoriságának megnövelése.
Fontos lenne egy felvásárló, halértékesítő hálózat létrehozása, vagy a már meglévő őstermelői piacok kibővítése.
Az átvevő helyeken az ott dolgozó személyzet ellenőrzi a
kifogott hal minőségét és frissességét, a horgász tevékenységének szabályszerűségét. Eldöntendő, hogy a horgász maga árusítja-e a kifogott halat, vagy meghatározott
áron felvásárolják tőle, s azt viszonteladóként értékesítik.
Csak a helybeni ellenőrzés által frissnek minősített halat
lehetne árusítani. A fogott halat regisztrálni kellene a fogási naplóban, tehát a hal származását a fogási napló alátámaszthatja.
A Földművelésügyi Minisztériumban személyes egyeztetést folytattunk..
Később a BFT-vel, a Balatoni TDM Szövetséggel és a Balatoni Körrel közösen dolgoztunk ki részletes megoldási
javaslatot a balatoni halak értékesítésére.

-

A Balatoni Szövetség (BSZ) hagyományteremtő céllal
idén először tartott szezonzáró rendezvényt 2016. november 11-én Balaton-party néven Szigligeten, ahol az aktuális témák megvitatása mellett a balatoni hal és a térségi
borok népszerűsítése volt a cél. A rendezvényre a Balatoni Szövetség tag önkormányzatainak polgármesterei, az
együttműködő térségi szervezetek vezetői, a három
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Balaton parti megye vezetői, valamint a térség országgyűlési képviselői voltak hivatalosak, akik közül több mint
ötvenen éltek is a lehetőséggel.
Idézek a rendezvényről készített emlékeztetőből: Balassa
Balázs, a BSZ elnöke arról beszélt, hogy a Balatonnál
egész éves turisztikai lehetőségek megteremtésében kell
gondolkozni, amelyben fontos szerepet tölt be a gasztronómia. „Ahol finom étel, ital van, oda jön a vendég. Hangsúlyozta azt, hogy balatoni hal kerülhessen az asztalra,
fontos ügynek tartják. A BSZ már eljuttatta ezzel kapcsolatos javaslatait az illetékes miniszterhez, ami egyebek
közt azt tartalmazza, hogy a területi engedéllyel rendelkező horgászok a jövőben értékesíthessék legálisan a horgászzsákmányukat.
Fenyvesi Zoltán a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke
hangsúlyozta, hogy a kormány bár visszavonta a Balatonhoz rendelt fejlesztési pénzeket deklaráló határozatot, hamarosan az eredetinél nagyobb összeggel újra megszavaz
egy balatoni programot. A lehetőségekkel élni kell, mert
a Balatonnak szüksége van ezekre a fejlesztésekre. Nem
elfogadható az a helyzet, hogy a Balaton mellett balatoni
halat nem tudunk enni a vendéglátóhelyeken, nem tudunk
venni sem piacokon, sem más helyen. A minőségi turizmus igényli azt, hogy helyi termék –esetünkben balatoni
hal- kerüljön az asztalunkra. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) elnöke, Balatonfüred polgármestere arról beszélt, hogy az uniós források biztosak, a hazai
források várhatóan a korábbiakhoz képest nőnek. A
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balatoni fejlesztésekre szánt, visszavont keret akár 360
milliárd forintosra is bővülhet, amit jó pályázatokkal kell
kihasználni – hívta fel a figyelmet. Szólt arról is, hogy a
Parlament előtt van a Nemzeti Turizmusfejlesztési Törvény, amelynek a végrehajtási rendelete különösen fontos, ezért felkérte a jelenlévőket, hogy nézzék át és
véleményezzék. A beszédeket követően Czili Károly és
Töreki Zoltán által Balatonból kifogott (Én fogtam a pontyot és az egyéb halakat) halból készített halászlét és finom réteseket fogyaszthattak a vendégek.

-

A 2017 éves költségvetési törvény szerint csökken az idegenforgalmi adóbevételek minden forintja után korábban
járó 1,55 forintos állami támogatás 55 fillérrel. Ez a Balaton-parti önkormányzatok számára komoly működési
problémát jelenthet. Ez a települések idegenforgalmi bevételétől függően lehet százezres nagyságrendtől egészen
százmilliós nagyságrendig. Az önkormányzatoknak mérlegelni kell, hogy honnan teremtse elő a hiányzó költségvetési forrást. Előreláthatólag szerteágazó lesz a térség
önkormányzatainak a helyzetkezelése. Lesznek olyanok,
akik, adót, belépőket, parkolási díjat emelnek. Más önkormányzatok rákényszerülnek, hogy a kedvezményes, vagy
ingyenes szolgáltatásaikat lesznek kénytelenek megszüntetni, vagy a mértékeket csökkenteni. Várhatóan egyes önkormányzatok a fejlesztési forrásból pótolják a kieső
bevételt. Bármelyik változat mellett döntenek is érezhető
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lesz a hatása. Egy biztos, az települések vezetői mérlegelni fogják a lehetőségeiket és megfontolt döntéseket
hoznak. Ahogy már eddig is hangoztattuk, komoly teher
hárul az önkormányzatokra a lakosságszám olykor tízszeresét is kitevő vendégforgalom kiszolgálása miatt. A balatoni települések minden ifa-bevételt visszaforgatnak a
turizmusba. Ha ezek a források szűkülnek, az önkormányzatok nem, vagy csak részben tudják biztosítani az idelátogató vendégek számára a megszokott és elvárható
településképet, szolgáltatásokat. Az önkormányzatok
alappillérei a térség turizmusnak. Egy Balaton- parti önkormányzat számára sokkal összetettebb feladat a település működtetése, mint egy háttértelepülésnek. Az
önkormányzatok jelenleg is minden ifa bevételt visszaforgatnak a turizmusba.

-

A Balatoni Szövetséget több önkormányzat is megkereste
a vadak elszaporodásából fakadó károkozások és a lakosság biztonságérzetét befolyásoló jelenlétük miatt. Javaslatukra három megyében egyeztető tárgyalást,
megbeszélést hívunk össze. Elkezdtünk egy közös gondolkodást, melyhez partnereket kerestünk, Veszprém és
Zala megyében vadgazdálkodással kapcsolatos kerekasztal megbeszélésre (2017 január 25-e Veszprém, 2017. február 3-a Keszthely) hívtuk az érintetteket
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A térség vadgazdálkodóit, a vadászkamarát, a rendőrséget, a Balaton Felvidéki Nemzeti Parkot, a témában kutatásokat végzett szakembereket.
Komoly feladata van az összes érintettnek. Fel kell hívnunk a döntéshozók figyelmét, hogy nincs szabályozás a
belterületi vadgazdálkodásra és nincsen szabályozva a
belterületen található vad tulajdonviszonya. A vadászat
jogszabályok által szigorúan szabályozott tevékenység. A
vadászatra jogosult csak a részére kijelölt vadászterületen
gazdálkodhat, melynek nem részei a belterület, a lakott településrészek, általában véve azok a területek melyeken a
lőfegyverrel folytatott vadászat biztonságosan nem végezhető. Jelenleg a belterületen elejtett, befogott vad elszállítása lopásnak számít. A polgári törvénykönyv
szabályozása a belterületen okozott vadkárok megtérítésére azt a vadásztársaságot kötelezi, ahonnan a vad a belterületre ment. Ennek bizonyítása nem mindig
egyértelmű.
A vadnak élettérre van szüksége. Mit jelent ez a gyakorlatban? Élelem, víz és búvóhely. Ezek a feltételek a Balatonhoz közeledve egyre inkább biztosítottak.
Nem szabad elfelejteni, hogy mi emberek is hibásak vagyunk a vadak belterületen belüli túlzott elszaporodásáért.
Csak a közösségi együttműködés hozhat végleges, vadkár
elleni megoldást. Megvan mindenkinek a felelőssége.
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A lakosságnak, hogy sokan élelmet és a búvóhelyet biztosítanak a vadak számára. Vannak akik alkalmanként,
vagy rendszeresen etetik a vadakat. Ha a gyümölcsösben
nem szedik össze a lehullott termést, a levágott füvet kihordják az erdőkbe, útszélekre az ugyancsak élelemforrást jelent számukra. Felvilágosító kiadványokban kell
felhívni a figyelmet ezeknek a veszélyére.
Az önkormányzatoknak, hogy nem kötelezik a tulajdonosokat az elhanyagolt ingatlanok rendbetételére. Van, ahol
helyi rendeleteket kell alkotni és betartatni. A hegyközségekkel közösen a gondozatlan, elhanyagolt szőlők tulajdonosai felé elmaradt a szankcionálás.
A vadásztársaságok felelőssége a vadállomány túlzott elszaporodása.
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A vízügynek az évek óta elmaradt nádvágásból fakadó
egész éves élettér megléte.
A döntéshozóknak pedig a jogszabályi háttér megalkotásának elmaradása.
Az elhangzott javaslatok egyértelműen egy olyan belterületi szabályozásmódosítást fogalmaztak meg, mely lehetővé teszi egy Vadvédelmi Szolgálat létrehozását.
Véleményünk szerint fontos, hogy ne a vadászati törvénynek legyen része ez a szolgálat, hanem teljesen önálló törvényként alkossák meg kereteit a döntéshozók. Ez a
szolgálat láthatná el a belterületeken felbukkanó vadállatok befogását, a lakosság tájékoztatását.
Felmerül a kérdés, miből lenne finanszírozva a felálló
Vadvédelmi Szolgálat? Véleményünk szerint, mivel több
szereplős a probléma megoldása, így a finanszírozásnak
is annak kell lennie. Itt felmerült az állam a vadgazdálkodók és az önkormányzatok költségvállalása is. Egyértelműen minden résztvevő állást foglalt abban, hogy lakott
területen csak is élve befogás történhet. A lőfegyver használata túlságosan veszélyes. Felvetődik egy fontos kérdés:
mi történjen a befogott vadakkal? Mivel jelentős a vadak
túlszaporodása, ezért a külterületekre szállításuk és elengedésük csak elodázná a probléma megoldását, ezért míg
ez az állapot fennáll, csakis az elaltatásuk a javasolt megoldás.
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A külterületen a vadak túlszaporodása miatt az évi vadkilövési kvótát jelentősen növelni kell, míg el nem érjük azt
a vadállomány egészséges szintjét.

-

2017. március 22-én közgyűlést tartottunk Hévízen
A közgyűlésen adtuk át a Balaton Díjakat. Elismerésben
részesült a Balatoni Hajózási Zrt., a Reformkori Hagyományőrzők Társasága, valamint a Balaton Világörökségéért Alapítvány.
Négy új együttműködési megállapodás került aláírásra, a
Hermann Ottó Intézettel, a Somogy Megyei Építészkamarával, a Zala Megyei Építészkamarával, és a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájával és Veszprém
Megyei Jogú Várossal.
A BSZ volt az első szervezet amellyel együttműködési
megállapodást írt alá Veszprémmel az Európa Kulturális
Fővárosa 2023 kapcsán. Idézek a megállapodásból:
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi
azon szándékát, hogy indulni kíván az „Európa Kulturális
Fővárosa 2023” cím elnyerésére vonatkozó versenyben és
támogatási kérelmet nyújt be annak elnyerése érdekében.
Veszprém Megyei Jogú Város a Balaton térségben fekvő
város, azzal szerves egységet alkot és a helybéliekben erős
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a tudat, hogy a megyeszékhely és a Balaton egyazon kulturális és társadalmi- gazdasági térség része. Jelen együttműködési megállapodás célja, hogy segítse ennek az
azonosságtudatnak a fokozásán keresztül a térség kulturális és társadalmi-gazdasági viszonyainak további kiegyenlítődését
és
kiegyensúlyozott
fejlődését.
Az
együttműködés keretében a partnerek célul tűzik ki olyan
fejlesztési elképzelések megfogalmazását és végrehajtását, amelyek képesek a térség kulturális alapú turisztikai
potenciálját kiszélesíteni hagyatkozva a meglevő szellemi
és épített örökség magasabb szintű kiaknázására.
A felek a pályázat tekintetében az alábbi kiemelt célokat
határozzák meg:

•
•
•

•
•

a térség kulturális szektora kínálatának gazdagítása,
a térség kreatív és innovációs képességeinek a magasabb szintű kiaknázása,
a vendégforgalom által generált szezonalitás széthúzása a kulturális turisztikai kínálat színesítésével és
kiegyenlítődésével,
a fenntarthatóság és társadalmi befogadás erősítése,
az oktatás-képzés és szakképzési szektor erősítése.
Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi továbbá a felek azon szándékát is, hogy az EKF 2023
pályázat keretében megvalósított projektek és
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programok lezárását követően vagy nem nyertesség
esetében a jövőben is együttműködnek.

-

Kék Hullám Zászló strandminősítés 2017
Az idei évben a tavaly frissített szempontrendszer alapján
végeztük a strandok minősítését. A minősítésben idén
részt vett a Kerékpáros Magyarország Szövetség képviselője, valamint a Veszprém megyei strandoknál a Veszprém Megyei Önkormányzat képviselője. Idén, 2017-ben
33 minősítésre nevező volt.
A strandokat az elmúlt évhez hasonlóan idén is „működés” közben vizsgálta a szövetség, így az ellenőrzést
végző bizottság a strandot igénybevevő turisták szemével
tapasztalhatta meg a szolgáltatásokat.
A helyszíni szemlék során a strandok színvonala egytől öt
csillaggal lettek minősítve. A nevezett strandok közül
idén 10 kapott öt csillagos minősítést, 16 kapott négy csillagot, 6 strand lett három, és 1 egycsillagos minősítésű.
2017-ben a Balatoni Szövetség az alábbi különdíjakat
osztotta ki:
- a Balaton családbarát strandja a Diási Játékstrand lett
Gyenesdiásról (a különdíjat felajánlotta Novák Katalin, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkára)
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- a Balaton kerékpáros-barát strandja 2017.-ben ismét a
balatonberényi Községi Strand lett ( a különdíjat Révész
Máriusz, kerékpározás és aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért
felelős kormánybiztos ajánlotta fel)
- A Balaton legsportosabb strandja 2017-ben a vonyarcvashegyi Lido Strand (a különdíj felajánlója az EMMI
Sportért felelős államtitkára dr. Szabó Tünde volt)
- a minősítés során legtöbb pontot elérő strand a fővédnöki
különdíjat kapta:a vonyarcvashegyi Lido strand, a díjat
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő ajánlotta fel és
adta át..
- a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke különdíjat ajánlott fel egy kiemelkedően teljesítő
Veszprém megyei strandnak, ezt idén Alsóörs kapta.
- a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke is különdíjat ajánlott fel egy kiemelkedően teljesítő
Somogy megyei strandnak, ezt idén a balatonlellei Napfény Strand kapta.

-

A Miniszterelnökség kezdeményezésére a Balatoni Szövetség rendkívüli egyeztető tárgyalásokat hívott össze
(Balatonfüred 2017 július 18-a, szeptember 13-a október
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17-e) az Országos Területrendezési Terv és a Balaton törvény tervezett felülvizsgálatának előzetes egyeztetésére,
ahová tagjain kívül a BKÜ településeinek polgármestereit
is meghívta.
A Miniszterelnökséget Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár és Kolossa József főosztályvezető képviselte. A Balatoni Szövetség a tárgyalásra a
BKÜ területén fekvő települések vezetőit, valamint az
együttműködő szervezetek képviselőit hívta, akik szép
számban képviseltették magukat a megbeszélésen.
Füleky Zsolt helyettes államtitkár elmondta, hogy az addigi személyes találkozások, egyeztetések során beérkezett észrevételek, javaslatok nagy segítségére vannak a
törvényjavaslat készítőinek abban, hogy megértsék a térség problémáit és olyan törvénytervezet születhessen
meg, amely nem akadályozza a fejlesztéseket, ugyanakkor megoldást jelenthet számos olyan, most fennálló
problémára, melyet ezeken a fórumokon jeleztek az önkormányzatok. Szándékuk a területrendezésben is a hierarchikus jogalkotás megtartása: a törvényi szabályozást
követni fogja a hozzá kapcsolódó kormányrendelet, majd
a helyi rendeletek egészítik ki a sort. A helyi problémákra
helyben kell megoldást találni, ezért - a törvény, illetve a
kormányrendelet keretein belül- minél több területen a helyi szabályozásra bíznák a döntéseket. A megbeszélésen
újra felmerült - a Balatoni Szövetség kezdeményezése
után- a csónakkikötők létesítésének kérdése, melyre a
most születő törvény használható, gyakorlatias
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lehetőséget kíván biztosítani. Teljes az egyetértés a légkábelek, illetve a reklámfeliratok létesítésével, illetve tiltásával kapcsolatban a Balatoni Szövetség és a
Miniszterelnökség között.
Az előző egyeztetéseken elhangzott javaslatok, illetve
írásban beküldött észrevételek nagy része az előadók ismertetése szerint már beépült a törvénytervezet szövegébe, de van néhány téma, mely további egyeztetést
igényel. Sikerült elérni, hogy a tervezett kötelező közstrand kikerült a törvényjavaslatból, valamint a partvonal
rehabilitációs tervek külön rendeletben kerülnek majd
módosításra, illetve elfogadásra.

-

A Balatoni Régiós Borverseny eredményhirdetését július
16-án Balatonfenyvesen tartottuk.
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Idén –immár 15. alkalommal- újra megrendezésre került
a térség egyetlen régiós borversenye. A verseny rendezésében szakmai partnerünk
a
Pannon
Egyetem Georgikon
Karának
Kertészeti
Tanszéke volt. A tavalyi 138 borral szemben, idén már 141
mintával neveztek a
boros gazdák (47 termelő) a balatoni borrégió
hat
borvidékéről.
Az esemény fővédnöke a Földművelésügyi
Miniszter,
Fazekas
Sándor volt. Két nagyaranyérem, 35 aranyérem, 60 ezüst, 37
bronz és 7 oklevél került kiosztásra.

A verseny fődíjas borai:
-A Balatoni Fejlesztési Tanács különdíját a nagyaranyéremmel elismert 2016.-os Sauvignon Blanc (Feind
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Borház Balatonfőkajár, Balatonfüred-Csopaki Borvidék)
kapta.
- A Balatoni Borrégió Legjobb Fehér Bora 2017 címet a
2016-os évjáratú fröccsnekis jó olaszrizling (Borbély Családi Pincészet Badacsonytomaj, Badacsonyi Borvidék)
kapta. A díjat dr. Kiss Eliza a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt borágazati feladatokért felelős miniszteri
biztosa adta át.
- A Balatoni Borrégió Legjobb Vörös Bora 2017 címet a
2015-ös évjáratú Shiraz bora (Feind Borház, Balatonfőkajár, Balatonfüred-Csopaki Borvidék) kapta. A díjat dr.
Kiss Eliza adta át.
- A Balatoni Borrégió Legjobb Rozé Bora 2017 címet a
2016-os Balatoni Rozé (Rád-Vin Kft., Balatonboglár, Balatonboglári Borvidék) nyerte. A díjat dr. Kocsis László a
Pannon Egyetem rektorhelyettese adta át.
- A Balatoni Borrégió Legjobb Gyöngyöző-pezsgő
Bora:2017 címet a 2016. évjáratú Frizzante (Hujber Pince
Kft., Balatonboglár, Balatonboglári Borvidék) kapta. A
díjat Koczor Kálmán, a zsűri elnöke adta át.
- A Balatoni Borrégió Legjobb Desszert Bora 2017-ben is
a Bezerics Kereskedőház Kft. (Keszthely, Zalai Borvidék)
nevéhez kötődik egy 2016-os évjáratú Orosztonyi Cserszegi Fűszeres késői szüretelésű borral. A díjat átadta:
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Lombár Gábor a házigazda Balatonfenyves polgármestere.
Idén először megválasztásra került Veszprém Város Bora,
a címet a Dobosi Pincészet (Szentantalfa, BalatonfüredCsopaki Borvidék) nyerte 2015-ös évjáratú Kéknyelű borával. A díjat Józsa Tamás irodavezető, kabinetfőnök adta
át

-

A kerékpárutak fejlesztésével több alkalommal is foglalkozott az elnökség
Levéllel fordultunk 2017 augusztus 17-én Révész Máriusz Kerékpározás és aktív kikapcsolódás fejlesztésével és
népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős
kormánybiztoshoz.

A Balatoni Szövetség – a balatoni önkormányzatok érdekvédelmi szervezete- nevében kéréssel fordulok Önhöz.
Nagy örömmel üdvözöljük a Kormányzat által kezdeményezett és uniós támogatást is elnyert Balatoni Bringakörút felújítást. Azonban aggodalomra ad okot, hogy
hiába nyert kiemelt állami beruházás státuszt a fejlesztés,
a vágyott megvalósulásnak több akadálya van.
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Mi ahogy eddig is saját beruházásokkal, pályázatokkal és
önerős karbantartással támogattuk a kerékpárútjaink fejlesztését minőségének javítását.
Aktívan vettünk részt a nyomvonal egyeztetéseken 2013ban és az idén is, azonban a megbeszéléseken történt viszszalépések miatt, szeretnénk megnyugtató intézkedéseket
kérni.
A 2014-20-as fejlesztési ciklus előkészítésére szervezett
konferenciákon mindenki elfogadta, hogy a balatoni turisztikai szezon a kerékpáros turizmus által akár több
százezer plusz vendégéjszakát eredményezhet a térségben. Ezt erősítette meg a közelmúltban kiadott MTÜ-s
közlemény is: „Az MTÜ balatoni közlekedéssel kapcsolatos programjáról elmondta: elsősorban a kerékpáros-, a
hajós-, és a tömegközlekedést fejlesztik a jövőben azzal a
céllal, hogy háttérbe szoruljon az autós közlekedés a tó
térségében.”
Azonban, ha a Balaton körül nem áll rendelkezésre egy
nemzetközi szinten is elfogadható turisztikai kerékpárút,
a várt hatás és bevétel növekedés elmarad!
Ezt támasztotta alá a Kerékpárosklub által megjelentetett
két elemzés is.

Mi a problémákat több területen érezzük aggasztónak:
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A források rendelkezésre állásának bizonytalansága:
Ismereteink szerint: A GINOP-ban hozzárendelt 3,6 milliárd, még a kiválasztott 3 szakaszra sem elég. A Kormányhatározatban megjelent hazai forrású tervezett
összegek jelentősen –számítások szerint min. 50%-kal
alultervezettek, de ez csak a végleges tervek elkészülte
után derülhetne ki, - a 2013.évi KÖZOP-os tervek szerint
sem alátámasztottak -, mert elmaradt benne a kisajátítás
igény vizsgálat költsége és a tervezési költség, valamint
az áremelkedések 2018/19-re sem terveztek benne. Ezt segítendő javasoljuk, hogy ott, ahol a kijelölt kerékpárút vegyes közforgalmú úton halad, vagy közutas műtárgyakat
érint, vegyenek igénybe – csoportosítsanak át más forrásokat, hiszen a közútfejlesztési keretek nem ennyire korlátozottak, így a kerékpárút fejlesztésre szánt források
lehet, hogy elegendőek lesznek

Az ideális nyomvonalak kialakítása:
Már a 2013-as tervekben is szerepeltek nem alátámasztott
és nem ideális szakaszok, és bár azok módosítását a NIF
ZRt-s egyeztetéseken javaslatainkkal a kerékpáros
szakma egyetértésével befogadták, sőt már a Magyar Kerékpárosklub is támogatja. Azonban a most kiírt tervezői
közbeszerzéseknél érthetetlen oknál fogva ezeket legalább 10 településen újra figyelmen kívül hagyták! Sőt
még alternatívaként sem végeztetnek rá költségvetés335

számítást, ami pazarlást eredményezhet. A Kerékpáros
Koordinációs Főosztály költségcsökkentés miatti színvonal-gyengítő tevékenységét-javaslatait pedig nem tudjuk
elfogadni, például azt, hogy egyes műtárgyak fejlesztését
és útfelújításokat sok indokolt helyen nem is terveznek,
ugyanis nem kérték a tervezőktől! Ez már csak azért is
aggasztó, mert - mint még nem hivatalosan a tervezőktől
megtudtuk,- hallottuk, hogy a korábbi tervekkel ellentétben a megújuló Balatoni Bringakörút üzemeltetője belterületeken az önkormányzatok lesznek és csak
külterületeken veszi át azokat a Magyar Közút. Nekünk
nem mindegy, hogy milyen állapotban akarják átadni az
egyes szakaszokat. Véleményünk szerint nem vagyunk
kötelesek nem elfogadható minőségű és nyomvonalú kerékpárút szakaszokat átvenni, ha van jobb megoldás.

A tervezett útminőségtől való elmaradás:
A jelenleg turisztikai szempontból nem versenyképes a
meglévő kerékpárút mielőbbi valóban minőségi felújítását kérjük, mert 2011. óta csak tervezgetés zajlik, ami a
fontosnak tartott turisztikai bevétel elmaradását okozza!
Kérjük, hogy ahol csak fizikailag lehetséges, valósuljon
meg a minimum 3 m széles, gyalogos járdától leválasztott,
biztonságos és önálló kerékpárút, úgy hogy mindenhol
minimum új kopóréteget és ahol kell szélesítést és
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felújítást is megvalósítsanak, ahogy ez az eredeti tervekben szerepelt!

A megvalósulás késlekedése:
Szeretnénk, ha a Balatoni Bringakörút kiemelt státuszának megfelelően, – bizakodva, hogy a csak most felbukkanó kisajátítási igények ellenére nem lesz további
halasztás - ha nem is 2018-ra, mint ígérték, de 2019. tavaszára-nyarára a teljes bringakörút új aszfaltréteggel ellátva megújulhatna, mert ez a Balaton térségének komoly
bevétel elmaradást és a turisztikai piacról való kiszorulást
eredményezett már eddig is.
Kérjük, hogy a vázolt problémák megoldása érdekében,
támogató közreműködésünkkel tegyenek meg mindent
azok orvoslására.

-

Balaton-party Szigliget, 2017. október 11. Idézek a Veszprém Megyei Naplóban megjelent írásból:
Második alkalommal szervezték meg a Balatoni Szövetség tagjai és partnerszervezeteik találkozóját, hogy egy jó
ebéd mellett kötetlenül
beszélgethessenek problémáikról, megoszthassák egymással örömeiket.
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Készül az ebéd
A házigazda Balassa Balázs szigligeti polgármester és a
Balatoni Szövetség elnöke köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy egy nagyon erős nyári szezonon vannak túl
a szövetség települései. A térség a mindenkori kormánynyal együttműködve szeretne dolgozni és a problémák
felvetésekor általában megoldási javaslatokat is az asztalra tesznek. Bár a települések nyilvánvalóan nem egyformán osztoznak a vendégeken a balatoni
vendéglátásban jelentkező munkaerőhiány mindenkit
egyformán érint. Kevés a szakember, a hiányt egyre inkább távolabbról érkezőkkel oldják meg.
A távolabbról érkező munkaerőnek szállást kell biztosítani. Ezeknek a problémáknak a megoldásán a tagoknak
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közösen kell gondolkodni, akár közös munkásszállások
biztosításával. Balassa Balázs itt jelentette be azt is, hogy
a Bahart tulajdonosi köre – azaz az önkormányzatok – tőkejuttatási kötelezettségét 2018. március 31-ig eltolták.
Hangsúlyozta, hogy nem a kötelezettség alól akarnak kibújni, de a Bahart fejlesztési stratégiájának megfelelő új
utakat keresnek. A Kék Hullám Zászlós strandminősítésről elmondta, hogy a minősítés lényege a különbségtétel,
és pozitív tapasztalat, hogy a strandüzemeltetők szívesen
ellesik egymástól az ötleteket. Fejlesztések minden strandon történnek. Szigligeten november 15-én adják majd át
a szaunával is rendelkező fűthető vizesblokkokat. A település egyik célja, hogy télen is lejöjjenek az emberek a
Balaton-partra, ezért itt november 15-től egy jégpálya
lesz, és egy vendéglátóegységet is működtetnek.
Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere a Magyar
Nemzeti Vidék Hálózat pályázataiban rejlő lehetőségekre
hívta fel az egybegyűltek figyelmét. A találkozón Witzmann Mihály, Somogy megye országgyűlési képviselője
köszöntőjében elmondta, hogy bár ideológiában és pártszimpátiában vannak a polgármesterek között különbségek, mindannyian Balaton-partiak és Balaton-pártiak
egyben.

-

„Balatoni halat az asztalra!”
A tavaly elindított kezdeményezést ez évben a Balatoni
Kör próbálta képviselni, egyelőre kevés eredménnyel. A
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Balaton-partin a Balatoni Halgazdálkodási Zrt helyi képviselőjével folytatott egyeztetés eredményeképpen elkezdődött egy közös gondolkozás a két szervezet között. Ezt
követően a Hegymagason tartott elnökségin az elnökség
támogatta a kapcsolatfelvételt a Halgazdálkodási Zrt-vel.
A döntésnek megfelelően 2017. november 30.-án a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.-vel egy több szervezet részvételével megtartott egyeztetés zajlott, ahol egyetértés
született arra vonatkozóan, hogy fontos a térségben „előállított” hal biztosítása a vendéglátóegységekbe. Az első
lépésben támogatták a térségi halastavakban nevelt halak
minőségi kritériumainak meghatározását.

-

Az év elején a Bakony-Balaton Horgász Szövetség megkereste a Balatoni Szövetség elnökségét, hogy járjon közben érdekükben. A Balaton környékén működő összes
horgász szövetség támogatását bírva azzal a kéréssel fordultak a Balatoni Szövetséghez, hogy támogassuk és járjunk közben az érintett minisztériumnál, szervezeteknél, a
tavaszi és téli „Balatoni viharjelzés” elindítása ügyében.
A csónakos horgászok téli és tavaszi horgászatának biztonságosabbá tétele érdekében elengedhetetlennek tartják
az egész évben működő viharjelzés bevezetését.
A Magyar Vitorlás Szövetség képviselőjével konzultálva
az is világossá vált, hogy az egész éves viharjelzés biztosítása hasznos lenne a vitorlázók számára is, hiszen téli,
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késő őszi és kora tavaszi versenyek rendezésével bizonyítják, a Balatonnál egész évben vitorlás szezon van.
A Balatoni Szövetség elnöksége támogatta ezt a kérelmet,
hisz az idei enyhe tél is bizonyította, hogy még decemberben is sok horgász, vitorlázó, kajakos „szelte a Balaton
habjait”, akik biztonsága fontos számukra.
Emberek élete, biztonsága múlhat azon, hogy a vízen időben tájékozódhassanak a várható veszélyhelyzetekről,
ezért álltunk a kezdeményezés mellé.
Megkerestük a Belügyminisztériumot. Sajnos nem támogatták kezdeményezésünket.

-

2018. március 14-én Keszthelyen megtartottuk az éves
közgyűlésünket
A 2017. évi Balaton-díjat:
a Balatonfüredi Yacht Club, Oláh Miklós, a Balatoni Integrációs Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoport vezetője, és a Duna Televízió „Balatoni Nyár” műsorának
szerkesztősége kapta.

Aláírtuk az együttműködési megállapodásokat
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a Balatoni Kör és a BSZ,
a Balatoni Turizmus Szövetség és a BSZ között

-

Kék Hullám Zászló Strandminősítés: 2018. április 27én Gyenesdiáson megtartottuk a kék zászló nyitórendezvényét, a strandüzemeltető települések polgármesterei és
üzemeltetői részvételével, ahol előadásokat hallgattak
meg a strandokat érintő témákban.
Ebben az évben meghirdetett strandminősítésre 34 strand
nevezett, a helyszíni bejárások június 18-21-ig zajlottak
az értékelésbe bevont partner szervezetek képviselőinek
részvételével. Idén újra meghirdettük a Balaton „Legzöldebb” strandja különdíjat, ennek bírálatában a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Hermann Ottó Intézet munkatárai segítettek.

-

2018. július 6-án Balatongyörökön megtartottuk az ünnepélyes eredményhirdetést, a zászlók illetve különdíjak átadását. Öt különdíj került kiosztásra:
- A fővédnöki különdíjat (amit a minősítés során a legtöbb
pontot elért strand részére ajánlott fel Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő) a gyenesdiási Diási Játék Strand
kapta.
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- A Balaton „Legzöldebb” Strandja különdíjat a Herman
Ottó Intézet ajánlotta fel és a községi strand kapta Balatongyörökön.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke különdíjat ajánlott fel, egy kiemelkedő Veszprém
megyei strand részére, ezt a Balatonudvari Fövenyesi
Strand kapta.
- A Somogy Megyei Önkormányzat különdíját, a Zamárdi
Nagy Strand kapta,
- A Zala Megyei Önkormányzat különdíját a vonyarcvashegyi Lido Strand kapta.
- Öt csillagos zászlót, 12 strand
- Négy csillagos zászlót, 15 strand
- Három csillagos zászlót 6 strand
- Két csillagos zászlót 1 strand kapott ebben az évben.

-

XVI. Balatoni Borok Versenye, 2018-ban is megrendezésre került. A Földművelésügyi Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatás, a nevezési
díjakkal együtt lehetővé tette, hogy a rendezés költségeit
fedezni tudjuk. A verseny a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának, a Pannon Egyetem Georgikon Karának és a
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Balatoni Borvidéki Borrégió szakmai védnöksége alatt
zajlott. A borverseny szakmai irányítását és bonyolítását
a Pannon Egyetem Georgikon Karának Kertészeti Tanszéke biztosította. A borminták a borrégió 5 borvidékéről
43 termelőtől 158 minta nevezett.
A bírálatot 2018. május 31-én tartottuk, a bírálók között a
borászok mellett, szakújságíró, borkereskedő is volt.

Megválasztásra került a Balatoni Borrégió legjobb fehér,
vörös, rozé, gyöngyöző-pezsgő és desszert bora. A bírálat
során 3 nagyarany, 47 arany, 96 ezüst és 11 bronz minősítés született.
A díjkiosztó június 29-én a Balatonfüredi Yacht Club-ban
került megrendezésre, ahol
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-

-

a Balatoni borrégió legjobb fehér bora címet a Garamvári Szőlőbirtok nyerte el,

-

a legjobb vörös bor címet a Bujdosó Pincészet kapta,
a legjobb rozé bor címet a Hoffman Pince kapta,
a legjobb pezsgőt a Garamvári Szőlőbirtok készítette,
a legjobb desszertbor elismerést a Bezerics Borház
nyerte el.

A Balatoni Szövetség a Keszthelyen megtartott elnökségi
ülésén döntött arról, hogy az Udvarhely Környéki Tízek
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Szövetségével 1998. évben kötött, - immár 20 éve együttműködési megállapodást szeretné megújítani, újraéleszteni. Nagyon fontosnak tartjuk ennek a kapcsolatnak a
tartalommal való megtöltését, a két térség összetartását,
ezért ennek az együttműködésnek a tartalmát újra kellene
gondolni. Lombár Gábor polgármester úr, elnökségi tagunk javaslatára kezdeményezzük, hogy szeptember – október környékén személyes találkozás keretében, ahol a
Szövetségünk vendégül látná a Tízek Szövetségét, meg
tudnánk beszélni az együttműködésünk alapelveit.

-

2018 augusztusában írtunk levelet a Miniszterelnökség részére. Idézek a levélből:
A Balaton parti önkormányzatok nagyra értékelik a kormány azon döntését, hogy jelentős forrásokat biztosítanak
a régiónk fejlesztésére. A fejlesztések vonatkozásában
hosszú távon a legmeghatározóbb fejlesztési csomagnak a
vízminőség javítását, valamint a megemelt vízszinttel
kapcsolatos beruházások megvalósulását tekintjük.
A tó vízháztartásának utóbbi évtizedben tapasztalt szélsőségességet sem nélkülöző változása, a hosszabb aszályos, illetve heves csapadékos időszakok miatt továbbra is
elsőrangú érdek a vízszint lehető legmagasabb szinten tartása, ugyanakkor a kártételek megelőzését szolgáló, tervezett és átfogó műszaki beavatkozás elvégzése. A műszaki
beavatkozáson az érintett önkormányzatok a partfalak
megerősítését, szintjének szükséges emelését, a
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csapadékvíz elvezetési rendszerek kialakítását, a magas
talajvíz csökkentését, a belvizek elvezetését, valamint
minden olyan intézkedés megtételét értik, amely ezt a
problémát megoldja, illetve a károkat alapvetően csökkenti.

A balatoni önkormányzatok egyetértenek a tó korábbinál
magasabb vízszintjének állandósításával, a vízmérce szerinti 120 cm-es, vagy ennél is magasabb szinten tartásával, mivel elsődleges érdek a turisztikai igények
kielégítése, a közösségi vízhasználat jó színvonalú biztosítása.

Az önkormányzatok ugyanakkor ismerik a magasabb
vízszint káros következményeit, mint pl. a partfalak állagromlásának felgyorsulása, erős szélben a szél irányától
függően a tó oldal és keresztirányú „elmozdulása”, a helyi
vízmagasságban 25-60 cm-es különbségek kialakulása,
amely a part menti utcák, közösségi és magán-ingatlanok
elárasztását eredményezve jelentős károkat okoz, a heves
esőzések alkalmával a szennyvízrendszerek túlterhelése
fertőzésveszéllyel is járhat,
A Sió-csatorna áteresztőképessége még optimális esetben
is nagyon kicsi a gondozatlan mederszakaszok miatt. A
Sió-csatorna (zsilip) rekonstrukciójával növelni kellene a
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leeresztő képességet, hogy gyorsabban és hatékonyabban
tudjanak a szakemberek reagálni a vízállás növekedésére.

A Közép dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi
Kirendeltsége szakértő munkatársai több olyan műszaki
megoldást dolgoztak ki és javaslatot tettek a fenti probléma megoldását jelentő tennivalókra, amelyekkel hoszszabb távon a magasabb vízszint tartása úgy válik
lehetővé, hogy közben jelentősen csökkennek a mindezekből származó káros következmények.

A másik nagy probléma az iszaposodás kérdése. A Balatonban kialakított iszapcsapdák telítődtek, mely eredményeképpen több strandon (főleg a keszthelyi öbölben)
jelentkezik az iszaposodási problémája! Ezek a problémák önkormányzati szinten nem kezelhetők, hisz az
áramlásoknak köszönhetően a működő iszapcsapdák hiányában helyi kotrással csak időszakosan tudják megoldani
strandjaik iszapmentesítését.

A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával nevesített fejlesztésekre 41,5 Mrd Ft
összegű forrást tartalmaz a „Balatoni Fejlesztési csomag”,
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de jelenleg nem látjuk ennek felhasználására vonatkozó
intézkedéseket.

Fontos, hogy a hazai forrásokhoz való hozzájutás a lehető
leghamarább megtörténhessen, ezzel elindulhassanak
azok a halaszthatatlan vízügyi munkák (patvédőművek
magasítása, partvédőművek rekonstrukciója, zagyterek
kialakítása, kotrás, stb.) melyek hiányában a megemelt
balatoni vízszint káros hatásai nem küszöbölhetőek ki!

-

Balaton-party 2018. (Hírbalatonban megjelent cikk)
A Balatoni Szövetség elnöksége hagyományteremtő jelleggel idén harmadszor rendezett Balaton-party-t október
12-én a szigligeti strandon, ahol még akadtak fürdőzők, és
ahol a vendégsereg igazi, Balatonból kifogott pontyokból
készült halászlét fogyaszthatott a 2018-as balatoni borverseny díjnyertes nedűivel. A szezonzáró rendezvényen,
ahol a régió polgármesterei, országgyűlési képviselői, újságírói, társszervezetek vezetői, valamint az Udvarhely
Környéki Tízek polgármesterei voltak a meghívottak,
együttműködési megállapodást írt alá az Erdélyi Szövetség és a BSz.
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“Hihetetlenül nagy probléma lehet a Balatonnál a vadak
túlszaporodásából, amit hiába jelzett már többször is a Balatoni Szövetség az agrártárcának, megoldást is javasolva,
eddig nem kapott választ” – mondta Balassa Balázs a szövetség elnöke a Balaton-party szezonzáró rendezvényen
pénteken Szigligeten. Jakab Attila, az egyik meghívott erdélyi polgármester arról számolt be, hogy náluk a medvék
miatt meg kellett oldani ezt a kérdést; lehetővé vált a belterületen felbukkanó vadak kilövése, amire a térség vadásztársaságával kötnek szerződést az önkormányzatok.

Balassa Balázs hangsúlyozta, egy vaddisznó kocának 5-8
malaca is lehet, így a már amúgy is túlszaporodott vadállomány még nagyobb gondokat okozhat a belterületeken
a jövőben. Megemlítette, hogy sírokat, parkokat, öntözőberendezéseket túrnak fel, sőt akadt ahol a kerti medencében is fürödtek az állatok.
Jakab Attila, aki polgármestersége mellett vadásztársasági
elnök is, azon az állásponton van, hogy amelyik vad már
bemerészkedett a településekre, és megtapasztalta a könynyű táplálékhoz jutást, azt hiába fogják be, és viszik el onnan, vissza fog térni, tehát egyetlen megoldás a kilövése.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt,
hogy 2017 sikertörténet volt a turizmusban, amit
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várhatóan idén sikerül felülmúlni. A turizmus jelenleg 10
százalékát adja a GDP-nek (az országban egy év alatt előállított, megtermelt termékek és szolgáltatások piaci értékének). A cél, hogy 2030-ra 16 százalék legyen ez az
arány, amiben a Balatonnak, mint az ország második legnagyobb turisztikai övezetének fontos szerep jut – tette
hozzá.

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, mi mindent tett a társaság, hogy
a halászat beszüntetése után is igazi balatoni hal kerülhessen az asztalra a vendéglátásban. Mivel a balatoni hal különlegesen jó ízét a tiszta víz, és a táplálék adja, a Balaton
vízgyűjtőjén lévő tógazdaságokban hasonló körülményeket teremtettek: tiszta vízben balatoni kagylókkal táplálják a halakat. Sikerült elérni, hogy már mesterszakácsok
sem tudták megkülönböztetni egy próbakóstolás során,
hogy balatoni, vagy a társaság irmapusztai, illetve buzsáki
tógazdaságából származik egy-egy halétel alapanyaga – a
vezérigazgató beszámolója szerint. A két balatoni tógazdaság halai elsőként nyerték el az országban a Minőségi
Magyar Hal tanúsítványt.

Azóta megkapta a „balatoni hal” oltalom alatt álló földrajzi jelzést is a Balatonban élő, illetve a Balaton vízgyűjtő területén szaporított és nevelt, élő, hűtött vagy
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fagyasztott formában kereskedelmi forgalomba kerülő fogassüllő és ponty is. Most várja a társaság, hogy a nemzeti
oltalmat az unió is elismerje.

Balassa Balázs utalt a halászat beszüntetését követő vitákra, amelyben a térség turizmusában érdekeltek igazi
balatoni halat követeltek az asztalra, megoldási ötletekkel
is előrukkolva. „Ha a halgazdálkodási társaság ugyanolyan íz-világú halat tud előállítani a tógazdaságaiban,
mint a balatoni, azt el tudom fogadni megoldásnak” –
mondta a BSz elnöke.

Németh Zsolt, a Kerékpáros Magyarország Szövetség alelnöke hangsúlyozta, a kerékpáros turizmus a legdinamikusabban fejlődő, sok vendégéjszakát és jól fizető
vendégkört hozó turisztikai ágazat, amiben még sok tartalék rejlik a Balatonnál is. “A napirenden lévő fejlesztések
során nem szabad engedni sehol sem abból az igényből,
hogy biztonságos, vagyis jó minőségű aszfaltból és 3 méter széles kerékpárutak épüljenek!” – hívta fel a figyelmet.

-

Az „Év Balatoni Háza” építészeti díjpályázatot ebben az
évben indítottuk el Fabacsovics Zoltán Megyei Főépítész
javaslatára, a Nők a Balatonért Egyesülettel
352

együttműködve. A pályázat lebonyolítását a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága támogatta. A BKÜ területén épült, 2015. január 1.
után használatba vett épületekkel lehetett 2018. augusztus
31-ig pályázni három kategóriában: Az év balatoni lakóháza, középülete és üdülő/gazdasági épülete.
A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése a tágabb közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton környezetében épített példaértékű épületekre.
A bíráló bizottságban a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a három érintett megye
építész kamarája, a NABE és a Balatoni Szövetség képviselője kapott helyet. A bizottság elnöke Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár volt.
2018. október 26-án került sor az ünnepélyes díjkiosztó
ünnepségre a tihanyi Apátsági Rege Cukrászdában, ahol
az alábbi díjak kerültek kiosztásra:
- az Év Balatoni Lakóháza: Dörgicse, Portushome (tervező: Kovács D. Barna)
- az év Balatoni Üdülőépülete: Fonyód, nyaraló (felelős
építész: Dénes György)
- az Év Balatoni Középülete: Alsóörs, Marina Kikötőépület és Hotel (felelős építész: Szilvási Attila)
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- a Nők a Balatonért Egyesület különdíját kapta: Pusztaszemes Dióliget lakóház (tervező: Villányi Norbert, V.
Marton Rozália)
- a Balatoni Szövetség különdíját kapta: Csopak, Schieszl
pince (felelős tervező: Tóth Péter)
- a Magyar Építőművészek különdíját kapta: Tihany, Vitorlásiskola (tervezők: Völgyi Botond, Székely György)

Itt szeretném kihangsúlyozni, Fabacsovics Zoltán és Fabacsovicsné Kovács Krisztina „vállukon vitték” a pályázatot. Nekik köszönhető, hogy a kezdeményezés ennyire
sikeres lett.

-

A BFT legutóbbi, 2019. február 8-án tartott ülésén jeleztem, hogy a 2019. március 15.-én hatályba lépő OTrT.ben szereplő –csónakkikötőkre vonatkozó - szabályozás
nem tükrözi az önkormányzatok kérését. Jelenleg az
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északi parton a nádasokkal borított területeken jelentős
számú illegális csónakkikötő, stég található. Amennyiben
figyelembe veszünk egy 2 kilométeres partszakaszt, akkor
megállapítható, hogy jelenleg átlagban minimum 10-15
bejárót építettek a horgászok, ahol 50-100 csónak számára
alakítottak ki illegális kikötőt.
Az előzőekben jelzett számok alapján amennyiben 2 kilométerenként 1 db. maximum 20 férőhelyes csónakkikötő
építhető, messze nem lesz biztosított a horgászturizmus
feltételeinek megfelelő kikötőhely és továbbra is megmaradnak a nádas felszabdalásával járó illegális bevágások.
A tervezett szabályozás nem engedi I. II. III. osztályú nádasokba csónakkikötő építését. Mi van azokkal a településekkel, ahol IV. vagy V. osztályú nádasok esetében
nincsen olyan állami, vagy önkormányzati terület, ahonnan megközelíthető lenne a nádas? Azokon a településeken nem is épülhet kikötő, mert a I. II. III. osztályú
nádasokban tilos a kialakítása? A horgászok nem foglalkoznak azzal, hogy a nádas I. vagy V. osztályú besorolásba tartoznak, megépítik az illegális bejáróikat.
Idézem a hamarosan hatályba lépő szabályozást:
„74.§ …(2) A IV. és V. osztályú nádas területén, a települési önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó partszakaszán, a szabályozási partvonal mentén, két
kilométerenként legfeljebb egy - ha a települési önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó partszakasz
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hossza kevesebb, mint két kilométer, ott legfeljebb egy darab kis befogadóképességű, legfeljebb 20 férőhelyes
csónakkikötő létesíthető. 20 férőhelyesnél nagyobb csónakkikötő a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával
létesíthető.”
Fontos, hogy a létesíthető csónakkikötők számát, illetve
elhelyezhetőségét a lehetőségekhez igazítva a jelenleg tervezett szabályozáshoz képest bővítsék. Ez nem csak az
önkormányzatok, de a horgászturizmus, illetve a balatoni
horgászok érdekét is szolgálná.

-

2019. április 13-án Fonyódon került sor a közgyűlésünkre, ahol átadásra kerültek a 2018. évi Balaton-díjak.
A díjat a Tihanyi Bencés Apátság Szerzetesközössége,
Horváth Tihamér, és Heizler György kapta. Új pártoló tagunk a Balatoni Horgász Szövetség
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A Balatoni Szövetség idén Balatonfüreden, a Hotel Annabellában, a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség szakmai segítségével rendezte meg a XVII. Balatoni Borok
Versenyének bírálatát 2019. május 16-án. A verseny fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter volt. Szakmai
védnök: Balatoni Borrégió Tanácsa. A rendezvény támogatói: az Agrárminisztérium, a Balatoni Fejlesztési Tanács, Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa,
Balatonboglári Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Balatonfelvidéki Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A bírálók között a régió borászai és egyetemi oktatók mellett neves szakírók voltak.
A zsűri elnöke Dr. Kocsis László a Pannon Egyetem Georgikon Karának Kertészeti Tanszékének vezetője volt. A
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Balatoni Borrégiót hat borvidék alkotja: a Badacsonyi, a
Nagy-Somlói, a Zalai, a Balatonboglári, a Balaton-felvidéki és a Balatonfüred-Csopaki Borvidék. A versenyen
olyan - borvidékeken termelt- borokkal lehetett nevezni,
melyek helyi, vagy borvidéki borversenyen arany, vagy
ezüst minősítést szereztek. A versenyre 42 termelő nevezett 156 bormintával. A Nagy-Somlói Borvidékről 10, a
Badacsonyi Borvidékről 17, a Balatonfüred-Csopaki Borvidékről 47, a Zalai Borvidékről 33, a Boglári Borvidékről
38, a Balaton-felvidéki Borvidékről 11 minta érkezett. A
minták jelleg szerinti megoszlása: 102 fehér bor, 30 vörös
bor, 13 rozé, 8 gyöngyöző, 3 pezsgő.

Az eredményhirdetést 2019. május 30-án, Tihanyban, az
Apátsági Rege Cukrászdában tartottuk.
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Az eredmények: 3 nagyarany, 41 arany, 93 ezüst, 18
bronz minősítés és egy okleveles elismerés. A verseny fődíjas borai:
-

-

A Balatoni Borrégió Legjobb Fehér Bora 2019 címet
a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2016.
évjáratú Badacsonyi Olaszrizling bora nyerte.
A Balatoni Borrégió Legjobb Vörös Bora 2019-ben a
Bujdosó Pincészet, Kokas merlot 2015. bora lett.
A Balatoni Borrégió Legjobb Rozé Bora 2019-ben a
RÁD-VIN Kft Rádpuszta, pinot noir rozé 2018. bora.
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-

-

-

-

-

-

A Balatoni Borrégió Legjobb Pezsgője 2019 címet a
Garamvári Szőlőbirtok, 2014-es Prestige Brut Pinot
Noir pezsgője kapta.
A Balatoni Borrégió Legjobb Desszert Bora 2019-ben
a Bujdosó Pincészet Aranyhíd sárgamuskotály 2018
bora lett.
A Balatoni Fejlesztési Tanács különdíját a Koczor
Pincészet 2017-es Furmint bora kapta.
A társadalmi zsűri különdíjat ítélt oda, melyet -a versenyben legtöbb pontot elért- Zeusz kései 2017. bor
kapott, termelője: Szászi Endre Szigligetről.
A Nők a Balatonért Egyesület különdíjat ajánlott fel
egy kiemelkedően szereplő női borász számára, ezt
idén Nikl Olga, a balatonboglári RÁD-VIN Kft. borásza kapta.
A Balatonfüred-Csopak Borvidék Hegyközségi Tanácsának különdíját a Szabó és Fia Borpince Kft. (Balatoncsicsó) kapta.

A Balatoni Szövetség 2019-ben is meghirdette a Kék Hullám Zászló strandminősítést, melyre ezúttal 35 strand nevezett. Több olyan strand is megmérettette magát, amely
eddig még nem vett részt a minősítésben, illetve van néhány
olyan
is,
amelyik
idén
–
a jelenleg is folyó felújítási, fejlesztési munkálatok miattkimarad a versenyből.
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-

-

A helyszíni bejárások – az iskolai tanítási szünet kezdete
után- 2019. június harmadik hetében zajlottak az értékelésbe bevont partnerek, szervezetek képviselőinek részvételével. A Balatoni Szövetség képviselőin kívül a Nők a
Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a
Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint
a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársai helyszíneltek még a strandokon.
Segítette az értékelést a Kerékpáros Magyarország Szövetség képviselője, aki a kerékpárosok számára fontos
szempontokat figyelte a strandokon.
Idén négy különdíj került kiosztásra: a Balaton Legjobb
Szabad Strandja, a Balaton Családbarát Strandja, a Balaton Kerékpáros-barát Strandja, valamint a Balaton Legsportosabb Strandja. A minősítés során a bizottság
vizsgálta a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét, a
környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a
gyerekbarát szempontokra (pelenkázó, családi öltöző) is
odafigyelnek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát és egyéb szolgáltatásokat (WIFI, értékmegőrző stb.).
Idén – az elmúlt évekhez hasonlóan – újra egytől öt csillagig kaptak értékelést a nevezett strandok, ezzel is jelezve a fürdőhely színvonalát. 2019-ben 16 strand kapott
öt csillagos, 14 négy csillagos és 5 strand három csillagos
zászlót.
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A minősítés során legtöbb pontszámot elért strand idén a
Csopak Községi Strand lett, mely a Balaton Turizmus
Szövetség különdíját kapta.
A Balaton Családbarát Strandja 2019. címet idén a gyenesdiási Diási Játék Strand nyerte el.
A Balaton Legsportosabb Strandja 2019-ben az Ábrahámhegy Községi Strand lett.
A Balaton Kerékpáros-barát Strandja 2019-ben a vonyarcvashegyi Lido Strand.
A Balaton Legjobb Szabad Strandja 2019. cím a balatonboglári Platán Strandra került.
A megyei különdíjasok:
A Somogy Megyei Önkormányzat különdíját a balatonföldvári Keleti Strand kapta.
A Veszprém Megyei Önkormányzat különdíja a szigligeti
Községi Strandhoz került.
A Zala Megyei Önkormányzat különdíját a keszthelyi Városi Strand kapta.

-

2019. szeptemberében megjelent két interjú a Hírbalatonban:
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„Hihetetlenül szükség lenne egy egységes csendrendeletre az üdülőrégióban, amelynek fontosságára ez a
nyár is ráerősített” – nyilatkozta az idei nyári szezon
tanulságairól Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség
(BSZ) elnöke, Szigliget polgármestere a hirbalaton.hunak.
A BSZ elnöke kifejtette, ezt a felvetést a szervezet elnökségének többsége már tavasszal támogatta, az idei nyár
pedig újabb településvezetőket győzhetett meg arról, miért is lenne erre szükség mielőbb. Adósa a térségnek az
egységes csendrendelet megalkotásával a Balatoni Szövetség – fogalmazott.
Véleménye szerint ameddig az önkormányzatok saját maguk alkotják meg a szabályokat, addig itt soha nem lesz
egy minden rendezvényre érvényes, kiszámítható, tervezhető, a többség érdekeit figyelembe vevő szabályozás az
üdülőrégióban. Ma hiába dönt úgy egy balatoni település,
hogy a pihenést, a nyugalmat részesíti előnyben, ha a
szomszédos, vagy a túlparti település szabályai eltérőek,
hiszen a zajhatás nem ismer határokat, és a vízen is terjed.
Egységes szabályozás hiányában most egy-egy önkormányzattól függ, milyen engedélyt ad ki, és mit lehet
megcsinálni a területén.
Szigligeten például olyan csendrendelet van, hogy zenés
rendezvényt csak szombat este, illetve vasárnapra virradó
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éjjel lehet tartani hajnali 3 óráig. A süllőfesztiválnál sem
engedik éjfélnél tovább a zenélést.
Nem a betiltás a megoldás, hanem a jó technika
Balassa Balázs hangsúlyozta, nem azt mondja, és a BSZ
részről sem fogalmazódott meg soha olyan, hogy be kellene tiltani az olyan nagy rendezvényeket, mint amilyenek
például Zamárdiban vannak.
Ezek is részei a Balatonnak, de igenis meg lehet és meg
kell követelni azokat a technikai feltételeket, amelyek segítségével ma már határértéken, és területen belül lehet
tartani a zajhatásokat – fogalmazott. Lehet, hogy ettől drágább lesz egy rendezvény, de a konfliktus-mentesség miatt meg fogja érni hosszú távon a szervezőknek – tette
hozzá. Követendő példaként említette a Balaton Soundot,
amely az üdülőrégió legnagyobb rendezvénye. A szervezők évről évre komoly lépéseket tettek, hogy teljesíteni
tudják a hangerő-korlátozásokkal kapcsolatos elvárásokat. Bizonyos időkorláton túl csak zárt térben folyt a zene,
ahol a hanghatásokat kordában lehet tartani – mondta.
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Hiányzik a gyors hatósági intézkedés is
A hirbalaton.hu olvasói szerint az elmúlt években, és idén
is problémának bizonyult a rendkívül zajos rendezvények
esetében, hogy nincs gyors és hatékony hatósági intézkedésre lehetőség. A tapasztalatok szerint rég vége egy-egy
ilyen panaszokat kiváltó rendezvénynek, olykor a nyárnak
is, mire lehetőség nyílik jogorvoslatra. Nincs például, aki
tucatnyi panasz, rendőrségi bejelentés esetén haladéktalanul bemérje a zajszintet egy-egy helyszínen, és ha jogos a
panasz, lehetővé tegye az azonnali intézkedést. Ilyenre
lett volna szükség például idén a CityMatiné új, fonyódi
rendezvénye esetében, amit a túlparton a révfülöpiek és a
szigligetiek is megszenvedtek.
Balassa Balázs elmondta, hogy az említett fonyódi fesztivál idején annyira átterjedt a zajhatás a vízen, hogy Szigligeten azt hitték, helyi rendezvényről van szó, és őt
hívogatták, hogy miként adhatott erre engedélyt.
– Kellene egy megfelelő eljáró szerv, aki azonnal fel tud
lépni hasonló esetekben, vagyis hatósági szinten is tisztázni kell, miként kezeljék egységesen ezeket a problémákat, amik egy üdülőrégióban rendre előfordulhatnak –
mondta Balassa Balázs. Hangsúlyozta, esetenként több
tízezer helyi lakos és nyaralóvendég nyugalmáról van szó.

365

„A Balaton-régió fejlődése nem halad rossz irányba.
Az viszont nonszensz, hogy sok esetben káosz uralja a
rendezvények szervezését, összehangolását. Arra pedig még nincs válasz, hogy az egész éves turisztikai
övezetté válást célul tűző régióban ki és hogyan képviselje a helyi lakosság érdekeit” – mondta Balassa Balázs, az önkormányzatokat tömörítő Balatoni
Szövetség elnöke, akivel a hirbalaton.hu készített interjút.
HB: Szóval jó felé tart a Balaton-régió fejlődése?
– Ha összességében nézzük, nem halad rossz irányba.
Egyre több önkormányzat, egyre több szolgáltató látja azt,
hogy a nyári szezon kevés. Nagyon sok program van már
ősszel, tavasszal, sőt télen is. Az éremnek azonban másik
oldala is van. Elég sok állandó lakossal beszélgetek, akiknek korábban megvolt az életritmusuk. A nyári sokadalmat, túlterhelést ki tudták pihenni a főszezon után. Aztán
tavasszal felkészülhettek arra, hogy nyáron megint nagyon sokan lesznek, amely időszakot újra ki kell bírniuk,
át lehet vészelni, mert aztán megint élhető lesz településük. Most, ha a kitűzött jövőképet meg akarjuk valósítani,
egész éves üdülőövezetté téve a Balatont, az ő szempontjukból élhetetlenné válik a térség.
HB: Azt mondod, a helyiek nem támogatják az egészéves üdülőövezetté válás törekvését?
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– A vállalkozóknak, szolgáltatóknak nyilván jó lenne, de
a helyi lakosoktól egyre inkább azt hallom, hogy ők egy
kis nyugalmat szeretnének. Manapság nyaranta átlagosan
nyolc-tízszeresére duzzad a forgalom a Balaton-parti,
part-közeli települések utcáin, boltjaiban. Az, hogy a
többi évszakban se lehessen igazán kimenni az utcára,
mert annyi autó jön, a parkolók tele, mindenhol embertömeg, zaj, programok, rendezvények, nos, ettől tartanak az
itt élők.
HB: Akkor mi lenne a megoldás? A régió állandó lakossága alig 300 ezer fő, az ő akaratuk mennyit nyom latba
az üdülőövezetbe érkező, milliós nagyságrendű turistatömegekkel szemben? Számíthat a véleményük?
– Szerintem mindenképpen. Ők biztosítják a folytonosságot, az állandóságot. Nem tudom mi a megoldás, de a kérdéssel foglalkozni kell. Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy állítsuk meg a folyamatot, aminek a célja egy egész
évben vonzó üdülőrégió megteremtése, hanem azt, hogy
többet kell törődni a helyiekkel, jobban figyelembe kell
venni az érdekeiket, véleményüket.
HB: Hogyan kellene, lehetne jobban törődni velük?
– Nagyon át kellene gondolni, összehangolni, szabályozni
a települések vezetésének, vagy a turisztikai ügynökségnek, vagy akinek erre ráhatása van, hogy egy-egy balatoni
községben, városban mennyi és milyen program,
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szolgáltatás lehet, mennyire terhelhető egy-egy adott település, mert ma teljesen kaotikus a helyzet ezen a téren.
HB: Akkor most örüljünk, vagy ne örüljünk, hogy egyre
többen jönnek a Balatonra?
– Örömre ad okot az ideérkező rengeteg ember, aki jól érzi
magát, fogyaszt, szállást vesz ki, komoly pénzeket hagy
itt a Balatonnál. Ezzel nincs gond, csak azzal, hogy a
programok annyira koordinálatlanok, szabályozatlanok,
ami valójában a turizmusnak sem jó.
HB: Kinek és hogy kellene megoldania ezt a problémát?
– Fontos lenne, hogy mindenhol a helyeik döntsenek a saját életükről, a településük terhelhetőségéről, ők határozzák meg a jövőképüket. A képviselő-testület, vagy egy
kijelölt turisztikai szakember, vagy a helyi turisztikai
egyesület bevonásával döntsenek erről, az ő dolguk. Nálunk Szigligeten az önkormányzat koordinálja. Egy évben
jelenleg két színvonalas futóversenyt támogatunk. Ez kezelhető.
HB: És ki hangolja össze régiós szinten a több települést
érintő programokat? A BSZ vállalna egy ilyen szereposztást?
– Nem, én azt gondolom, az lenne a jó, ha településektől
függetlenül,
több
szakember
közreműködésével
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döntenének erről, a Balaton Fejlesztési Tanács vagy akár
az Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével,
megbízásából. A mostani helyzet nonszensz, hogy nincs
egy megfelelő szakember-gárda, amely komplexen kezelné, koordinálná a Balaton több települését érintő programokat, programsorozatokat, iránymutatást is adva.
Felhívná például a figyelmet arra, ha egy település rendezvénye ütközik valamelyik szomszédos településével.

-

2018-ban a Balatoni Szövetség a Nők a Balatonért Egyesülettel közösen első ízben megszervezte az Év Balatoni
Háza pályázatot. 2019. novemberében ismét meghirdette.
A kezdeményezés célja a Balaton térsége építészeti kultúrájának megőrzése, a jó példák közzététele. A pályázat
eredményhirdetésére 2020-ban kerül majd sor.

-

A Balatoni Szövetség 2019 novemberében összegyűjtötte
a Balaton parti önkormányzatok észrevételeit a vízparti
területek közcélú területfelhasználási tervével kapcsolatban. A beérkezett vélemények alapján az alábbi észrevételeket tettük:
A tervek sok esetben nem tartalmazzak a meglevő (engedélyezett) kikötőket, csónakkikötőket, valamint a
folyamatban levő (engedélyezés alatt, illetve építés
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alatt levő) kikötőket, műtárgyakat (Badacsonytördemic, Siófok, Balatonfenyves)

A „beépítetlenül megőrzendő parti területsáv” határa
több esetben meglevő épületeken halad át, javasoljuk
a határ kiigazítását, illetve egyes esetekben távolságát
feltüntetni a szabályozási alapvonaltól. Sok esetben
tervezett, vagy elindított beruházások helyét érinti a
„beépítetlenül megőrzendő parti területsáv”. Folyamatban levő ügyeknél mi a teendő?

Nem minden településen van legalább egy csónakkikötésre alkalmas partszakasz kijelölve (Paloznak), illetve a kijelölt helyek nem mindig veszik figyelembe
a meglevő nádasok (esetlegesen meglevő bevágások)
helyzetét, a kikötésre, csónakkikötésre jelölt területek
kijelölése további egyeztetéseket igényel

A nádasok ábrázolásánál sok pontatlanság van, illetve
nem mindig fele meg a valós állapotnak (Ábrahámhegy, Balatonberény, Paloznak), esetenként a jelölt
nádminősítés nem tükrözi a valós állapotokat.
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Nem az új alaptérképen készült az új terv

A terven ábrázolt kerékpárutak nyomvonalát szükséges leegyeztetni az önkormányzatokkal, mert több
esetben nem a meglevő/tervezett állapotot veszi figyelembe.

A Balaton tómeder ábrázolt határa több esetben nem
felel meg a valós állapotoknak: szárazulat helyett víz
van, vagy nincs víz, csak szárazulat (Szántód, Balatongyörök)

Legvégül pedig az érintett önkormányzatok közös álláspontja, hogy a tervezés folytatásában elengedhetetlenül
szükségesnek tartják a településekre lebontott személyes
egyeztetést, melynek során a helyi fejlesztési igények,
észrevételek bekerülhetnek a tervekbe, illetve közvetlen
választ kaphatnak az önkormányzatok a felmerült kérdésekre, problémákra.
-

Részt veszünk a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Felügyelő
Bizottságában, illetve részvényesek vagyunk a Zrt-ben
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-

A Balatoni Szövetség aktívan részt vett a Balatoni Fejlesztési Tanács munkájában, illetve a Balatoni Integrációs
Kht. által szervezett rendezvényeken képviselteti magát, a
szakmai anyagokat véleményezi.
Ehhez hasonlóan minden Balatonnal kapcsolatos rendezvényen, ahova meghívást kapunk, jelen voltunk és képviseltük a térség önkormányzatait.

-

2019. december 4-én Gyenesdiáson tartott tisztújító közgyűlést a BSZ. A most kezdődő önkormányzati ciklusban
a korábbi szokások szerint a somogyi oldal, illetve onnan
Siófok vezetője következett volna az elnöki poszton, de
ismét egy kis település polgármesterét jelöltek a somogyi
tagönkormányzatok polgármesterei. Szigligethez hasonló
súlyú Balatonfenyves polgármestere Lombár Gábor lett a
következő 5 évben a szövetség elnöke.
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A fentiek eredményeként a szervezet új vezetőségét az
alábbi polgármesterek, közgyűlési elnökök alkotják.
Elnök: Lombár Gábor, (Balatonfenyves). Társelnökök:
Nagy Bálint (Keszthely), Balassa Balázs (Szigliget) Titkár: Fabacsovicsné Kovács Krisztina. Elnökségi tagok:
Biró Norbert (Somogy Megyei Önkormányzat), Polgárdy
Imre (Veszprém Megyei Önkormányzat), dr. Pál Attila
(Zala Megyei Önkormányzat), dr. Lengyel Róbert (Siófok), Csákovics Gyula (Zamárdi), dr. Bóka István (Balatonfüred), Hebling Zsolt (Alsóörs), Gál Lajos
(Gyenesdiás), Papp Gábor (Hévíz). Felügyelő Bizottság –
Elnök: Koncz Imre (Balatonakali); tagok: Kovács József
(Balatonkeresztúr), Novák Ferenc (Zalakaros).
-

2020. május 8-án a Hirbalatonon megjelent írás:
„Nem lehet más a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART)
érdeke mint a Balatonnál élőké és a turistáké. Az állam
reorganizációs terve viszont nem erről szól” – nyilatkozta Balassa Balázs, a cégben kisrészvényes Szigliget
polgármestere, a Balatoni Szövetség társelnöke. Sérelmezte, hogy a 2016-os balatoni kormányrendelet szerinti, Balaton-régiónak juttatandó 365 milliárd
forintból a BAHART máig nem kapta meg a neki
szánt 12,5 milliárd forintot, helyette az állam tavaly
6,6 milliárd forinttal megemelte a cég tőkéjét, és ezzel
többségi tulajdonhoz jutott. „Örültünk az állami
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szerepvállalásnak, de nem erre a forgatókönyvre számítottunk” – mondta.
– Az önkormányzatok tulajdonlása idején mindig egységes „csomagként” tekintettünk a BAHART-ra és nem üzletáganként néztük a hatékonyságát. Ezért is tudtuk
működtetni a veszteséges üzletágakat, mert a nyereséges
szolgáltatások ezt ellensúlyozták. Azt mindenképpen el
kell ismerni, hogy elengedhetetlenek a fejlesztések. Ezért
is örültünk az állam lépésének, amikor komoly forrást biztosított a cég számára fejlesztési célra tőkeemelés formájában – számolt be az előzményekről a társelnök.
“Érthetetlen és elfogadhatatlan, miért van szükség a közgyűlés többségi tulajdonosa által szerdán egyedül megszavazott nagymértékű leépítésre, ingatlan értékesítésre
és az egyik legnyereségesebb üzletág, a vitorláskikötőlánc bérbeadására” – fogalmazott.
Balassa Balázs emlékeztetett arra az időszakra, amikor az
önkormányzatok többsége bérbe adta a strandjait. A bérleti jogviszony lejártával egy lepusztult létesítményt kaptak vissza – mondta.
– Nehogy most is így legyen! Vagy talán csak ez az első
lépés a vitorláskikötők értékesítése felé? Nem szeretnék
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találgatni – fogalmazott. Mint mondta, fejlesztésekre
szükség lenne, de egy vitorláskikötő bérlője akkor fog fejleszteni, ha ez egybe esik az érdekével.
Az átalakítási terv „legfájóbb része”
– A koncepció talán legjobban fájó része 4 személyhajókikötő értékesítési terve – emelte ki a BSZ társelnöke.
Ezek a Balatonba nyúló kikötők nem csak a személyhajózás fontos elemei, hanem találkozóhelyek, kellemes séták
színterei az itt élő, nyaraló, pihenő emberek számára.
Minden egyes ilyen közforgalmú kikötő eladásával megszűnik az érintett települések egy-egy kapuja – mondta.
Mint kifejtette, minden balatoni és Balatonnál megfordult
embernek szép emlékei fűződnek a személyhajókkal megtett kirándulásokhoz. Ez fontos, bár többnyire ráfizetéses
része a Balaton turizmusának. A BAHART új vezetése is
azért kíván értékesíteni kikötőket, mert veszteségesek.
Emiatt várhatóan a vevők sem fogják személyhajó-kikötőként működtetni a jövőben, kivéve, ha az érintett önkormányzatok lehetnek az új tulajdonosok méltányos áron.
Ellenkező esetben valószínűleg átalakulnak vitorlás, vagy
gyorshajó kikötővé.
– Nem szabad megengedni, hogy egy közforgalmú kikötő
magántulajdonba kerülésével elzárják azt a nagyközönség
elől! – figyelmeztetett Balassa Balázs. Ezért lenne fontos,
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hogy kerüljön ismét önkormányzati többségi tulajdonba a
BAHART – hangsúlyozta.
Összegzés!

Először is szeretném megköszönni a kollégáim odaadó munkáját.
Általában a nyilvánosság felé az elnök kommunikál, de nem lehet
eredményeket elérni egy profi „csapat” nélkül. Fabacsovicsné
Kovács Krisztina személyében egy nagyon agilis titkára volt és
van a szövetségnek. Jól tudtam vele együtt dolgozni. Nagyon sok
terhet vett le a vállamról. Sok rendezvény szervezése, sikeres lebonyolítása csak is az Ő érdeme.
Zalatnayné Kila Anikó már régóta dolgozik a BSZ-nél. Tapasztalata nagy segítséget jelentett számomra. Elsősorban az adminisztráció volt a fő feladata, de más vonatkozásban is sokat segített.
Sárközi Árpád végezte a könyvelést és koordinálta a szúnyoggyérítés, néha hálátlan feladatát. Ő is „nyitott” volt más feladatokra
is.
Többet szerettem volna elérni, mint amit sikerült, de úgy gondolom, azt el lehet ismerni, hogy a Balatoni Szövetség a korábbiaknál többet hallatta a hangját, egyre többen ismerik a BSZ-t.
Fontos volt számomra, hogy szakmailag alátámasztottak legyenek a megnyilvánulásaink. Ezt csak úgy tudtuk elérni, hogy egyre
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több a társszervezettel és térségi szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást.
Maradt hiányérzetem, hiszen még mindig nem elég egységes a
szövetség. Sajnos nem mindenkiben tudatosult, hogy összefogni
nem valami ellen, hanem valamiért kell.
Én álmom az volt, hogy megalapozhatom, egy másik Balatoni
Szövetség alapjait. Ezért is volt fontos, hogy minél több tagunk
és társszervünk legyen. Ilyen tekintetben rengeteget léptünk
előre. Büszke vagyok, arra, hogy ennyi meghatározó szervezet
döntött a közös munka mellett. A Balatonnál sok, szervezet működik. Addig míg ez az erő nem tömörül egy szövetségbe, addig
soha nem lesz elfogadható és átütő erejű érdekképviselete a Balatonnak. Addig míg felülírják a politikai érdekek, a Balatonét,
addig, míg nem szólhat bele a balatoni ember a jövőjébe, addig
nem beszélhetünk térségünkben érdekképviseletről. Fontos lenne
„Balatoni Szövetségbe” tömörülnie minden térségi szervezetnek,
és így talán létrehozhatnánk a Balaton Régiót és mi dönthetnék a
térséget éríntő kérdésekben.
Hibáztam akkor amikor nem fektettem még nagyobb hangsúlyt a
háttértelepülésekre. Az érdekképviseletben a problémafelvetések
elsősorban a Balaton-parti önkormányzatok problémáiról szóltak.
Fontos, hogy ez a következő időszakban megváltozzon, és komolyabb hangsúlyt kapjanak a háttértelepülések is, hisz velük alkotunk egységet, kiegészítjük egymást, összetartozunk, ezért jobban
oda kell figyelni rájuk.
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Az önkritikus gondolatok mellett meg kell említeni a pozitívumokat is. Aki elolvasta ezt a fejezetet képet kapott a szerteágazó
munkánkról. És ez csak a jéghegy csúcsa. Nem mindenki van
tisztába azzal, hogy pl. egy minisztérium felé megírt levél, milyen
előzetes egyeztetéseket, egy-egy rendezvény megtartása, szervezése milyen logisztikát igényelt. Kevesen tudják, hogy a rendszeres médiamegjelenések kapcsán elengedhetetlen volt a naprakész
információ gyűjtés, mely nagyon sok időt vett igénybe. Fontos
volt, hogy a rendezvényeink, a kezdeményezéseink (Kék Hullám
strandminősítés, Régiós Borverseny, az Év Balatoni Háza pályázat) felhívják a figyelmét a térség értékeire, a minőségre, ezt csak
úgy lehet, ha a „körítés” is színvonalas.
Még egy gondolat a végére. Elsők között voltam, aki a térségben
megfogalmazta az egész éves Balaton szlogent („Egész évben
Szigliget, egész évben Balaton”). Most is azt mondom, hogy
egész éves Balatoni koncepcióban kell gondolkozni, de az elmúlt
másfél év során több olyan impulzus is ért, melyek térségi, vagy
helyi vezetőként „nem találtak meg”. Már előző írásokban is kifejtettem, hogy fontos lenne meghallgatni mit szeretnének a térségben élők, ingatlannal rendelkezők. Ez alapján Én három
időszakra bontanám a Balaton régió éves turisztikai kínálatát.
Május 1-től augusztus 31-ig nem korlátoznék. Jogszabályok, helyi rendeletek betartása mellett dübörögjön a Balaton. Szeptember-október-március és áprilisban csak településszíntű, vagy
maximum mikro régiós turisztikai rendezvényeket lehetne rendezni. November 1-től február végéig turisztikait nem, csak településszíntű közösségépítő rendezvényt engednék. Viszont a
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szállások, a vendéglátóegységek nyitva lennének. Ebben az időszakban a túrázni, sportolni, nyugodt körülmények között pihenni
vágyó vendégeket várnánk a Magyar-tengerhez. Véleményem
szerint ez egy olyan koncepció, amely eredményeképpen még élhető maradna a Balaton.
Összességében büszke vagyok erre az 5 évre.
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VI. fejezet
-

2015 március 27-én avattuk fel dr. Péczer Sándor (19061945) emléktábláját Szigliget Község Polgármesteri Hivatalánál. Az emléktáblát a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör készítette. Ünnepi beszédemben emlékeztem
meg Szigliget és Nemestördemic egykori főjegyzőjéről,
akit 1945-ben szovjet katonák gyilkoltak meg. Dr. Péczer
Sándor lánya, Nagyné Péczer Veronika meghatottan köszönte meg az emlékezést, és a Szigligeti Általános Iskola
tanulóinak
rövid
műsorát,
majd Kovács Károly esperes megáldotta a táblát.
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-

Nagyszombaton nyílt tárlat a település kulturális központjában, a Básti Lajos Közösségi Házban. Idézek a Harsonából. A húsvéti hétvégi rendezvényen rangos vendéget,
a svéd nemzet magyarországi nagykövetét várták a szigligeti kultúrházba, Simon József szobrász, keramikus és
festőművész kiállításának megnyitójára. A tárlatnak korábban helyet adó Hévíz városát Balázsy Mária Éva közművelődési referens képviselte. A szigligeti megnyitón
Szabó Tibor alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket és méltatta a Balatonújlakon született művész munkásságát. Elmondta, hogy az 50 darabból álló kiállítási
anyag szigligeti elhelyezése jó példa arra, hogy egy képviselő-testület hogyan tudja felkarolni a kultúra ügyét. Az
állandó kiállítás azóta is látogatható

-

A strand és a kikötő között 420 méter hosszban felújítottuk a járdát. Ez a közkedvelt sétány már nagyon rossz állapotban volt. Az út és a járda között, a nyárfák alatt
kiegyenlítettük a talajt, majd befüvesítettük. Az Aranykagyló utcától az árkot kikotortattuk.
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-

Szigliget Község Önkormányzata törekszik arra, hogy valamilyen formában elismerje azoknak a Szigligethez kötődő emberek munkáját, akik hivatásuk során,
teljesítményük alapján példát mutatnak. Egyik ilyen kezdeményezésünk volt, amikor április 18-án a strand és a kikötő közötti sétány mellé szigligeti kötődésű sportolók
fákat ültettek. A fák mellé elhelyezett táblákon a sportoló
és a sportág (amiben kiemelkedőt alkotott) neve szerepel.
Első alkalommal hét mezei juhart ültetett Csanádi Árpád
egykori MOB-főtitkár, a Szívós család (id. Szívós István,
Szívós István, Szívós Márton) vízilabdázók, Juha Olga
magasugró és fia, Lékai Máté, kézilabdázó, Mezey
György mesteredző, Túri György úszóedző és Újvári Eszter kosárlabdázó is.
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Szívós István és unokája
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-

2015-ben is zajlottak fejlesztések a strandon. A part felöli
szakaszon teljes hosszban (150 méter), és a partnál lévő
járdától 18-24 m változó szélességben gyepszőnyeget terítettünk le. A gyepszőnyeggel borított területen kiépítettünk egy automata öntözőrendszert. Füvesítés előtt
kijavítottuk a zuhanyzókat, egy plusz öltözőkabint építettünk, kituskóztunk, fákat ültettünk, kijavítottuk a partművet és a kőszórást visszarakattuk a partműhöz. A többi
füves területen csak javítottuk a felületet és fűmagszórással javítottuk a gyepfelület állapotát.

-

2015 májusában ismert sportolók ültettek fákat a strand és
a kikötő közti sétányon Szigliget Község Önkormányzata
kezdeményezésére szigligeti kötődésű sportolók fákat ültettek el a strand és a kikötő közötti sétányon. Második
alkalommal hét juharfát. Név szerint: Zsoldos András,
Tvordy György, File Mátyás, Béres Tímea, Sztojan Ivkovics, Marton Klára és Dancsó Zoltán

-

Mivel Szigligeten abban az időben nem volt legális csónakkikötő, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy
az önkormányzat épít egyet. Ezzel párhuzamosan egy kikötő megvalósítása az Ederci ároknál folyamatban volt.
Viszont ez a helyi horgászegyesület által kialakításra kerülő kikötő a közigazgatási területünkön lévő csónak tulajdonosok elenyésző részének nyújt megoldást. A
képviselő-testület kezdeményezésére az önkormányzat
megépített a Tapolca patakon egy 50 helyes
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csónakkikötőt. Előtte is voltak itt kikötve csónakok, de az
időjárástól függően, voltak olyan időszakok, amikor
szinte nem lehetett megközelíteni. Itt elsősorban helyi
horgászoknak és nyaraló- tulajdonosoknak biztosítottunk
helyet

Beruházás előtt

Elkészült kikötő
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A várban a szokásos rendszeres karbantartási munkákon
kívül egy nagyobb fejlesztést valósítottunk meg. Az előzetes pályázati forrásból megvalósuló régészeti feltárásokat követően saját dolgozókkal, Paál József szakmai
felügyelete mellett, a keleti bástya melletti torony falazatát készítettük el. Ez egy nagyon nehezen megközelíthető
része a várnak, ezért komoly kihívást jelentett a dolgozóknak. Bár ezt a tornyot nem tudjuk megnyitni a turisták
előtt, mégis fontosnak tartottuk, hogy itt is valósuljanak
meg a feltárási és a részleges rekonstrukciós munkák.

-

Szakmérnökök közreműködésével felülvizsgáltuk Szigliget közlekedési rendjét. Ezalapján az egész településen
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cseréltük, pótoltuk a közlekedési táblákat, valamint a Kisfaludy utcát egyirányosítottuk. Ezáltal sokkal „élhetőbbé”
vált az Ófalu.
-

-

Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató a tanév végén
nyugdíjba vonult. A Szigligeti Általános Iskolában 1992ben kezdte meg munkáját, mint napközis nevelő. 1993-tól
tanítóként az alsó tagozatos diákokat nevelte, oktatta.
2008-tól 2011-ig a
tanítás mellett adminisztratív és helyettesítési feladatokat
is ellátott, mint megbízott igazgatóhelyettes. 2011-től vezetői munkáját magasabb szinten, igazgatóként
folytatta a mai napig. Több generáció nevelője. Több száz
gyermeket, ma már felnőttet tanított meg írni, olvasni,
számolni. Alig van ház Szigligeten, akinek valamely családtagját ne tanította volna. Lelke mélyéből, egész lényével a rábízott gyermekek jövőjét tartotta szem előtt. Az
iskola vezetését nehéz időben vette át. Az oktatás átszervezésével járó feladatok kemény kihívás elé állították, de
feladatát lelkiismeretesen ellátta. Sokat tett az iskola fennmaradásáért, működésért. Becsülettel helyt állt. Készséges, segítőkész volt kollégáival, tanulóval, szülővel
egyaránt. Minden idegszálával védelmezte az iskola és tanítványai érdekeit, hiszen annak idején arra esküdött fel.
Augusztus 22-én mutatták be az Esterházy pincében a
Szigliget az örök szerelem könyvsorozat második darabját. A kiadó Simon Péter, a három szerzővel: Takács Józseffel, Szabó Tibor Andrással és Balassa Dániellel. A
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könyv Szigliget 1700 és 1910 közötti történetével foglalkozik, anyaga pedig komoly levéltári gyűjtőmunkán alapul. Simon Péter bejelentette, hogy a sorozat folytatódik,
hamarosan egy képeskönyv jelenik meg régi fotókkal,
majd 2016 első felében a grófi időkkel foglalkozó Szigligeti história II. A kiadó az Esterházy Pince Kft.
-

A Közútkezelő Kht. hosszú évek egyeztetését követően
újra aszfaltozta a faluba bevezető útszakasz legrosszabb
részeit. Ez nagyon régóta szégyenfoltja volt a településnek.

-

Az önkormányzat az év során több ingatlant is vásárólt.
Egy telket a Soponyai kanyarban, illetve a majori épületsorban három lakást. A vásárlás célja, hogy megőrizzük
az utókornak ezt a pótolhatatlan műemlék épületünket.
Egy felújítását már ebben az évben el is végeztük. Célunk
volt, hogy minél több lakást és hozzátartozó ingatlant vásároljunk. Azóta még két lakás került az önkormányzat
tulajdonába, melyeket az évek alatt felújítottunk és elsősorban turisztikai célra hasznosítottunk. Fontos volt az értékmegőrzés, de ebben az időszakban már egyértelműen
látszott, hogy érdemes ingatlanba fektetni. Ma már ezeket
a lakásokat 6-7 szeres áron lehetne értékesíteni.
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Mielőtt az első lakást megvettük.

Volt olyan lakás, melynek még
a teteje is be volt szakadva
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Csak a megvásárolt 6 ingatlan mutat egységes képet.

Egy belső kép
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-

Pap Vera színésznő 2015 áprilisban hunyt el. Élete utolsó
időszakában Szigligeten élt. 2016 január 27-én ünnepelte
volna 60. születésnapját. Ennek az évfordulónak a tiszteletére döntött úgy a képviselő testület, hogy Szigliget főterét Pap Veráról nevezik el. Az ünnepségen (sajnos én
nem vehettem részt, mert éppen korházban feküdtem)
Szabó Tibor alpolgármester felelevenítette Pap Vera életének Szigligethez kötődő emlékeit. Elhelyezték a hivatal
falán
Béres
János alkotását, a Pap Veráról készült domborművet is.
Majd Eszenyi Enikő a Vígszínház igazgatója, Pap Vera
barátja elevenítette fel a színésznő életútját, szerepeit.
Az ünnepségen Kovács Károly esperes megáldotta az emléktáblát.
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-

A kerékpárosok részéről rendszeres volt a panasz a kerékpárút mentén található fák gyökerei által okozott aszfalt
meggyűrődései miatt. Az előző években több alkalommal
aszfaltmarással próbáltuk kezelni, mely beavatkozás időszakosan megoldotta a problémát. Mivel az úthibák,
ahogy az előbb is említettem veszélyessé váltak, Szigliget
Község Önkormányzata 2 millió forintot biztosított a költségvetés terhére a sérült szakaszok felújítására. A felbontott szakaszok javítása során vashálót használt a
kivitelező, mely meggátolja az olyan jellegű hibákat, melyek indokolttá tették a most elvégzett karbantartási munkákat. Ezzel párhuzamosan eltávolítottuk a kerékpárút
széleiről a ráfolyt földet, füves részeket, mely néhol jelentősen leszűkítette az úttestet. Ugyancsak a tavaszi karbantartás keretében levágtuk a belógó ágakat, kitisztítottuk a
vízelvezető árkokat
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-

2016 áprilisában elkészült a Szigligeti Napközi Otthonos
Óvoda területén a kapubejárójától a bejárati ajtóig terjedő
szakaszon, valamint az épület mellett a járda felújításakiépítése. A meglévő töredezett aszfaltburkolat helyett
térburkolat került beépítésre.

-

Ahogy minden évben így idén is fejlesztettük a strandot,
közel 1000 négyzetméter gyepszőnyeget terítettünk le. Ez
a terület is öntözőrendszert kapott. Ugyancsak az idei évben egy napozóstéget alakítunk ki a lídós részen.

-

2016. április 23-án az előző években kialakult hagyományokhoz híven egy-egy facsemetével köszöntötte a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör a tavaly született
szigligeti gyerekeket. Idézem Demeter Éva a Szigligeti
Táj- és Településvédő Kör elnökének gondolatait: „2012.
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tavaszán, amikor az első fákat ültettük, olyan távolinak
tűnt, mikorra fog „benépesülni” a Tapolca patak és Liget
utca közötti tér. Örömmel mondhatjuk, mára ki lehet tenni
a „megtelt” táblát. Kívánkozott tehát, hogy nevet kapjon
ez a terület. Polgármester úr köszöntőjében ismertette az
Önkormányzat Képviselő Testületének határozatát. Igencsak idevaló névre esett a választásuk, hiszen a Gólya liget elnevezés mellett döntöttek. Egy utcával arrébb évek
óta van egy gólyafészek. Szombat délelőtt is ott körözött
fölöttünk a gólya, igazolva a név jogosságát. Jövőre már
új területen, a Gólya liget szomszédságában ültetjük el az
újabb fákat. Reméljük, minél többet.
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2016-ban is a Balaton Napja volt a strandszezon ünnepélyes megnyitása. Tavaly tíz partnertelepülés részvétével,
a Magyar Turizmus Zrt, a Balaton Fejlesztési Tanács és a
Balatoni Szövetség támogatásával indították útjára ezt a
hagyományteremtő rendezvényt, a balatoni összetartozás
ünnepét, mely az első egész Balatont körülölelő rendezvény. Ebben az évben június 18-a volt az az első szombat,
amikor a víz hőmérséklete már meghaladta a 20 fokot, így
ekkorra esett a Balaton Napja. Délután 2 órakor minden
strandon tóbafutó-versennyel nyitották meg a strandszezont, valamint sok más színes programmal várták a különböző helyszíneken a közönséget. Szigligeten a gyereket
homokvárépítő és papírhajó-hajtogató, -úsztatóverseny
várta, majd a Retro Voice együttes szórakoztatta a közönséget.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Balaton-ismertető vetélkedőkkel készült erre a napra.
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2016-ban először került megrendezésre a Nemzeti Regatta. A Balatoni Hajózási Zrt. fő célja volt, hogy felhívja
a figyelmet arra, hogy a Balaton nem csak a régióban
élőké, hanem közös nemzeti kincsünk. Az idegenforgalom és a turisztikai szolgáltatók, valamint az általuk foglalkoztatott munkaerő révén a tó közvetetten összeköti
Magyarország valamennyi települését. A rendezvény legfőbb látványossága a hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő speciális amatőr vitorlásverseny
(pályaverseny), melyen Magyarország települései által indított hajók vettek részt saját helyi értékeiket képviselve.
Szigliget több alkalommal is részt vett a megmérettetésen.
A rendezvény keretein belül zajlott a Települési Ízek Versenye is. Ezúton is szeretném megköszönni Czili Károlynak és Töreki Zoltánnak, hogy finom ételeikkel
képviselték településünk gasztronómiáját.

A 2016-os csapat
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A két szakács Töreki Zoltán és Czili Károly
-

Közel négy évtizedes szolgálat után Kovács Károly atya
augusztusban nyugdíjba vonult. Idézek a helyi újságból.
„37 éven keresztül fáradozott a szigligeti hívekért, amely
hosszú időszakból minden család megőrizhetett róla egyegy 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. 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
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megjegyezzük, hogy ő a második, aki a legtovább volt
plébános Badacsonytördemicen. (Szeles Ferenc plébános
51 évig szolgálta a Plébániát.). Ezúton is köszönjük a közösségünkért végzett munkájukat, szeretetüket! Plébános
úrtól
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 anynyit kap, amennyit megérdemel.” Ezúton is kívánjuk,
hogy hosszú nyugdíjas éveik teljenek egészségben és
örömben! Isten áldása kísérje Önöket életük minden napján!
-

Pár gondolat a Szigligeti Általános iskoláról. Bár már nem
a település működteti, de továbbra is fontos számunkra a
jelene és jövője. A nyári szünet után szeptember 1-én újból megnyitotta kapuit a Szigligeti Általános Iskola. Iskolában ebben a tanévben 69 tanuló kezdi meg
tanulmányait. Végre újra 8 osztály tanulhat. Ez nagyon
fontos volt számunkra. Nagy örömünkre 14 elsősünk van.
Alsó tagozaton 35, felsőben 32 tanuló. Ezért három napközis csoport indul.

-

A Nádüzemtől a strandig 20 millió forintos önkormányzati támogatásból és 13 milliós állami szerepvállalásból
megújult a Soponyai út. A képviselő-testület döntött,
hogy az állami tulajdonú, rossz állapotú településen belüli
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fő közlekedési utak felújítását támogatja. Ez volt az első
ehhez kapcsolódó fejlesztésünk.

Készül az út

-

A sajtóban is érdekes hír volt, hogy a szigligeti önkormányzat vitézeket toboroz a várába. Annak érdekében,
hogy a folyamatos bemutatók, íjásztatás megvalósulhasson, „vitézekre” volt szükségünk. 2016-ban is így zajlott
a nyár. Május 1 és augusztus 31 között minden nap harcászati bemutatót tartottak a várban. Berki Fóris Szigligeti
Várőrség nevet vették fel. A szezon elején öten, később
hatan voltak. Négy szigligeti taghoz csatlakoztak ketten.
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Elmondható, hogy sikerült egy jó műsort összehozni, a
tízezernél is több nézőtől rengeteg dicséretet kaptak. Az
interaktív műsoruk során bemutatták a kora újkor fegyvereit, harcászati felszereléseit. A csapat feladata volt emellett az íjásztatás, a várkapuőrség, a 3D mozi és a Tájház
üzemeltetése is, valamint a koncertek és a rendezvények
lebonyolításának
segítése.
A Berki Fóris Szigligeti Várőrség 2016-os csapata: Makkos Valentina, Varga Sándor, Kardos Máté, Bolyai Csaba,
Blaskovics László, akinek felesége, Orosz Eszter szintén
segítségünkre volt, többször is fellépett a csapattal.

-

A Főtéren a régi „tűzoltószertár” környezete ebben az évben megújult. A faluba érkező emberek végre egy rendezett környezetet tapasztaltak. Az eddig nehezen
400

gondozható fás-bokros rézsűt fa „támfalakkal” határoltuk.
A létrejött egyenes felületeken a jelenleg Tourinform irodaként működő épület körül játszó és fitneszeszközöket,
valamint asztalokat és padokat helyeztünk el. A szépen
növényesített partoldalak között járdát és lépcsőt építettünk. Ezzel a munkával párhuzamosan megújult a buszmegálló környezete is.
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Szigliget Képviselő testülete azt a döntést hozta, hogy a
„Szigliget Községért Emlékérmet” ebben az évben Horváth Vilmos nyugalmazott igazgató úrnak adományozza,
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megköszönve ezzel a Szigligetért végzett sok éves pedagógiai és közösségi munkáját. Idézek a Szigligeti Harsonából: l957-ben érkezett Szigligetre matematika-fizika
szakos fiatal tanárként. 1972-ben kinevezték iskolaigazgatónak, innentől kezdve egészen a nyugdíjba vonulásáig
ő vezette a szigligeti iskolát. Mint igazgató, hamarosan
nehéz feladattal kellett szembesülnie. A régi iskolaépületet 1977-ben életveszélyesnek minősítették és ott állt a
nagy feladat: újjá kellett építeni az iskolát. Először a régi
épületet újították fel, utána pedig az épület második szárnyának felépítése valósult meg. Horváth Vilmos igazgató
úr sokat dolgozott azért, hogy felépülhessen az új iskola.
Szervezte a társadalmi munkát, tevékenyen részt is vett
abban. A községből nagyon sok ember jött segíteni és így
az építkezési munkák nagy részét sikerült társadalmi
munkában megvalósítani. Az iskola elkészült és ez az
épület ad ma is otthont a Szigligeten tanuló diákoknak.
1991-ben befejezte pedagógusi munkáját, és nyugdíjba
vonult. További jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket
kívánunk!
-

Az idei évben is elvégeztük a karbantartási, állagmegóvási munkákat a várban. A Barokk konyhában életképeket alakítunk ki. Ugyancsak a felső várban több épületben
is világítást építünk ki.
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A télen folytattuk a Főtér fejlesztését. Régóta szerettünk
volna a Főtérre egy nyilvános WC-t. Ennek a Tourinform
iroda mellett, az egykori polgárőrség irodájában találtunk
alkalmas helyet. A polgárőrség a Közösségi Házba „költözött”. ugyancsak ebben az épületben kapott helyet egy
vendéglátóegység, a „Szertár Büfé”. Azóta ez az épületrész funkciót váltott, ma már „Ligetszépe Szalonként”
működik.
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A 2016-os év végén lecseréltük a sportöltöző héjazatát,
majd az idei évben megújultak a belső terek is. Kívül-belül megújuló sportöltöző, nem csak a sportolók kiszolgálására alkalmas, hanem rendezvények megtartása esetén
használható három WC-t alakítottunk ki. A teljes beruházást saját dolgozókkal végeztük.
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A parkban 30 db pétánque pályát hoztunk létre a szakosztály sportolóival együtt, amelyek nemzetközi verseny
megtartására is alkalmasak. Itt szeretném megemlíteni,
hogy Havasi Rita által irányított szigligeti pétánque szakosztály nagyon sok hazai és nemzetközi versenyt szervezett Szigligeten. A különböző országos és nemzetközi
megmérettetéseken szép eredményeket értek el.
-

Nagyapám szokta mesélni, hogy gyakran lovaskocsival
jöttek át a Balatonon. Ez jutott eszembe amikor meghirdették a Balaton Átcsúszást a régen tapasztalható jégen.
Kardos Gábor ötletgazda Badacsony és Fonyód között
jelölte ki az „átjárót”, melyben és a biztosításban komoly
segítségére volt a Balatoni Vízimentők. Én is rászántam
magam és életemben előszőr száraz lábbal átkeltem a
túlpartra.
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Vasárnap, július 9-én este 8 óra körül kezdődött a vihar
Szigligeten, amely több mint fél órán keresztül tombolt,
nagy mennyiségű esőt, jégesőt és 100 km/órás szelet
hozva.
Két autóra fa dőlt, közel 10 ház alaksorába sáros víz folyt
be, több vízelvezető megrongálódott, vagy megtelt hordalékkal. Az utakat helyenként hordalék lepte el, komoly
akadályt képezve. Tíz fa dőlt rá villany, vagy telefonvezetékre, több esetben le is szakítva azokat. Az áramszolgáltató embereinek köszönhetően hétfő estére nem volt
olyan településrész, ahol ne lett volna áramszolgáltatás.
A vihar során közterületeken 38, magánterületeken további 30 fa dőlt ki, vagy sérült meg annyira, hogy ki kellett, vagy ki kell vágni. Az erdőkben történt károk is
jelentősek.
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Több köbméter kavicsot hordott le az eső a felső várból
az alsó várba.
A vészhelyzetek és károk elhárításán a badacsonytomaji
hivatásos és az ábrahámhegyi önkéntes tűzoltóság dolgozott, mely munkába másnap a keszthelyiek is bekapcsolódtak. Hétfőn reggelre szinte minden út járhatóvá vált.
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Az önkormányzati dolgozók a strandon és a várban végezték a kárelhárítást, hogy ki lehessen nyitni. Nagyon
komoly károk keletkeztek a település több részén is a szőlőtáblákban. A leveleket leverte a jég, a fürtök már bebarnultak. A kiskertek nagy része sár alatt állt.
A sportpálya mellett található parkban az előző este nemzetközi petánque versenyt tartott a Balaton SE petánque
szakosztálya (126 játékos 42 csapattal 7 országból vett
részt a Szigligeten megtartott Közép-Európa Pétanque
Kupán július elsején. A település remek és méltó helyszíne volt a magyarországi fordulónak. A visszaigazolások alapján minden várakozást felülmúlt a rendezés, a
háttérszolgáltatás és a település hozzáállása a megvalósuláshoz). Másnap este 12 fa “maradványai” terítették be a
pályákat. Bele se merek gondolni, ha egy nappal előbb jön
a vihar.

-

Strandunk az idei évben is megkapta a Kék Hullám
strandminősítésben a legjobb eredményt, bekerültünk a
balatoni strandok között a Top 10-be. Az elismerés nem
vakított el bennünket. Tovább fejlesztjük, építjük. 2017ben saját erőből öntözőrendszert bővítettünk, gyepszőnyegeztünk, napvitorlákat vásároltunk, felújítottuk és áttelepítettük a játszóteret.
Ugyancsak a stranddal kapcsolatos, hogy bérbe vette az
önkormányzat Simon Pétertől a Matróz büfét és tovább
adta egy másik üzemeltetőnek.
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A nyári szezonra megújult a személyhajó kikötő. Sajnos
egyre rosszabb állapotba került a kikötő. Mivel nem láttuk
az anyagi hátteret a Bahart részéről, ezért kezdeményeztünk egy közös teherviselésen alapuló fejlesztést. A beruházás 12.551.399 Ft-ba került. Ehhez az önkormányzat
biztosította a költségek 50%-át, 6.276.000 Ft-ot.

-

Több elképzelésünk, próbálkozásunk volt arra vonatkozóan, hogy mit helyezzünk el a már ismét rózsákkal borított Főtéren található „háromszög” központjában. A
képviselő-testület egy szökőkutat álmodott oda, melyet
Béres János szobrászművész készít el és Augusztus 20-án
adtunk át. Idézem a szerző gondolatait a népművészet motívumait felidéző főtéri csobogóról
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A Kossuth utca 62. számú ház, a volt Pizzéria falán látható
egy ősi jel. Egy mondatjel. Hármas halom tetejéből kinővő kettős kereszt alakú égig érő fa vagy virág. Nap és
csillag motívumai között. Jelentése: Isten országa. Kiindulópontja volt ez a jel a csobogó tervének, a belőle kinővő kővirágnak. Kettős kereszt alakú virág ez is. Gránit
medencéje a vízen úszó levélzetet, a fehér carrarai márvány a virágzatát és vízköpő bimbóját ábrázolja. Szárán,
a víz alatt, az élet burjánzó csíráival. A négy égtáj felé
kúsznak. A fehér medence oldalán a víz jele van. Fekvő
nyomtatott „s” betű, ami a folyó jele, ahogy a Duna Tv is
használja. Az „s” betűk egybekapcsolása, összekapaszkodása az állóvíz jele a Balatoné, a „Magyar Tengeré”. Körkörösen végtelenül látszik, utalásul az élet
folytonosságára. A víz önmagában az élet. Víz nélkül
nincs élet, az élet formáit víz nélkül elképzelni sem tudjuk. A virág bimbójából függőlegesen felszökő víz és a
faragott hullám vízszintes irányú jele keresztet formál. Ezt
a kővirágot a szigligeti férfiak adják a szigligeti nőknek.
Az Isteni nőknek, az élet hordozóinak. Életünket teremtő
édesanyánkra gondolva a legnagyobb tisztelettel. Petőfi
Sándor hőskölteményében, a János Vitézben Tündérországban van egy tó. János Vitéz az Iluska sírján nőtt virágot, amit leszakítva a zubbonyában rejtve őrzött,
beledobta a tóba, ez élet vizébe. És láss csodát! A virág,
ami Iluska porából sarjadt, az élet vizében megelevenedett
és Iluskává lett. Petőfinél a víz, a virág és a nő elválaszthatatlan jelképe az életnek. A mi Tündérországunkban,
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Szigligeten, a romantikus Pap Vera tér közepén ez a csobogó az élet vizét jelenti, bazaltból kinővő kővirága pedig
a nőket, az élet hordozóit isteníti.

-

A kikötő
melletti fás területen egy park lett kialakítva sétaúttal padokkal, napozóágyakkal, virágosítással.
A fejlesztés különlegessége a kétszáz méter hosszú gumiburkolatú futópálya. A kikötő melletti park kialakítás
14.086.989 Ft-ba került, ehhez a BFT pályázati forrást
biztosított: 7.043.488 Ft-ot.
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Az önkormányzat 2008-ban kezdte el a temető fejlesztését, akkor készült el a kápolna. Azóta is folyamatosan szépül a temető. A mostani beruházásban a temetőt határoló
tujasor helyett kerítés, míg az új temetőrészen járdaszakasz épült. A teljes beruházási költség: 15.450.000 Ft volt.
Ehhez, konszolidációs pályázatból 10.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat. A járda kétszáz méter, a kerítés száztíz méter hosszan készült el.

Beruházás előtt

Beruházás után
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Régi tujasor

Az elkészült kerítés
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Mindenszentekre restaurálva lett a ugyancsak a temetőben
a „Mindenki keresztje”. Ez is része annak a törekvésnek,
hogy minden évben egy-egy kőkeresztet felújít az önkormányzat.

2017. november 15-én adtuk át ünnepélyes keretek közt a
strand területén épült szaunaházat és korcsolyapályát. Idézek a helyi újságból.
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Az avatási ünnepségen részt vett Varga-Dani Barbara, a
Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt vezető szakértője,
aki gratulált a fejlesztéshez. Továbbá örömét fejezte ki,
hogy szaunával, jégpályával bővült a strand kínálata, hiszen úgy lehet négy évszakossá tenni a tó térségét, ha minden időszakban tartalmas kikapcsolódással várjuk a
vendégeket. A megnyitón részt vett Fenyvesi Zoltán, a
Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke, aki beszédében méltatta a helyi fejlesztéseket, melyek egész évben
idecsábíthatják a vendégeket. Balassa Balázs polgármester úgy fogalmazott, hogy nagyot álmodtak 65 millió forintból, 45 milliós strandfejlesztési támogatással pedig
megvalósult az álom. A kétszintes létesítményben közel
150 négyzetméter alapterületen vizesblokkokat, kismama- szobát, öltözőket alakítottak ki. A tetőtérben pedig
egész évben nyitva tartó szaunákat, zuhanyzókat, közösségi teret, napozóteraszt hoztak létre. A szigligeti strand
az első olyan közösségi strand a Balatonnál, ahol a szaunázást követően akár meg lehet mártózni a tóban. A fűthető épület kiszolgálja az őszi-téli rendezvényeket is, a
futóversenyt, a Süllőfesztivált, az Újévi Csobbanást.
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Finn szauna

Női vizesblokk
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Itt említeném meg, hogy a strandon még ebben az évben
áprilisban ismét gyepszőnyegeztünk, illetve egy szakaszon újabb öntözőrendszer épült ki.

-

A Szigligeti Vár látogatószáma először, 2017-ben haladta
meg a 150.000-et. Ez azért is örömteli, mert ezen a nyáron
nagyon meleg volt. Ez egy komoly visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk. Az elmúlt évek fejlesztéseinek, a színvonalas programjainak köszönhetően évrőlévre egyre többen látogatnak el az ódon falak közé. Nem
csak több turista jön el a Balaton várába, de egyre több
időt is tölt el itt. A fesztiváljaink (Várkapunyitó, Várfesztivál, Hagyományőrző Napok), nyári időszakban a szombatonként megrendezett nagyszabású koncertek, illetve a
május elejétől augusztus végéig minden nap megrendezett
hagyományőrző bemutatók nagyon kedveltek, amelyek
mind-mind hozzájárulnak a turisták számának növekedéséhez. Rendezvényeink mellett természetesen a csodálatosan fejlődő vár építészeti elemei és az egyedülálló
panoráma is vonzóvá teszi a várunkat. Azt, hogy elértük
ezt a számunkra igen komoly látogatószámot, szerettük
volna megosztani vendégeinkkel is, így november 17-én
egy emléklappal és egy üveg szigligeti borral üdvözöltük
a vár 150.000. látogatóját. A történetet még érdekesebbé
és örömtelibbé teszi, hogy Tibor pár perccel azelőtt kérte
meg párja, Evelin kezét a Szigligeti Várban, így
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valószínűleg a sors is úgy akarta, hogy ezzel a kis kedvességgel mi is gratulálhassunk nekik.

-

Régóta azt vallom, hogy mivel a strandon rendelkezésre
áll a teljes infrastruktúra, ezért „bűn”, hogy csak a nyári
hónapokban hasznosítjuk. Ezen a télen a Balaton egyetlen
strandon kialakított műjégpályája várja a vendégeket.
Korcsolyázás közben a csodálatos téli Balatonban gyönyörködhetnek a vendégek. A 17x30 m-es esténként kivilágított pálya pedig korcsolya kölcsönzéssel, élezéssel és
büfével ugyancsak várja az ide látogatókat. Nem csak
ezen a télen lett felállítva a korcsolyapálya a strandon, hanem ezt követően két évig.
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Január utolsó előtti napján felavattuk a megújult polgármesteri hivatalt.

Fenyvesi Zoltán, Kontrát Károly, Én és Nyírő Károly
Idézem a Hírbalaton.hu-t
“A polgármesteri hivatal a település első háza, egy bizonyítványt is kiállíthat az épülettel a település arról, hogy
miként tudja fogadni polgárait a közös hivatalban” – így
fogalmazott hat település közös hivatala felújításának átadási ünnepségén Kontrát Károly a Belügyminisztérium
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parlamenti államtitkára. Ugyancsak dicsérte a falu vezetőinek és lakosainak munkáját, akik 30 millió forintos állami támogatás mellett 28 milliós önerőből megújították
az épületet.

Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, hogy Szigliget a legdinamikusabban fejlődő települések egyike.
– Szigliget nemcsak a nyári időszakban, hanem azon túl
is ide tudja csábítani a turistákat, és mi más lehetne itt a
cél. Kívánom, hogy elérje céljait a település, valamint azt
is, amit a kormánnyal kitűztünk. Ugyanis szeretnénk, ha
2030-ra a GDP 16 százalékát adná a turizmus, jelenleg 10
százalékát biztosítja. Jó reményeink vannak a cél elérésére, a szigligetihez hasonló fejlesztések bizonyítják,
hogy a kitűzött cél elérhető – mondta Fenyvesi Zoltán az
avatáson. Balassa Balázs polgármester szerint óriási öröm
elmondani, hogy fejlődik a település.
– Hat települést vezet Szigliget önkormányzata, méltatlan
volt a községekhez a korábbi épület. Azonban nem legutóbbi képére formáltuk a hivatalt a felújítás során, hanem
az Eszterházyak inas-lakása eredeti, 1930-ban épült állapotát tükrözi ma, mert a település varázsához az a hangulat jobban illik – mondta a polgármester, és megköszönte
Nyírő Károly kivitelező és Kocsis Tibor tervező munkáját.
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A közös önkormányzati hivatal 11 dolgozónak ad feladatot. Az ünnepségen a polgármester nekik is megköszönte
munkájukat.

Ilyen volt

Ilyen lett
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-

Mindig is fontos volt, hogy az oktatási intézményekben a
körülmények évről-évre jobbak legyenek. Ennek a koncepciónak megfelelően az óvodában az udvarra új kombinált játékot telepített az önkormányzat. Annak ellenére,
hogy az iskola fenntartója nem az önkormányzat, folyamatosan támogatják anyagilag a működést, a gyermekek
utaztatását, valamint a fejlesztéseket is. Idén felújította az
önkormányzat az épület külső lépcsőit.

-

2016-ban önkormányzati szerepvállalás mellett megújult
a Nádüzemtől a strandig a Soponyai út. Ez volt az első
„állomása” az állami belterületi utak felújítását célzó fejlesztéseknek. Folytatásként 2018-ban megkezdték a
Réhelyi út felújítását. Az elkészült útszakasszal párhuzamosan megépült a járda is. Régi álmom volt, hogy a
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gyalogosok a településen biztonságosan, lehetőség szerint
járdán közlekedhessenek. Annak ellenére, hogy ez állami
út fontosnak tartotta a testület, hogy anyagilag támogassa
a fejlesztést. Az önkormányzat anyagi forrást, míg a Közútkezelő az aszfaltot biztosította. Emellett még más fejlesztések is megvalósultak az állami utakon. Több
közmeghallgatáson is jelezték már a testület számára,
hogy a strandi buszmegálló szegélye belóg az úttestbe,
ezért több esetben is balesetveszélyes szituáció alakult ki.
Ezt a problémát az idei évben orvosolta a képviselő-testület.

Folytattuk a Soponyai út aszfaltozását is. Elkészült a
strand és a kikötő közötti szakasz. Ez az útszakasz is állami tulajdonban van. Ugyanaz volt a konstrukció mind a
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Réhelyi út fejlesztése esetében. A település anyagilag támogatta a felújítás megvalósítását. Így már a Nádüzemtől
a Réhelyi út 1/3-ig megújultak az állami utak.

-

Felújítottuk a Liget utcát. A már megkopott aszfaltrétegre
új kopóréteg került a lakók nagy örömére.
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-

Ahogy már az V. fejezetben említettem folyamatban volt
a Balaton Törvény módosítása. 2018 áprilisában mi is javaslattal éltünk a vízpart-rehabilitációs tervre vonatkozóan. Idézem az akkori álláspontunkat.
Fontos lenne, hogy azokon a településeken, ahol az önkormányzatok, ingatlantulajdonosok törekedtek a vízparti
nádasok megőrzésére, ne legyenek „büntetve”, azokkal a
településekkel, ahol a feltöltések eredményeképpen eltűnt
a nádas mező.
Kérnénk, hogy százalékos behatárolással biztosítsanak
fejlesztési lehetőségeket a vízparti nádasokban megvalósuló fejlesztésekre.
Szigliget esetében jelenleg kb. 7 km hosszan húzódik a
vízparton a nádas. Amennyiben lehetőséget kapnánk arra,
hogy ennek 5 %-án fejlesztéseket valósíthassunk meg, akkor ezek a következők lennének.
- A település közigazgatási területén 3 db csónakkikötő
- A strand területéről indított a nádason keresztülhaladó stégrendszer, mely folytatódna a vízfelületen a nádas mező előtt
húzódó stégrendszerhez, mely vagy napozóstégként, vagy horgászstégként lenne kialakítva.
- Fontos lenne a strandon a fürdőzésre hasznosítható vízfelület növelése, de ez a kiterjedt nádas és a jelenlegi szabályozás miatt
nem valósítható meg.
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Gondot jelent, hogy a településen nincsen olyan parti sétány, mely közvetlenül a vízparton húzódna, erre nagy
szükség lenne. Erre egy megoldást látunk. A Balaton magas vízszinten tartása érdekében a Balatoni fejlesztési
„csomag” terhére kellene a Balatonban a nádasok elé
olyan kőgátakat építeni, melyek ellátnák a védmű és a
parti sétány szerepét is. Szigliget esetében a strand és a
kikötő között húzódhatna ez az „építmény”

-

Nagyon örültünk, hogy egy gondot levéve a „vállunkról”
2018 áprilisában a Magyar Közút Nonprofit Zrt átvette a
Balatoni Bringaút szigligeti szakaszát kezelésbe. Az elmúlt években sok pénzt költöttünk a kerékpárút fenntartására.

-

2018 április 30-tól egy fiókgyógyszertár működik Szigligeten. Az önkormányzat a Közösségi Házban 20 m2 nagyságú helyiséget továbbá 9 m2 várakozóhelyet adott bérbe
a Stark Patika Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság számára. A patika azóta is várja a betegeket.

-

Polgármesterségem alatt mindig komoly hangsúlyt fektettem a strand rendszeres fejlesztésére. Ennek megfelelően
a strandon újabb területen gyepszőnyegeztünk, valamint,
kialakítottunk egy térburkolatos területet, ahol kültéri
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sporteszközöket helyeztünk el. Nagy örömünkre szolgál,
hogy nagyon sokan használták ezeket a sporteszközöket.
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-

Elengedhetetlen, hogy a település adottságai miatt szem
előtt tartsuk a vízelvezetés kérdését. 2018-ban több vízelvezető árkot is felújított az önkormányzat a településen.
Az Aranykagyló utcában a korszerűsítés saját erőből, míg
a Liget utca és a Patak utca közötti vízelvezető árkot pályázati forrásból újítottuk fel.

-

A tavalyi évben egy újabb ingatlant vásárolt az önkormányzat. A Kossuth utcában található „Kajári” házat. Az
idei évben elkészítettük a ház felújítási terveit, majd megkezdődött az épület felújítása.
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A Külsőhegyi úton az esőzések utáni csapadékvíz több
helyen komoly károkat okozott az utak patkájában, támfalaiban. Néhol már az út is rongálódott. A legveszélyesebb rész felújítására pályázatot nyújtottunk be. Vis Major
pályázatból megerősítettük az érintett támfalat és az utat.

-

A tavalyi évben kezdte a vállalkozó és 2019-ben fejezte
be a Kézműves udvar (egykori Tanítóház) nádazását. A
polgármesterségem alatt már másodszor kellet a nádtetőt
felújítani. Amilyen szép és tájba illő a nádtető, annyira sok
vele a munka és pénzigényes a fenntartása. Ez a felújítás
9 millió forintba került.
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Pénteken Szigligetről indult és vasárnap Balatonfűzfőn ér
véget az emlékmenettel egybekötött megemlékezés-sorozat melyet a Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége
rendez a doni áttörés évfordulóján.
A VEOL-ban megjelent írás:
A programot a Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége (MATASZ) is felkarolta, így 19 éve minden esztendőben megrendezik az emlékmenetet Jásdi Balázs
főhadnagy, a MATASZ hagyományőrzője támogatásával.
Ebben az időpontban az ország különböző pontjain indultak minden évben emlékezőtúrák, idén tíz helyen emlékezünk, Veszprém megyében is – mondta a veol.hu-nak a
szervező. Pénteken reggel a Hősök kertjében rendeztek
megemlékezést. Beszédében Simon-Jójárt Sándor a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete elnöke arra kért
mindenkit, hogy emlékezzenek a szigligeti áldozatokra.
Balassa Balázs polgármester köszöntötte a résztvevőket,
akik a szigligetiekkel együtt emlékeznek hőseikre. – A
helyi katonák példaértékűen védték az országot, minden
háborúban részt vettek, hogy harcoljanak a hazáért, a szabadságért. Említhetjük a szigligeti várvédő vitézeket, a
’48-as szabadságharc 73 nemzetőrét, az első és második
világháborúban részt vett katonákat. Az elsőben 51-en, a
másodikban 43-an, a doni harcokban nyolcan haltak hősi
halált. Szigligeten nincs olyan család, amely ne gyászolna
– mondta Balassa Balázs. A koszorúzás után a Veszprém
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megye által adományozott menetzászlót Porga Gyula
veszprémi polgármester adta át a századnak, és Szécsi Ferenc kisegítő tábori lelkész megáldotta azt a Fejér megyei
menetzászlóval együtt. Főhajtással emlékeztek a 2007ben elhunyt Kovács László ezredesre a sírjánál, a temetőben.
A menet résztvevői között ott voltak a Majsai Kiskun Huszárbandérium és a Bakony Menetszázad tagjai, köztük
Németországból, Szlovákiából, Litvániából és Csehországból érkezett katonák, Fejér és Veszprém megyei tartalékosok, többek közt Szabolcs, és Fejér megyei kadétok,
civil és tartalékos nyugállományú katonák.

Lamos Imre, Én, Porga Gyula, Simon-Jójárt Sándor
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Számunkra mindig fontos volt az I és a II. világháborús
emlékhelyünk folyamatos fejlesztése. Ennek volt a következő állomása a Hősök Kertje idei fejlesztése. Növényesítettünk, egy ágyút, információs táblákat helyeztünk el.
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Május utolsó vasárnapján több helyen ünnepeltük az elesett hősök emlékét.
A Hősök Kertjében tartott megemlékezésen Lamos Imre
dandártábornok tartott beszédet, megemlékezett falunk és
az ország elhunyt katonáiról. Előtte a templomfeljárónál
felavatták Béres János szobrászművész alkotását, a bástyát formázó ivó kutat.
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Ez a fejlesztés is azok közé tartozik, melyet már régóta
terveztem. Évek óta többen kérték a helyiek közül is, ennek a köztéri vízvételi lehetőségnek a kialakítását. A települési közkutak megszűnésével nem volt lehetősége az
embereknek arra, hogy valahol egy pohár vizet igyanak.
János ezzel a munkájával is bizonyította, hogy milyen
kreatívan közelít meg egy-egy témát. A megemlékezés a
kikötőben folytatódott, ahol az elkészült sajkások tiszteletére felállított emlékmű (szintén Béres János alkotása) és
a tájékoztató táblák avatását tartottuk.
A szigligeti sajkások részei történelmünknek. Terveink
szerint itt a parkban valósul meg majd egyszer a Sajkás
Kiállítótér. Ezért alakítottuk itt ki az emlékhelyet. Végül
a Szentháromság kápolnához mentünk, ahol a doni- és
amerikai emlékművet koszorúztuk meg.
-

2019-ben is folytattuk a szigligeti fő közlekedési utak korszerűsítését és a gyalogosközlekedést szolgáló járda kiépítését. A Réhelyi út felújítására 32.000.000 Ft-ot
biztosítottunk.
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Ugyancsak a Réhelyi úton megvalósult fejlesztés eredményeképpen vízelvezető árkokat újítottunk fel 4.500.000 Ft
értékben.

-

Július 5-én avattuk a község főterén báró Puteani József
emléktábláját. A falu korábbi birtokosa 1869. július 4-én
hunyt el, a halálának 150. évfordulóját követő napon pedig méltó módon emlékeztünk meg róla. Mivel leszármazottai Németországban élnek, testvérének, Puteani
Sándornak utódai, a Puteáni-Holl család tagjai leplezték
le az emlékművet. A tábla Takács József és Balassa Dániel ötlete alapján, a község önkormányzatának finanszírozásával készült el, hogy méltón emlékezzen a település
egyik ikonikus épületét készíttető emberére.
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-

2019-20-as tanévben már nem Benkő Katalin vezeti a
Szigligeti Általános Iskolát. A helyi újságban megjelent
összegzéséből idézek:
4 évvel ezelőtt, 2015. augusztusában arra kért fel a település önkormányzata, a tankerületi központ, az intézmény
pedagógusai, hogy mentsem meg az iskolát a bezárástól.
Az elmúlt 4 év eredményei intézményvezetői tevékenységem idején számokban: 51-ről 101-re növekedd a tanulók
létszáma (számított létszám 112 tanuló, ez a minimálisan
jogszabályban előírt) 9-ről 17-re emelkedett a pedagógus
létszám, 100%-os a szakos ellátottság. 1 pedagógus tanít
be,
egy
ki.
1 munkaközösség helyett 2 van idéntől van intézményvezető helyettese az intézménynek 5 tanuló csoportból (1-2,
3-4, 5, 6, 7. osztály) 8 önálló osztályt (1-8. évfolyamig)
szervezhettünk. 5 település helyett 15 településről járnak
tanulók iskolánkba a szakmai színvonal miatt.
A 2019/20-as tanév lesz sok év óta az első, hogy 8 önálló
osztállyal indulhat a munka szeptember 2-án 110 körüli
tanulói létszámmal.
Úgy vélem, sikerült bebizonyítanom, hogy egy kis településen (920 lelkes) is lehet országos színvonalú intézményt
működtetni. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, aki támogatták ezt a hatalmas munkát bármilyen módon. Nélkülük nem jöhetett volna létre az iskola mai képe.
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A közös akarat hozta létre mindazt, ami ma a Szigligeti
Általános Iskola.
Nem idéztem a teljes írást felsorolva az összes eredményt.
Szeretném Én is megköszönni munkáját. Elismerésre
méltó az igazgatóként végzett munkája. A továbbiakban
Dömötöri Józsefné, megbízott intézményvezető (majd intézményvezető) irányítja az iskolát
-

2019-ben is folytattuk az iskola korszerűsítését, függetlenül attól, hogy jelenleg nem az önkormányzat a fenntartó. Idézem a Harsonában megjelent írást, melyet
Dömötöri Józsefné, megbízott intézményvezető írt.
A nyári szünetben munkálatok zajlottak a Szigligeti Általános Iskolában. Teljes egészében megújult a zsibongóból
nyíló fiú és lány mosdó; valamint egy mozgássérültek számára is használható illemhely került kialakításra a nevelői
mosdóból. A helyiségek villamos- és vízvezeték rendszerét, illetve az ablakokat, ajtókat is kicserélték a szakemberek. Új járólap és csempe, válaszfalak, radiátorok,
szerelvények, tiszta festett falak várják tanulóinkat.
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A felújítás Szigliget Község Önkormányzata Képviselőtestületének jóvoltából valósulhatott meg. Július elején
kezdtek dolgozni a mesterek, hogy tanévkezdésre elkészüljenek a rájuk eső feladatokkal. Köszönet a Képviselőtestület tagjainak, a megvalósítást végző szakembereknek! Külön köszönet Balassa Balázs Polgármester Úrnak,
aki napi szinten segítette, szervezte, irányította a munkálatokat! Megnyugtató számunkra, hogy mindig számíthatunk a Képviselő-testület támogatására!
Egy Széchenyi István idézet tudja legjobban visszaadni a
történések üzenetét. „Egynek minden nehéz; soknak
semmi sem lehetetlen.”

-

1919 szeptember 2-án tavaszig bezártak a vár kapui. A vár
újkori történetének legnagyobb fejlesztése valósult meg
az elkövetkezendő másfél évben. A fejlesztés anyagi fedezete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 számú, a „Balatonfelvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében megvalósításra kerülő „Szigligeti vár részleges rekonstrukciója,
új fedett terek kialakítása” elnevezésű pályázatból 470
millió forint áll rendelkezésre, míg az önkormányzat 40
millió forintot biztosít.
A projekt keretében a szigligeti vár új, egyedi élményt
nyújtó turisztikai elemekkel bővül az eddig kihasználatlan
lehetőségeinek feltárásával. Modern, 21. századi,
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élményalapú látványelemekkel gazdagított, interaktív kiállítás nyílik, mely a gyerekek, családok számára is komplex látogatói élményt ad.
Fejlesztési elemek:
-

-

-

-

-

-

-

Oltóvíz hálózat kiépítése áramforrással, nyomásfokozóval együtt
Tóti-Lengyel kapu: címerrel, működő ejtőrácsos kapuszerkezettel, a működését bemutató kialakítással (ejtőrács, ellensúlykamra, kötélzet)
Török Bálint kaputorony: az emeleti járószint részleges
falmagasítással, csatlakozással a kortinafalhoz gyilokjáróval
Alsóvár, bejárat melletti térszín alatti beépítés: a Török
Bálint torony és a kortinafal melletti területen térszín alatti
szociális helyiségcsoport (vizesblokk) létrehozása
Felsővár, Újlaki kapu továbbépítése: a 2013. évi fejlesztésből elmaradt részleges rekonstrukció befejezése, a
kapu és a toronyépítmény bemutatása
Felsővár, nyugati, háromosztatú helyiségsor és őrség szobája: a részleges felfalazással a helyiségek térfalainak jelölése, tetőlefedése
Felsővár, keleti háromosztatú helyiségsor: a részleges felfalazással a helyiségek térfalainak jelölése, tetőlefedése,
vakolt belső falfelületekkel
Felsővár, Bencéstorony (lőportorony): a torony visszaépítése egy szint felfalazással, közbenső- és zárófödémmel,
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-

-

-

helyiségek fafödémes kialakításával, és mint „torony” bemutatása
Felsővár, a Palotaszárny és a Bencéstorony közötti közlekedő tér: a két épületrész közötti közlekedési kapcsolat
megteremtése faszerkezetű összekötő födémmel és lépcsővel
Felsővár, Palotaszárny: a meglévő boltozatcsonk felújítása a boltozat kiegészítésével, a teljes helyiség befedése,
a vízszigetelés és vízelvezetés megoldása, a helyiségben
vakolt falfelületekkel, a palota felső járószintjének kialakítása, a mellvédfalak magasságainak felülvizsgálata,
közlekedési biztonság növelése.
A turizmus, mint fejlődő iparág a jelent és egyben a jövőt
jelenti Szigliget számára. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy a turista csak olyan településen érzi jól magát,
ahol az állandó lakosság számára is adottak a körülmények egy kiegyensúlyozott életre. Ehhez nagymértékben
hozzájárulhatnak azok a fejlesztések, melyek a Magyar
Falu Program keretein belül teremtődnek meg. Nem minden esetben jelentheti a probléma megoldását a több százmilliós fejlesztés, a legtöbb esetben kisebb forrás
segítségével is javulhat jelentősen egy-egy szolgáltatás
színvonala. Ezt ismerte fel a kormány is és a megfogalmazott pályázati célok is ezt szolgálják.
Szigliget Képviselő-testülete is osztja ezt a véleményt és
ezért nyújtott be pályázatot orvosi műszerek, informatikai
eszközök, berendezések beszerzésére. Az elnyert
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2 690 291 Ft segítségével biztosítani tudjuk azokat az
egészségügyi szolgáltatásokat, melyek manapság jogos
elvárásként jelentkezhetnek a legkisebb településen is. Jó
minőségű számítógépek, mindhárom rendelőbe új nyomtató, üzenetrögzítős telefon, különböző orvosi eszközök,
amelyek a betegségmegelőzést szolgálják. Laboratóriumi
eszközök, 24 órás vérnyomásmérő monitor, dermatoszkóphoz, felszerelt nővértáska segíti a továbbiakban a
gyógyítást.
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Az őszi szünet ideje alatt is történt változás az óvodában.
Már nagyon indokolt volt a vizes blokk teljes felújítása,
mely ezekben a napokban zajlott. Az önkormányzat finanszírozta és nagyrészben a munkákat is a hivatal dolgozói
végezték. Becsülettel dolgoztak, hogy a helyiség minél
hamarabb elkészüljön, mely ízléses, esztétikus, világos és
tágas lett.

-

Ahogy már előzetesen utaltam rá az önkormányzat a tavalyi évben ismét vásárolt egy ingatlant a Kossuth utcában,
majdnem az iskolával szemben. A rossz állapotú épületet
felújítottuk és az utca egyik leghangulatosabb háza lett a
falu főutcáján. 2018-ban több ilyen ingatlannal is rendelkezett az önkormányzat.
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Ilyen volt

A fejlesztés után
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Ebben az évben vonult nyugdíjba Szalay Csabáné (Ildi
óvónéni) az óvoda intézményvezetője. Szászi Józsefné
nyugdíjba vonulásától (200 ) vezette az intézményt. Munkája során törekedett, hogy a kisgyermekek megkapják
azt az alapot, melyre építkezve sikeresen végezhetik el az
általános iskolát. Szerették a gyermekek. A fenntartóval
jó munkakapcsolatot ápolt, folyamatosan otthonos légkört
próbált megteremteni az intézményben az óvodások számára. Májusban búcsúztatták el a kisgyermekek, a szülők,
munkatársak és a település Önkormányzata. Több évtizedes pedagógus pálya ért véget, melyet Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismert el az EMMI, a Tapolcán
megrendezésre került pedagógus napi ünnepség keretében. Ezt követően Csombó Lajosné irányításával működött az intézmény.

A kép közepén Szalay Csabáné kollégái között
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A választások előtt elmélkedtem az elmúlt 17 évről:
Az első ciklusomban elkészítettünk egy fejlesztési koncepciót. Ez az anyag tartalmazza a főbb célokat.
- Az értékek megőrzése
- Saját bevételek növelése
- Fenntartható fejlesztések
- Turisztikai szolgáltatások fejlesztése úgy, hogy élhető
maradjon a település
- Teljes infrastruktúra kiépítése, az alap szolgáltatások
biztosítása
Ezek az elemek egyenként is értelmezhetők, de mi egy
csomagként kezeltük.
Nagyon fontos, hogy naprakész legyen a koncepció, de az
irányvonalnak fixnek kell lenni. Csak így lehet döntést
hozni arról, hogy egy-egy fejlesztési, pályázati elképzelés, illeszkedik-e a jövőképbe.
Én hiszem, hogy hosszú távon csak a vállalkozó szellemű
önkormányzatoknak van jövője!
Nagyon fontos, hogy miután az alap infrastrukturális feltételeket megteremtettük, elsősorban bevételt termelő,
vagy legalább önfenntartó fejlesztéseket valósítsunk meg.
Nagyon sok olyan fejlesztéssel találkozok országos szinten, melyet a megvalósulást követően nem tudnak fenntartani, működtetni!
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Sajnos sok településen annak ellenére, hogy tisztában
vannak az értékeikkel, mégis egy-egy befektető ígéretének alárendelik ezeket és örökre eltűnnek a városra-falura
jellemző egyedi vonások.
Amikor átvettem a települést 2002-ben Szigligetnek nem
volt adóssága, de nem álltak rendelkezésre források a
hosszú távú céljaink megvalósítására.
Felmértük, hogy mire érdemes költeni, forrásokat előteremteni. Az első ciklusom elején felújítottuk strandunkat,
azóta minden évben fejlesztjük és a befogadóképességéhez képest komoly vendégszámot generál. A vár fejlesztésére
is
nagy
hangsúlyt
fektettünk,
mely
eredményeképpen a térség egyik leglátogatottabb attrakciójává vált. A 2018-as évben a vár látogatószáma elérte
a 150 ezres látogatószámot. A strandon és a vár környékén
építettünk, kialakítottunk, vásároltunk olyan épületeket,
melyekben vállalkozók szolgáltatásokat tudnak működtetni. Ezek a kiadásából minden évben tervezhető bevétele
van a falunak. Megvásároltunk olyan épületeket, mely
épített örökségünk fontos eleme, mert nem láttuk biztosítva ennek a védelmét. Ezt az öt épületet felújítottuk és
szállás lehetőséget biztosítunk bennük. Ezáltal nem csak
megőriztük értékeinket, hanem folyamatos bevétel keletkezik. Emellett még vásároltunk három másik épületet,
ugyancsak szálláslehetőség kialakítása céljából. Az egyik
épület nem csak panzióként, hanem vendéglátóegységként is működik.
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Mindig mérlegeltünk, hogy mire szabad forrásokat biztosítani. Melyek azok a fejlesztési igények, melyek a takarékossági és észszerűségi meggondolások alapján
kiválthatók, vagy a költségek csökkenthetők. Ilyen például a rendezvénytér. Komoly igény volt nagyobb kültéri
rendezvények megtartására alkalmas tér létrehozására. A
testület úgy döntött, hogy nem csökkentjük a zöldfelületeket, hanem használjuk, ami van. Adott a strand és a Vár.
Mindkét egységnek megtaláltuk az oda illeszkedő rendezvényeit. Mindkét helyszínen a teljes infrastruktúra adott.
A strandot tovább gondolva a meglévő adottságokat hasznosítva, tovább fejlesztve egész éves nyitva tartó szolgáltató térré alakítottuk. Ebben az esetben is
visszaköszönnek az alap koncepció elemei. Megőrizzük
az értékeket, de mégis jövedelmező szolgáltatásokat valósítottunk meg.
Az önkormányzat komoly hangsúlyt fektet arra, hogy minél több fejlesztést, karbantartást saját dolgozókkal tudjunk elvégezni. Ezért több szakma képviselőjét is
alkalmazzuk. Így nagyon komoly az anyagi megtakarítás.
A település anyagi helyzete jó, mert jelentős a saját bevétele. Van forrásunk és lehetőségünk bizonyos szolgáltatási elemek finanszírozására, megtartására, vagy
kialakítására. Mi egy kis falu vagyunk, de van orvosi rendelőnk, postánk, óvodánk, iskolánk, 6 településes közös
önkormányzati hivatal központja vagyunk, közösségi
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házunk. A településen található személyhajó és vitorláskikötő, teniszpályák, füves és műfüves pályák.
Fontos, hogy ne lakosság terheit növelve biztosítsunk forrásokat a falu működéséhez. Ennek tükrébe több mind 12
éve nem emeltünk adót és nem vezettünk be új adónemeket.
Sokszor hallom, hogy „könnyen vagytok, mert van váratok strandotok”. Igen ez igaz, de sok olyan települést tudnék felsorolni, ahol van vár, de nincsen belőle bevételük.
A szigligeti vár újjáépítését szinte a nulláról kezdtük.
Csak azok tudják, akik üzemeltetnek hasonlót, hogy
mennyi munkával jár a felújítása, működtetése.
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Az előző évekhez képest meglepően sok képviselőjelölt indult a
választásokon.
Mivel úgy alakult, hogy ezt követően már csak egy évig töltöm
be a polgármesteri pozíciót, ezért néhány hagyományos eseményről ismét említést teszek. Főleg azért, mert több olyan rendezvény
is volt, amely nem csak az Én, hanem a település vonatkozásában
is az utolsó volt.
-

Az Idősek Napja rendezvényünket 2019. nov. 16-án tartottuk meg Széll Gábor meghívására az Esterházy Pincében. Idézet a Harsonából.
„Patinás környezetben ünnepeltük az idősebb korosztályt.
A köszöntő után a szigligeti óvodások adták elő kedves
műsorukat Csilla és Bea óvó néni vezetésével. A szigligeti
általános iskolások verssel és néptánccal készültek az
idén, felkészítő tanáruk Verő Katalin volt.
A jókedvű délutánra Sajcz Gábor örökzöld dallamokból
összeállított harmonika műsora tette fel a koronát, majd
Pataki Tamás népdalénekes bíztatta éneklésre a közönséget.
Balassa Balázs polgármester köszöntötte a jelenlévők közül a legidősebbeket, Dosztál Zoltánnét és Mátrai Ferencet.
Köszönet a fellépő gyermekeknek: óvodások: Haraszti
Hanna, Vadász Gréta Zoé, Kóbor Kata Luca, Balassa
Imola, Burucs Balázs Boldizsár, Turcsányi Jónás, Szabó
Máté és Herki Dorina. Iskolások: Szalay Zsóka, Németh
Sára, Szalay Bence, Széplábi Boróka, Szabó Korinna,
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Falati Liliána, Falati Kitti, Farkas Boglárka. Köszönet
Széll Gábornak a nagylelkű felajánláshoz, vendéglátáshoz!
A rendezvény szervezésében és lebonyolításában segített,
Király Nikolett, Egyed Péter, Laszczik Lórántné Marika,
Gajdosné Horváth Katalin, Ihász Natália.

- Elhunyt Mezey Artúr Szigliget polgármestere (19902002) A Harsonában búcsúztunk tőle: Szigliget Képviselő-testülete fájdalommal búcsúzik a település egykori
polgármesterétől, akit Szigliget Község Önkormányzata
saját halottjának tekint. Mezőtúron született 1944. július
18-án, Szigligeten halt meg 2019. november 23-án. Temetése 2019. november 28-án volt a Szigligeti temetőben.
Szülei: Mezey Artúr festőművész és Zwierina Ilona középiskolai tanár. Gyermekei: Artúr Attila 1978, Barbara
Katalin 1981. 1990-ben Szigliget polgármesterévé választották, 12 évig vezette a települést. 1991-től a Szigligeti
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Váralapítvány kuratóriumának elnöke volt. Polgármestersége alatt végig a település érdekeit szolgálta. Több kiemelkedő fejlesztés és kezdeményezés köthető a nevéhez.
A teljesség igénye nélkül a fontosabb fejlesztések a következők voltak:
- Az Ófalu csatornázása.
- Kiépült a településen a földgáz hálózat.
- Bővült az óvodai konyha kapacitása.
- Bővült a közvilágítás a strandtól a temetőig és a Főtértől a Ciframajorig.
- Öt vendéglátó egységgel és WC zuhanyzóval bővült
a strand.
- Új parcellával növekedett a temető és díszburkolatot
kapott a ravatalozó előtti terület.
- Megvásárlásra, majd felújításra került a "Farkas
villa".
- Kialakították a kézműves udvart és két nyilvános WC
épült.
- Kossuth utca és járda aszfaltozása.
Munkája legnagyobb eredménye, a vár hasznosításának kezdeményezése. Ez egy olyan
munka volt, mely hosszú távon
meghatározta a település jövőjét.
Nyugodjon békében!
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A tavaszias idő ellenére igazán meghitt hangulatban zajlott le az idei Mindenki Karácsonya december 20-án. A
Fő tér december elejétől folyamatosan szépült és az ünnepre már teljes díszében pompázott. A karácsonyfa köré
új dekoráció is került Gergely Ramóna és Remsei Enikő
munkájának köszönhetően. A rendezvényre az óvodások
és az iskolások szülei ajándéktárgyakkal, süteménnyel készültek. Köszönjük azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a gyerekek programjaihoz. A rendezvény
szervezői zsíros kenyérrel, diós-mákos bejglivel kínálták
az ide érkezőket.
Balassa Hegedüs Kriszti és családja idén is töltött káposztával készültek, melynek bevételével szintén az óvodások
programjait támogatták. Czilli Károly és Töreki Zoltán
senkit sem hagyott fázni, idén is finom forralt borral kínálta a vendégeket, míg a másik pulton forró tea készült
Laszczikné Marika, Gajdosné Horváth Kati, Molnár Ferencné Ida jóvoltából.
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Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút már régóta megvalósítandó tervként fogalmazódott meg, elsősorban Tapolca Képviselő-testülete részéről.
Tapolca, Raposka, Hegymagas és Szigliget önkormányzatok közös összefogással megpályázta a Tapolcai Integrált Településfejlesztési Stratégiában szereplő, TapolcaRaposka-Hegymagas-Szigliget térségi jelentőségű kerékpárútra a TOP-3.1.1-15- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázaton forrást nyertünk. A
„Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása” című,
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt
keretében 411.014.037 Ft összegű támogatás nyertünk. A
projekt gesztora Raposka település lett. Sajnos nem haladt
a projekt a tervezett ütemben (melyért nem lehet Raposka
polgármesterét, képviselő-testületét hibáztatni). A tagönkormányzatok kérésére Szigliget átvállalta a gesztorságot,
mellyel nagy terhet vettünk a nyakunkra. A Tapolca-Szigliget kerékpárúthoz készített egy tanulmánytervet 2016ban a Bonum Via Kft., azonban az abban javasolt 7318 j.
országos közút mentén haladó önálló kétirányú kerékpárút megépítése túl nagy költségű lett volna. Ennek megfelelően felkértük 2018-ban a TANDEM Mérnökiroda
Kft.-t, hogy keressenek olyan alternatívát, mely belefér a
költségvetésbe. Mérnökirodánk önálló kétirányú kerékpárút helyett gazdaságosabb útvonalakat, és útvonaltípusokat javasolt, továbbá olcsóbb, de ugyanúgy megfelelő
pályaszerkezetet. 2019 júliusában kiválasztásra került a
projektmenedzser, Gerencsér Tamás személyében. Az
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önkormányzatok 2019 októberében megbízták a GRAFOTO 3D Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t, hogy készítse el a kerékpárforgalmi nyomvonal kerékpárhálózati
tanulmánytervét, majd a kiválasztott nyomvonal engedélyezési és kiviteli tervét. A szerződésnek megfelelően elkészült a kerékpárhálózati tanulmányterv. Folyamatos
egyeztetések zajlottak a nyomvonalat érintő ingatlantulajdonosokkal, képviselőivel, szakhatóságokkal. Ezzel párhuzamosan az érintett önkormányzatok felülvizsgálták és
módosították a rendezési tervük kerékpárút által érintett
részét. 2020-ban új tervezőcsapatot kellett keresnünk és
szerződést bontottunk a régivel.
Tervezett nyomvonal: Ez a Balatoni Bringakörútból kiindulva a 71-es főutat forgalomtechnikai beavatkozással keresztezné. Az útkeresztezés után önkormányzati
ingatlanon fordulna rá a Tapolca-patakra, mely mentén,
keleti oldalon haladna. Hegymagast elérve az első épület
után jobbra ráfordulna egy önkormányzati aszfalt burkolatú szervizútra, melyen haladva eléri a Széchenyi utcát.
A Széchenyi utcán keleti irányba halad párszáz métert,
majd északnak fordul mezőgazdasági utakra. A mezőgazdasági út Raposka Fő utcájába fut bele. A kerékpárút tovább Raposka Fő utcán vezet déli irányban a Szent
György hegy felé, forgalomtechnikai beavatkozásokkal
keresztezve a 7318 j. utat, majd a Fő utcáról az ivókút után
letérve mezőgazdasági utakon vezet egészen a 7345 jelű
országos közútig. Az országos közúton haladnánk tovább
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a Tapolcai elkerülőig, majd ezt átszelve mellékutakon jutnánk el a Tapolca parkolóig.
A nyomvonal teljes hossza 9952 m.
Sajnos jelentős volt a forráshiány. Folyamatosan jelentkeztek a nyomvonallal kapcsolatos problémák. A tervezés
sem ment megfelelő ütemben. Vagyis voltak problémák.
Ígéret volt a támogatás mértékének növelésére, mely azóta realizálódott. A lemondásomat követően módosult a
nyomvonal is. Nagyon remélem, hogy megvalósul a régi
álom.
-

Tizedik alkalommal adott helyet a szigligeti strand az
Újévi csobbanásnak 2020. január elsején. A minden eddiginél nagyobb szabású rendezvényen új, különleges
látnivalók várták a csobbanókat és az érdeklődőket. A
strand bejáratánál verklis csalogatta az embereket, beljebb pedig jégszobrász és mutatványosok szórakoztatták
a látogatókat. A szaunaház erkélyén a tapolcai Új Idők
zenekar muzsikált (soraikban a szigligeti Czilli Dániellel). A legnagyobb durranás mégis maga a csobbanás
volt, amire idén 678 ember vállalkozott. A karácsonyfát,
amit a szervezők december 24-én helyeztek a vízbe, egy
székesfehérvári férfi hozta ki. Saját elmondása szerint
már tavaly is közel járt az elsőséghez, de akkor beelőzték. A legfiatalabb csobbanó 7, a legidősebb 78 éves
volt. Az országon belül legmesszebbről Mátészalkáról
érkezett csobbanó, külföldről pedig érkezett egy csapatnyi ember Csehországból, de a legtávolabbról érkező
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mégis egy ausztrál férfi lett. A fürdőzés alatt és után a
Cimbaliband húzta a talpalávalót. Végül a közel 700
csobbanó és a 6000 néző felejthetetlen élménnyel távozhatott az új évtized első napján a szigligeti strandról.
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Az idei télen ismét működött a jégpálya a strandunkon.
Az átlagosnál melegebb volt a tél, ezért a tervezettnél egy
héttel előbb lekapcsoltuk a hűtőt. Így is elmondható, hogy
évről évre többen látogatták ezt az egyedi szolgáltatást. A
Balatonnál másik strandon nem működött jégpálya, illetve elmondható, hogy mikrorégiós szinten egyáltalán
nem volt korcsolyázási lehetőség. 10 éve megfogalmaztam egy szlogent „Egész évben Szigliget”. Elkészült egy
koncepció, melynek a lényege, hogy ne csak a nyári hónapokban használjuk a strandot, mivel ehhez a teljes infrastruktúra rendelkezésre áll. Ebbe az elképzelésbe
illeszkedett a szeptemberi MAPEI Szigligeti Félmaraton,
mely 2020 őszén még megrendezésre került, azóta nem.
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A Süllőfesztivál és az Újévi csobbanás két éve nem kerültek megrendezésre. A jégpálya 2020 februárja óta nem lett
felállítva a strandon. Már csak a szauna működik, de így
önmagában kevesebb vendég számára vonzó. A rendezvények, szolgáltatások elmaradásának csak az egyik oka
a COVID. Egy kicsit szomorú vagyok, hisz évek alatt
megteremtettük az infrastrukturális feltételeket. Fűthető
vizesblokkokat, áramvételi lehetőségeket alakítottunk ki.
Büszke voltam, hogy a strandunkra olyan programokat,
szolgáltatásokat szerveztünk, biztosítottunk, melyekkel a
Balatonnál egyediek tudtunk lenni.
-

Megalakult a Szigligeti Nyugdíjas Klub! A Harsona februári számából idézek:
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-

Balassa Balázs polgármester úr és a képviselőtestület kezdeményezésével, támogatásával a közelmúltban megalakult a Szigligetiek Nyugdíjas Klubja. Klubhelyiségünk a
“régi diszkont” (Kossuth utca 49.) épületében található.
Első alkalommal Jámbor Szilvia előadásán vettünk részt,
aki a tapolcai Deák Jenő Kórház dietetikusa. Felhívta a
figyelmet a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek okozta változásokra, azok megelőzésére. Tanácsokat adott a helyes táplálkozásra, életmódra, végül az
általa készített csicseriborsó-, lencse-, tonhalkrémes kenyérfalatkákat kóstolhatták meg a jelenlevők. Második alkalommal "Ki van a fényképen?" címmel megrendezett
összejövetel alkalmával töltöttünk el közösen egy kellemes estét. Takács József klubtársunk évtizedek óta gyűjtögetett régi fotóit Balassa Dániel segítségével kivetítőn
néztük meg. A gyűjtemény hatalmas mérete több alkalmat
is kínál még a jókedvű találgatásokhoz, izgalmas kikapcsolódást nyújtott a megsárgult fotókat vizsgálgatni, régi
arcokat felfedezni.
Szeretnénk a klubéletet úgy kialakítani, hogy egymás felé
érdeklődőek legyünk, érezzük az összetartozás jótékony
hatását lakóhelyünkön. Célunk minél hosszabb ideig a
szellemi frissességünket fenntartani, az új információk
befogadására nyitott szemléletet kialakítani/megőrizni.
Marton Éva Zsuzsanna
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Sajnos a Kínából „induló” koronavírus fertőzés elérte országunkat, mely eredményeképpen Szigligeten is megváltozott az életünk. Nagyon sok intézkedést kellett hozni.
Ennek csak egy kis szeletét idézem vissza. Az első hullám
után a lakossághoz eljuttatott tájékoztatómat:
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
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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!

-

Az elmúlt évek fontos feladatának tartotta a képviselő-testület, hogy a településen belüli fő közlekedési utat felújítsa. Mivel ezek az útszakaszok állami tulajdonban
vannak ezért sokat gondolkoztunk azon, hogy szükségese forrást biztosítanunk a felújításra. A végső döntés meghozatalakor mérlegeltünk és beláttuk azt, hogy ha az önkormányzat nem finanszírozza a beruházást, akkor az az
elkövetkezendő években nem lesz felújítva, mivel az út
kezelője ezt rövid időn belül nem tudja megvalósítani.
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Ez az 5-dik év, hogy egy-egy szakasz megújul. Első ütemben a Nádüzemtől a strandig, majd a strandtól a kikötőig.
A Réhelyi úton már két ütemben elkészült az út szélesítése, újra aszfaltozása és a gyalogos közlekedés biztosítására a kiemelt padka építése.
Az előző években a közútkezelő egy jelentős aszfaltmennyiséget biztosított, mellyel hozzájárult ahhoz, hogy
minél nagyobb szakasz újulhasson meg. Sajnos ez a 2018
és a 2019-es évben is elmaradt, helyette viszont mindkét
évben martaszfalttal segítette a beruházást. Idén csak az
útszélesítés, valamint a gyalogosközlekedést biztosító kiemelt padka megépítése valósult meg. A terveknek megfelelően április 21-én a gyalogosközlekedés számára
átadtuk az útszakaszt.
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Folyamatosan dolgozunk azon, hogy Szigligeten minél
jobb minőségű utakat biztosítsunk mind az autós mind a
gyalogos forgalom számára.
-

A polgármesterségem alatt egy kivételével minden fedett
buszmegálló megújult. Az idei évben egy új készült a kikötőnél, melyet a Soponyai út északi oldalán helyeztünk
el, míg a strandnál kicseréltük a rossz állapotban lévő építményt. A megbízatásaim alatt 6 új fedett buszváró épült
és 4 megújult.

-

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 tudott
megvalósítani a pályázat segítségével a községi strandon.
Figyelembe véve a növekvő látogatottságot és a partvonal
elérhetőségét, két lépcsőtípust rendeltünk meg, két 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 felületkezelés modern tűzihorganyzott technológia,
szinte minden kültéri fémszerkezet felületvédelmére alkalmas.
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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.
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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.
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Az egész Balatonon egységes dizájn alapján megújulnak
a kültéri öltözőkabinok és az információs táblák is. Ez a
két utóbbi fejlesztés a koronavírus hatására csak ősszel
valósult 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 helyeztünk el a kisvíznél.
Szigliget önkormányzata évről évre egyre többet tesz
azért, hogy strandja egész évben vonzó legyen.

A jelenlegi fejlesztési csomagban a strand középső részén
található két vizesblokk épületet megújítottuk, korszerűbb
szolgáltatásokkal láttunk el. Eddig a téli rendezvények alkalmával gázsziesztával, villanyradiátorral biztosítottuk
az alaphőmérsékletet azért, hogy nyitva tudjuk tartani a
mosdóhelyiséget a vendégek számára. Az épületeket nem
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bővítettük, a nyílászárók méretei változatlanok maradtak.
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.
Az épületeket kívül és belül szigeteltük, illetve a nyílászárókat kicseréltük. A fejlesztés során, a strand területén
kiépített gázhálózatra rácsatlakozva biztosítani tudtuk a
fűtést és a meleg vizes zuhanyzót. A beruházás tartalmazta az elhasználódott mosdók, WC-k, kiegészítők cseréjét, az épületek festését, tető javítását. Kialakításra
került 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.

Kívül leszigeteltük az épületet
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2020. július 21- hirbalaton.hu:
Szigliget szembeszállt a beépítési lázzal– írtuk meg tavaly, bemutatva milyen sorsdöntő szerepe van a helyi
képviselő-testületeknek a balatoni csodák megőrzésében.
A település ennél is többet akar. A polgármester a testületével kidogozott egy szigligeti álom-projektet, amely az
értékek megóvása mellett a klímavédelem terén is modell
értékűvé tenné az észak-balatoni települést. Nem kellenek
hozzá komoly pénzek, “csak” támogató lakosság, hatóságok, kormány és következetes önkormányzati vezetés.
Bemutatjuk, hol tart a terv, ami a remények szerint az önkormányzati ciklus végére megvalósulhat.
– Tavaly kezdtem kidolgozni a projektet, amikor az unokám születése sok mindenre rádöbbentett. Nincsen jogunk
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tönkre tenni az Ő jövőjüket. Az új testület támogatta elképzeléseimet. A helyi építési szabályzatunk felülvizsgálata jelenleg is zajlik – mesél a polgármester a kezdetről.
Szigliget lenne az első
Szigliget álom-projektjéről Balassa Balázs elöljáróban elmondta, biztos abban, hogy nem lesz egyszerű egy átlagemberrel elfogadtatni ezt a szabályozást. Kicsit tart a
hatóságok hozzáállásától is, hisz ilyenre Magyarországon
még nincs példa. Európában (például Piran) és a világ más
tájain is van már hasonlóan működő település, de hazánkban Szigliget lenne az első.
“Fontos, hogy ne féljünk az újtól. Amennyiben ez az álom
megvalósul, gyermekeink és unokáink számára rakjuk le
az élhető jövő alapjait. Fontos az is, hogy akár kormányzati szinten is támogassanak egy ilyen projektet, hisz jó
példákkal kell megmutatni a helyes utat a klímavédelem
terén” – fogalmazott a polgármester.
Számításokat nem végeztek. A települést 18 éve vezető
polgármester (aki az önkormányzatokat tömörítő Balatoni
Szövetség elnöke volt az elmúlt öt évben) szerint ennek a
projektnek a megvalósulása nem pénz kérdése. “Amenynyiben a döntéshozók támogatják törekvésünket, megvalósulhat egy olyan elképzelés, amely például szolgál majd
minden előremutató 21. századi innovációnak” – mondta.
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Már bizonyított, de meg is kell őrizni az eredményeket
“Szigliget az elmúlt 30 évben bebizonyította, hogy az
örökségül kapott természeti értékeket megbecsüli és képes megőrizni a következő nemzedék számára. Ezeket az
eredményeket csak akkor lehet hosszú távon fenntartani,
ha különböző intézkedésekkel korlátozni tudjuk a település terhelését” – fogalmazott Balassa Balázs.
Mielőtt belevágunk
“Fontos eldöntenünk, hogy milyen utat választunk. Megőrizzük a település egyediségét, viszonylagos nyugalmát,
vagy hasonlóan a többi Balaton parti településhez, mi is
próbáljuk a nagyobb adóbevétel reményében a zöldfelületek rovására kielégíteni a befektetői, fejlesztői igényeket” – szól az útmutatás.
A célok eléréséhez két fontos lépés vezet
Mivel Szigliget vezetése amellett döntött, hogy megőrzi
egyediségét és nyugalmát, így határozta meg a legfontosabb célokat:
•
•
•

a település természeti és épített örökségének megőrzése
Szigliget élhető település maradjon
a helyben élők turizmusból származó bevételei ne
csökkenjenek, esetleg növekedjenek
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•
•
•

az ingatlanárak ne csökkenjenek
a biztonságérzet javulása
az egészséges élettér megteremtése

Sokat gondolkoztak azon, milyen eszközzel tudják elérni
ezeket a célokat. Egyértelművé vált, hogy a legnagyobb
terhelést a megnövekedett gépkocsiforgalom jelenti. Ebből adódott, hogy a két legfontosabb lépés: korlátozni a
településre érkező gépkocsik számát és erősíteni a gyalogos, kerékpáros forgalmat.
Parkolókat a község két bejáratához
Megfogalmaztak egy álmot, aminek a lényege, hogy a település két bejáratánál egy-egy parkolót kialakítva szűrnék a behajtó gépkocsikat.
A kiinduló koncepció:
•

•

A települést két úton lehet megközelíteni, vagyis itt
kell korlátozni a gépkocsiforgalmat. Cél a Szigligetre
érkező turisták településen belüli gépkocsiforgalmának minimalizálása úgy, hogy az ingatlannal rendelkezők, a szállást igénybe vevők, valamint a
szolgáltatást végzők számára a továbbiakban is biztosított legyen a behajtás.
A település két végén ki kell alakítani egy-egy olyan
beengedő pontot, ahol szűrni tudják a gépkocsiforgalmat, parkolókat, valamint egyéb alternatív
478

•

közlekedési lehetőséget biztosítva. A turisták számára
kialakított parkolók fizetősek lennének, amiért a vendég gépkocsiőrzést, és ingyenes helyi buszközlekedési lehetőséget kapna. A helyi elektromos buszok
nyáron sűrűbben járnának.
Komplett műszaki megoldásokat még nem tartalmaz a
terv, de a főbb elemeket igen: mindkét csomópontot
úgy kell kialakítani, hogy a bejövő forgalmat két sávra
bővítsék. Az egyik sávban kártyás beléptetőrendszert
alakítanának ki, míg a másik sáv csak a buszok és a
megkülönböztető jelzéssel közlekedők számára biztosítaná a behajtást.

Kik kaphatnának a településre való autós behajtáshoz
szükséges beléptetőkártyát?
•
•
•
•

az állandó lakosok a tulajdonukban lévő összes gépkocsira
ingatlannal rendelkező többi tulajdonos (ingatlanonként max. 2 gépjárműre)
a településen szállást igénybe vevők
az a gépkocsi-tulajdonos, aki az önkormányzat által
meghatározott úthasználati díjat befizeti

Milyen egyéb szolgáltatásokat biztosítanának a vendégek
számára?
•

kerékpárkölcsönzési lehetőséget
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•
•

kedvezményes bérletek vásárlását az összes önkormányzat által működtetett turisztikai célpontra
információs pont kialakítása

A várható eredmények sora
Az elképzelés megvalósulása ezekkel az eredményekkel
kecsegtet a testület szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•

a légszennyezettség javul
gyalogos és a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá
válik
csökken a településen a zajhatás
megszűnik a mezőgazdasági területeken az engedély
nélküli parkolás
a település exkluzivitása növekszik
a település biztonsága javul
az ingatlanok értéke nő
Szigliget nyári zsúfoltsága megszűnik

Elképzelhető, hogy az első években csak a májustól-októberig terjedő hónapokban, illetve nagyobb rendezvények
alkalmával célszerű bevezetni a korlátozást.
Az olyan manapság fontos fogalmak mint a klímavédelem, egészség, fenntarthatóság nemcsak hangzatos,
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hanem valóságos tartalommal is megtölthetők. Szigligeten ezek lennének:
•
•
•
•
•

fásított parkolók kialakítása
kipufogó gázhatás csökkentése
zöldterületek terheltségének csökkentése
elektromos buszok működtetése
kerékpáros és gyalogos közlekedés előtérbe helyezése

Beindult a megvalósítás
“A tervezők már keresik a parkolók helyét, amit majd a
rendeletünk tartalmazni fog. Ez a projekt olyan mind
puzzle, több részletből áll össze. Ezeket a részleteket
egyenként ki kell dolgozni, hogy azokat összeillesztve
megvalósulhasson az álmunk. Ez egy hosszabb folyamat.
Elképzeléseink szerint a ciklus végére valósulhat meg a
projekt” – mondta Balassa Balázs.
-

Megújult a Fekete-kereszt
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör néhány évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy Bodor István kőszobrász-restaurátor bevonásával megújulhassanak Szigligeten ezek a
kőkeresztek. Ezt a tervet az Önkormányzat is támogatta és
finanszírozta a felújításokat. Az idei tavaszra pedig a Rókarántói és Külsőhegyi utca találkozásánál lévő kőkereszt
is elkészülhetett.
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A most elkészült kőkereszt – a Fekete-kereszt -, a színéről
kapta nevét. Eredeti anyaga sötét színű, így maradt rajta
ez a jelző. A legrégebbi a szigligeti korpuszok közül,
1802-ben állították. Az empire stílusban készült kereszt
tövében két nőalak, Mária és Magdolna is helyet kapott.

-

Évekkel ezelött szinte elképzelhetetlen volt számomra,
hogy 2020 májusában bizonytalanná válhat a település
működése. Ekkor fogalmaztam meg a lakosság felé ezeket
a gondolatokat:
„Szerdán szokásomnak megfelelően reggel 7 órakor mentem dolgozni autómmal, amikor is megállított egy szigligeti lakos és csak annyit kérdezett, hogy mikor láthatja
ismét a régi mosolygós polgármesterét, mivel már hónapok óta komor és szomorú a tekintetem. Elgondolkoztatott az, amit mondott. A munkám jelenleg valóban sok
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fejfájást okoz. Talán csak az unokám mosolya tudja feledtetni a gondokat.
Én sem vagyok több, sem kevesebb egy átlag szigligetinél. Talán annyiban különbözünk, hogy ha csak kis mértékben is, de döntéseimmel hatással vagyok több ember
életére. Ez nagyon komoly felelősséget jelent és nem
könnyű az embernek a vállain cipelni a település gondjait.
Néha azt hiszem, hogy reggelente nem a gerincsérvem miatt, hanem a gondok súlyának hatására indulok görnyedt
háttal a munkába.
Lassan 18 éve irányítom a települést polgármesterként, de
talán soha nem volt ennyire bizonytalan a jövő. Soha nem
hibáztatok senkit azért, mert olyan problémák nehezítik a
munkámat, melyeket esetleg nem én generáltam, mindig
csak a megoldást keresem.
Több forgatókönyvet is készítettem az elkövetkezendő
időszak kezelésére.
Miért kellett az év elején elfogadott költségvetést és fejlesztési elképzeléseket félredobva új koncepciót készíteni? Természetesen a koronavírus hatása miatt. Minden
évben három részre bontom az évet. Az első időszak május végéig tart. Ilyenkor februárban megrendelek minden
olyan fejlesztést, mely szükséges a nagyobb vendégszámú
nyári időszak színvonalas működtetéséhez. Erre a forrásokat pályázati pénzekből vagy az előző évben
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megtermelt tartalékból biztosítjuk. Idén is ez történt. Ezt
bátran megtehettük az előző években, hisz a nyári bevételek (strand, vár, bérlemények stb.) biztosították a további
működési költségeket. Sajnos a második időszak bevételt
termelő lehetőségei komolyan veszélybe kerültek.
A legrosszabb forgatókönyv szerint mégsem tudjuk a nyáron kinyitni a fizetős strandunkat és a várat. Ebben az esetben a jelenlegi számításom szerint július közepéig van
forrásunk a működésre. Körülbelül egy hónappal ezelőtt
készítettem az első ilyen jellegű számítást, akkor még augusztus végéig tudtuk volna ebben az esetben fizetni a
közel 50 dolgozónkat és működtetni a települést. Azóta
központilag elvonták a súlyadót, az iparűzési adó megfizetésének határidejét eltolták az őszre, az elmúlt évi idegenforgalmi adó után járó állami támogatás kifizetését
felfüggesztették, az idei idegenforgalmi adó megfizetést
elengedték. Ez mind-mind komoly tízmilliókat jelent,
aminek hiánya tovább növeli az Önkormányzat gondjait.
Sajnos a vár befejezése a koronavírus hatására csúszik és
bizonytalanná vált. A strand esetében amennyiben kinyithatunk és csak korlátozott számú vendéget fogadunk, azzal talán összejön annyi bevétel, mely a kiadásokat fedezi,
de félek tőle, hogy veszteséget fogunk termelni. Amenynyiben nem tudunk kinyitni, nem számlázhatjuk ki a bérlők felé a bérleti díjakat. A strand csökkentett
„üzemmódja” mellett is csak egy része hajtható be.
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Emellett ott van az alapprobléma, minden gondunk okozója, a koronavírus. Kevesen gondolják mekkora felelősség, egy ilyen összetett, szolgáltatásokat, turisztikai
attrakciókat, állandó és kb. háromszor annyi nyaralóingatlant magában foglaló települést úgy működtetni, hogy lojálisak is legyünk a nyaralóingatlanok tulajdonosaival, de
közben óvjuk az állandó lakosokat.
Úgy éreztem, nem baj, ha szeretett településük polgármesterének gondjaiba egy kicsit betekinthetnek, hisz valamilyen fokon ez minden ingatlantulajdonost érint.
A polgármester is ember.”
-

Ahogy már előzetesen írtam róla a tavalyi év nyarán elkezdődött a vár „újkori” történetének legnagyobb fejlesztése. Sajnos a beruházás nem haladt a tervezett ütemben,
melynek sok összetevője volt, ennek eredményeképpen
kissé megromlott a kivitelező és a megrendelő közötti
munkakapcsolat. Mely a továbbiakban csak fokozódott. A
vár a település érdeke azt kívánta, hogy kerekedjek felül
ezen és csak a feladatra koncentráljak. Most így utólag azt
kell, hogy mondjam, komoly fejlesztés valósult meg. Ebben az időszakban viszont nem volt egyszerű kezelni a
helyzetet. Sajnos a tervezettnél később, június 20-án vált
ismét látogatható a „Balaton vára”. Tíz hónap után nyíltak
ki ismét a vár kapui a látogatók előtt. Akkor még zajlott a
várban az építési beruházás, de a munkavégzéssel
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párhuzamosan már biztosítani tudtuk a biztonságos vendégfogadás feltételeit. Sajnos nem tudta a kivitelező a tervezett időpontra befejezni a munkálatokat, de közösen
úgy döntöttünk, hogy június 20-tól látogathatóvá tesszük
a várat.
A projekt keretében a Szigligeti Vár új, egyedi élményt
nyújtó turisztikai elemekkel bővül az eddig kihasználatlan
lehetőségeinek feltárásával. Modern, 21. századi, élményalapú látványelemekkel gazdagított, interaktív kiállítás
nyílik, mely a gyerekek, családok számára is komplex látogatói élményt ad.

Állvány mögött a Bencés torony
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Készülnek a tetők
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Fedett terek jöttek létre
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Felsővár

Ez a beruházás fájdalmas tapasztalatokat szerzett számomra. Egy fantasztikus fejlesztés bizonyos embereknek
olyan „arcát”, tulajdonságát mutatta meg nekem, mellyel
Én nem tudok azonosulni. Komoly támaszom volt Paál
József, a tervezők: Müller Ferenc, Bánszky Szabolcs, Fekete-Páris Judit a Balatoni Integrációs KHT-tól, aki a pályázat szabályos lebonyolításában segítette a munkámat,
egészen addig míg októberben felálltam az íróasztaltól.
Dolgoztunk azon, hogy plusz forrásokhoz jussunk és lezárjuk az építési beruházást. Ez sikerült. Nagyon büszke
vagyok erre az időszakra. Nem titkolom, ez a fejlesztés is
jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ma nem
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vagyok polgármester. Az emberi gyarlóság erősen tapasztalható volt bizonyos szereplők részéről, ahogy említettem. Viszont az építési beruházás szabályosan lezárult. A
kiállítások kialakítására kiválasztásra került a vállalkozó.
Azóta ez a része is befejeződött. Úgy tudom szép lett. Én
2020 októbere óta nem voltam a várban!
Még egy hozadéka a fejlesztésnek. Meghirdettük és a zenekarokkal le is kötöttük a nyári várban megrendezésre
kerülő koncerteket. Bár a színpad helyén akkor már nem
folytak munkálatok és a nézőteret is kijavítottuk, sajnos a
kivitelező nem engedélyezte, hogy a koncerteket a várban
rendezzük. Sokáig gondolkoztam a megoldáson. Végül is
megkerestem Mesterházy Ernőt az egykori Várvendéglő
tulajdonosát, hogy engedélyezze a vár lábánál lévő épület
udvarán, hogy megrendezzük a koncerteket. Támogatta az
ötletemet és komoly anyagi szerepet vállalva alkalmassá
tette a rendezvények megtartására. Mire az első koncert
megrendezésre került már mobil vendéglátóegységek is
várták a vendégeket. Tulajdonképpen pár hét alatt a nulláról egy színvonalas, hangulatos koncerthelyszín jött
létre. Külön öröm számomra, hogy a tulajdonos azóta jelentős fejlesztéseket valósított meg. Új és színvonalas rendezvénytér jött létre, ahol nem csak koncerteket, hanem
színházi előadásokat is tartanak. Megújult a Várvendéglő
épülete is.
-

2020 július 22-én hoztunk egy döntést, melyről a hírbalaton.hu hírportálon tájékoztattuk a közvéleményt. Talán
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csak reméltem, hogy ennyi ember „kapta fel a fejét” a hír
hallatán. Pillanatok alatt lefagyott a internetes oldal, a komoly érdeklődés hatására.
„Lemondott Szigliget egész vezetése
Ma reggel lemondott tisztségéről Balassa Balázs, Szigliget független polgármestere, és felállt az önkormányzat négy független tagból álló képviselő-testülete is –
értesült a hirbalaton.hu. A polgármester megkeresésünkre közölte: „Nagyon nehéz döntés volt, de úgy érzem, hogy ma már nem lehet aszerint az értékrend
szerint végezni a munkámat, amiben hiszek, és amit
képviseltem az elmúlt 22 évben”.
„A képviselő-testülettel ismertettem a fenti elhatározásomat, és mivel átérzik a döntésem súlyát és egyetértenek az
érveimmel, ezért úgy határoztunk, hogy 2020. július 22én a képviselő-testület kimondja feloszlását” – fogalmazott Balassa Balázs, aki 22 éve töltött be tisztséget Szigliget vezetésében. Kezdetben képviselőként, 18 éve pedig
polgármesterként.
A hirbalaton.hu kérdéseire válaszolva elmondta, a térségben sokan tudják, hogy nem szeretett volna már a tavalyi
választásokon sem elindulni. Leginkább a megkezdett
munkák befejezéséért, és a jelenleg is zajló pályázatok miatt döntött úgy, hogy ismét megméretteti magát – tette
hozzá. Amikor ez kiderült, nem akadt, aki ringbe szállt
volna vele, mivel nem sok esélye lett volna. A lemondó
polgármester válaszolt pár kérdésünkre:
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Van-e konkrét oka a döntésének?
Egyre nehezebben élem meg az igazságtalan, rosszindulatú támadásokat. Rá kellett döbbennem arra, hogy nagyon megváltozott az a közeg, ami körülvesz bennünket,
és amiért korábban időt, energiát nem kímélve szerettem
dolgozni. Végső döntésem meghatározó okát még nem
szeretném nyilvánosságra hozni.
Ha summázni kellene, hogy településen belüli konfliktusok, vagy külső okok vezettek a lemondásához, mi
lenne a válasza?
Egyértelműen külső.
Mit üzen az önt megválasztó embereknek?
Az elmúlt 9 hónapban mindent megtettem azért, hogy
méltó legyek a választók újabb bizalmára. Úgy gondolom
becsülettel dolgoztam a település, a térség fejlődéséért.
Mindig is büszke leszek Szigliget vezetésem alatt elért
eredményeire. Arra, hogy úgy tudtunk egy élhető és elismert településsé válni, hogy közben meg tudtuk őrizni értékeinket. Ugyancsak büszkeséggel tölt el, hogy 5 évig,
első falusi polgármesterként én lehettem a térség egyik
legpatinásabb szervezetének, az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetségnek elnöke 2019-ig. Jelenleg
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ennek a szövetségnek a társelnöke vagyok, mely pozíciót
a jövőben már nem tölthetem be.
Szigliget működése azért volt példaértékű az elmúlt években, mert balatoni településként ellen tudott állni a befektetői nyomásoknak, és a beépítési láznak. Balassa
Balázsnak és a testületének volt egy nagy álma, amiről
pont tegnap számoltunk be, és amit most már másnak kell
megvalósítania – ha lesz aki átveszi a stafétát.
Tekintettel arra, hogy az egész képviselő-testület felállt,
és nincs aki az időközi választásokig helyettesítse a polgármestert, így Balassa Balázsnak pár hónapig továbbra
is polgármesterként kell folytatnia a munkáját a testületével együtt Szigliget új vezetésének megválasztásáig.

- Fontosnak tartottam, hogy a szigligetieket is tájékoztassam, melyet a helyi havilapban tettem meg:
„Először is szeretném mindazoknak, - akik valamilyen
formában felvették velem a kapcsolatot -, megköszönni a
biztató szavakat. Nem tagadom nagyon jó érzés, hogy az
ország minden részéről folyamatosan keresnek. Talán a
legbüszkébb arra vagyok, hogy a térség szereplői elismerik munkásságomat, méltatják azt, amit a Balaton régióért
tettem. Azt is tudom, hogy vannak, akik számára viszont
örömet jelent a döntésem.
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Lehet furcsán hangzik, de talán büszkébb vagyok arra,
amit nem tettünk meg, mint arra a sok fejlesztésre, amit
megvalósítottunk az elmúlt 18 évben. Büszke vagyok,
hogy meg tudtuk őrizni a településünk egyediségét és nem
tettük
tönkre
nagy
volumenű
fejlesztésekkel.
Szomorú vagyok és csalódott. Ez az érzés több hónapja
kísért. Az ember életében sok olyan élethelyzet van, amikor egy olyan döntést kell hoznia, ami megváltoztatja addigi életét. Ez lehet párválasztás, gyermekvállalás vagy
éppen
egy
új
munkahely.
Én
szinte egész életemet a közösség szolgálatában töltöttem.
Sokan megkérdezték, hogy megkönnyebbültem-e, miután
lemondtunk. Nem, hiszen a felállásunk fájdalmas mindegyikőnk számára. Viszont jó érzéssel tölt el, hogy ez is
egy olyan döntés volt, mint az összes többi, melyeket a
falu jövőjéért hoztunk. Ahogy már előzetesen írtam a képviselő-testület egyhangúlag döntött a feloszlás mellett. Itt
szeretném megköszönni a képviselő-testületi tagok áldozatkészségét, hisz nem önös, hanem a település érdekében
hozták meg döntésüket. Bizonyos vállalkozókkal, befektetőkkel szemben úgy érezzük védtelenek vagyunk. Úgy
látjuk, ezeket a folyamatokat településvezetőként már
nem tudjuk megállítani, így a testület a lemondásával szeretné felhívni a közvélemény figyelmét a veszélyekre.
Én itt születtem, itt neveltem fel gyermekeimet és itt él az
unokám is. Tudom, milyen balatoni embernek lenni, tudom milyen felelőssége van minden itt élő embernek.
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Sajnos ezt sokan elfelejtették. Azt mindenképpen fontos
kihangsúlyoznom,
én
is
tisztában
vagyok azzal, hogy kellenek a fejlesztések, a beruházások, viszont amennyiben egy-egy település más utat szeretne járni, azt engedni kellene. Ebben az esetben a
legfontosabb, hogy a települések ingatlantulajdonosainak
felhatalmazásával a településvezetők határozhassák meg
a jövőképet. Szigliget az otthonom! Itt éltem 53 évet és
szeretném a hátra lévőket is itt eltölteni. Büszke vagyok,
hogy egy ilyen települést szolgálhattam. Én még emlékszem amikor gyerekként a várhegy tetején sziklák és bokrok között számháborúztunk egy egykor a település fölé
emelkedő erőd romjai között. Ezt a várat szigligeti kőből,
szigligeti és környékbeli emberek verejtékes munkájával
emelték. 30 éve Paál József az önkormányzattal közösen
elkezdett egy munkát és az egykor Szigligeten bányászott
kövek a falu házaiból ismét verejtékes munkával visszakerültek a várfalakba. Ez egy jó példa arra, hogy mi, szigligetiek hiszünk a múlt és a jövő harmonikus
kapcsolatában. A vár a szigligeti ember múltja és jelene
és nekünk kell ezt továbbra is működtetni. Én soha nem
foglalkoztam komolyabban a nagypolitikával, most sem
teszem, illetve nem is szeretnék politikai kérdést csinálni
a
jelenlegi helyzetből, hisz nem is az. Sajnos az ember
gyarló és ez mindegyikőnkre vonatkozik. Ezt sajnos az elmúlt időszakban sokszor tapasztaltam. Az az arrogancia,
az a mindenkit eltaposok hozzáállás, amit tapasztaltunk,
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az
komolyan
elgondolkoztatta
a
testületet.
Sokszor, sok helyen elmondtam, nekem a példaképem
nagyapám volt. Ő a szó nemes értelmében egy bölcs parasztember volt. Az az értékrend, amit Ő vallott, az a másik ember becsülésén, tiszteletén alapult. Sajnos ezek az
értékek
egyre
inkább
eltűnnek
a
mindennapjainkból és ez nagyon nagy baj. Sokan megkérdezték, most akkor ugye visszaveszek a tempóból? A választásokig keményen dolgozunk, hisz arra tettük le az
eskünket, amíg a megbízatásunk tart szeretett településünket szolgáljuk. Most, hogy látom mennyi időm van vissza
a polgármesterségemből, próbálok még több energiát fordítani a munkámra, hisz még rengeteg feladatom van.
Szeretnék lezárni minél több folyamatban lévő ügyet, ezzel is megkönnyítve az utódom első időszakát. Jelenleg is
zajlik a várfejlesztés, az óvoda héjazatának a cseréje. Az
utóbbi időszakban beadtunk két pályázatot, az egyiket az
óvoda kerítésének, a másikat a Szabadság utca járdájának
felújítására. Ősszel pedig folytatódik a strandberuházás. A
legutolsó testületi ülésen kértünk árajánlatokat a kültéri
öltözők, valamint a mozgáskorlátozottak vízbeemelőjének beszerzésére. Még szeptemberben szeretnénk több
mint 1.6 kilométer belterületi utat leaszfaltozni. A napokban kiírtuk a közbeszerzést a várban megvalósuló kiállítások kivitelezésére. Ezek fontos feladatok, de ne
felejtsük el, hogy dübörög a turizmus, működtetni kell a
turisztikai attrakciókat és bonyolítani kell a programokat
is.
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A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem rendez tűzijátékot. A döntés oka, hogy úgy éreztük, az élmény
messze nincsen arányba azzal a stresszel, amit okozunk a
házi és a vadállatoknak. Helyette augusztus 20-án a nemzeti ünnep tiszteletére kivilágítottuk a várat. 20.00 órától
23.00 óráig a vár falain belül és kívül fényfestés volt látható. Közben 21 és 22 órakor az István a Király rockoperának zenéjére egy 11 perces fényshowban
gyönyörködhettek a várban és a település azon területein
tartózkodó személyek, ahonnan látható a „Balaton vára”.

-

Szigliget Község Önkormányzata folyamatosan fejleszti
és karbantartja közintézményeit. Természetesen ez alól
nem kivétel az Szigligeti Napközis Óvoda sem. A Magyar
Falu program támogatási forrása lehetőséget biztosított
arra, hogy a már régóta felújításra váró tető megújulhasson, mivel a szerkezet elöregedett, beázott. A beruházás
során a héjalás, tetőlécezés, burkolatok és a bádogozás elbontása megtörtént. A törmelék elhordásra került. A megmaradó és az új faszerkezet felületkezelést kapott, Tetol
FB gomba és lángmentesítővel. Elkészült a tetőfóliázás,
ellenlécezés, lécezés, horganyzott acéllemezes vízelvezetés, és kémény szegélyezés, hajlatburkolás, héjalás (Creaton Róna cseréppel) és a burkolatok helyreállítása.
A megvalósult beruházás eredményeképpen az óvodás
gyermekek sokkal kulturáltabb és biztonságosabb
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környezetben fejlődhetnek. Ugyancsak fontos eredmény,
hogy a továbbiakban folytatni tudjuk az épület belső korszerűsítését, mivel megszüntettük az épület beázásait.

Készül tető
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Az önkormányzat anyagi szerepvállalásával
egyedi alkotás díszíti az Óvoda falát
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2020 szeptember 12-én rendezték meg a szervezők az
5. Mapei Szigligeti Félmaratont. Az öt év alatt egyre népszerűbbé vált ez a rendezvény.
Futott már itt Kovács „Kokó” István olimpiai bajnok
ökölvívó vagy éppen Szabó Győző és Molnár Áron színészek is, hogy csupán néhány ismert nevet említsünk azok
közül, akik teljesítették a kicsivel több mint 21 kilométeres távot.
„A szigligeti helyszín volt az egyik legszebb, ahol valaha
futottam – mondta 2019-ben a csupasport.hu szerkesztőségének Molnár Áron színész. – Fantasztikus élményt jelentett fák között, a Balaton partján futni. Az első tíz
kilométeren annyira belefeledkeztem a látványba, hogy
alig vettem észre, lassan a táv feléhez közeledem. Talán
ennek tudható be, hogy az első tíz kilométert kicsit »elfutottam«, és amikor láttam az órámon a magas pulzusszámot, visszavettem az iramból. Egy óra negyvennégy perc
alatt teljesítettem a távot, és az volt a legszebb az egészben, hogy a befutást követően én akaszthattam az érmet
Szabó Győző és édesapám nyakába, akik szintén megbirkóztak a távval.”
A 2020-as MAPEI Szigligeti Félmaraton versenyszámai
• 400 méter (babyrun)
• 3 kilométer
• 6 kilométer
• 9 kilométer
• 21 kilométer
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a legcsaládbarátabb futóversenynek minősítette az eseményt. Az idén
még több program várta a gyermekeket, de az idősebbek
is találtak maguknak megfelelő kísérőrendezvényt.
Nagy szomorúsággal tölt el, hogy ez is azok közé a rendezvények közé tartozott, mely azóta nem lett megrendezve.

A rajt előtti pillanatok
-

Bár van még egy kis hiányérzetem (még egy év kellett
volna az Iharos utcára), de polgármesterségem utolsó heteibe egy újabb 1.6 km-es útfejlesztési munkával (Csonka
toronytól a Kossuth utca Petőfi utca elágazójáig, valamint
a Ciframajori bejárótól a Kisfaludy utcáig) körbeértünk a
faluba a főközlekedési utak fejlesztésével. Még elődöm
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kezdte el (Én képviselő voltam), azzal, hogy a Kossuth
utca és a Petőfi utca kereszteződésétől a Nádüzemig megújult a Kossuth utca, illetve a Főtértől a Nádüzemig a
járda. Az Én időszakomban a Nádüzemtől a Csonka-toronyig végig új járdaszakasz épült, megújult és szélesebbé
vált az út. Az említett többi szakaszon útszélesítés és korszerűsítés történt.

Épül az út az Esterházy pince mellett
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Aszfaltozzák a falu bevezető útját
-

Október 4-én, vasárnap névadó ünnepséget tartott a Szigligeti Önkormányzat a Várgalériában. Az avatás napján
80. születésnapját ünneplő, Podmaniczky díjas építészmérnökről és műemlékvédelmi szakmérnökről, Paál Józsefről nevezték el a Várgalériát.
A Szigligeti Vár a nyolcvanas években nehezen megközelíthető romvár volt düledező falakkal, veszélyes, omladozó kövekkel. Falai sok helyen alig látszottak ki a
földből, senki sem tudta kiismerni magát a kőrengetegben.
Paál József 1990-ben döntött úgy, hogy elkezdi a vár helyreállítását Először saját pénzéből kezdte a vár felújítását,
majd partnereket keresett és 1991-ben megalapította a
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Váralapítványt. Az alapítvány munkája nyomán rövidesen elkezdődött a vár újjászületése. 1992-ben Gere László
régész és műemlékvédelmi szakmérnök vezetésével, Rainer Pál régész, Komjáthyné Kremnicsán Ilona, Albert Tamás és Fülöp Róbert építészek közreműködésével
nagyszabású régészeti és helyreállítási munkálatok indultak el a szigligeti várban.
Paál József műemléki szakmérnök egy biztos pont volt a
vár megújulásában. Az elmúlt 30 év minden rekonstrukciós munkájában komoly szerepet vállalt. Bátran ki lehet
jelenteni, hogy Paál József odaadó és áldozatkész munkája nélkül nem válhatott volna „a Balaton vára” a múlt
értékeit tisztelő emberek zarándokhelyévé.
Természetesen nem csak koordinálta, felügyelte a várban
folyó munkákat, hanem kivette a részét a tervezési munkákban is. Mindig is komoly hangsúlyt fektetett arra, hogy
attrakciókkal, színesítse a várat. Ezért is lett kialakítva a
kápolna, a Barokk konyha, a szakácsszoba, a kovácsműhely vagy éppen a kültéri kemence.
Eredeti célja, hogy a vár biztonságosan járható, megközelíthető legyen, hogy az ide látogatók gyönyörködhessenek
a múlt emlékeiben, a táj szépségében és megelevenedjen
számukra a történelem. Az egykor elhanyagolt rom egy
csodálatos újjáéledésen ment keresztül, megóvva viharvert falait és megőrizve az utókor számára.
Tevékenyen részt vett a Szigligeti Vár, az Avasi torony,
az Óvár feltárásában és rekonstrukcióján is kutatóként és
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tervezőként is. Megírta a Szigliget 890 évét bemutató
könyvet.
A történelmi eseményekből kiindulva találta ki a „Várfutást” mely az 1558. Október 13-án történteknek állít emléket. Amikor a törökök a szüretelő falut és a várat
egyszerre támadták meg. A Szent Iváni tűzgyújtással pedig szerette volna felhívni a figyelmet a Balaton-felvidéki
várak kapcsolatára.

Ez volt az utolsó rendezvényem polgármesterként.
Azóta eltelt időszakban több elismerést is kaptam.
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2021. szeptemberében nagy megtiszteltetés ért. Balatondíjat kaptam. Lombár Gábor a díj odaítélésének indoklásául ezt mondta rólam: “1967-ben született Tapolcán.
Születése óta Szigligeten él. Mindig is fontos volt számára
a térségi gondolkodás. Szövetségünk 2019-ben leköszönő
társelnöke 18 évi polgármesteri és 5 éves Balatoni Szövetség elnöki tisztsége alatt példaértékű munkát fejtett ki szűkebb közössége és a Balaton érdekében.
Elnöksége alatt új lendületet kapott a Balatoni Szövetség:
több új fontos partnerrel bővült a Szövetség tagsága, elindult a HírBalaton portál, kiírásra került az Év Balatoni
Háza verseny, megújult Kék Hullám Zászló díj visszaszerezte régi presztízsét, újra indult a Balatoni Borok versenye, és még hosszan lehetne sorolni azokat a változásokat,
amik nevéhez kötődnek. Fontos volt számára, hogy a térségi szervezetekkel jó kapcsolatot ápoljon a szövetség,
mert csak így lehet átfogó és minden területre kiterjedő
döntéseket hozni a Balaton és térségének vonatkozásában. A médiával jó kapcsolatot alakított ki, megerősítve
ezzel a Balatoni Szövetség jelenlétét és súlyát a köztudatban. Felszólalásaiban rendszeresen kiállt a Balaton természeti, kulturális és társadalmi értékeinek védelmében,
sokszor vállalva az ezzel járó konfliktusokat is. Az általa
vezetett település jó példát mutatott arra, hogy hogyan lehet a természeti értékek megőrzése mellett folyamatos fejlesztéseket megvalósítani.
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Új régiós rendezvény -a Balaton-party megszervezésével
erősítette a kapcsolatot és együttműködést a régió meghatározó szervezetei között.
Szigligeten olyan régiós jelentőségű rendezvények fűződnek a nevéhez, mint a Süllő Fesztivál, az Újévi csobbanás,
vagy a magyar tengerbe állított Balaton Karácsonyfája.
Ezek a rendezvények jó alapjai voltak jól ismert 12 éve
hangoztatott szlogenjének, „Egész évben Szigliget, egész
évben Balaton”. Meghatározó szerepet vállalt a szigligeti
vár felújításában. Sikeres pályázat után elindította az
egyedi turisztikai elemekkel bíró rekonstrukciót. A térség
egyik leglátogatottabb turisztikai attrakcióvá téve a „Balaton várát”. Saját települését példaként állítva kiállt a
helyi építészeti értékeke védelme mellett, gátat szabva a
Balaton parti településeken elszaporodó túlzott beépítéseknek.
Mindezek alapján Balassa Balázs igazi balatoni közéleti
személyiségként jó példát mutat mindannyiunk számára.”

-

2021 novemberében megkaptam A “Szigligetért” emlékérmet
A Szigligeti Harsona: híradása szerint Szigligeti Táj- és
Településvédő Kör idén is, mint bő 30 éve minden ősszel
kiadta a “Szigligetért” emlékérmet
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Indoklás:
Ki ne ismerné őt, aki 4 cikluson át volt Szigliget első embere. Ezalatt lett többek között felújított várunk, színvonalas strandunk, útjaink és járdáink. Azt a bizalmat
azonban, hogy fiatalon polgármesternek választották, ki is
kellett érdemelni. Nyugodt szívvel állítható, hogy nem
volt olyan társadalmi munka, közösségi program, amiben
ne vett volna részt.
Valószínűleg nem lesz teljes a felsorolás, de az biztos,
hogy motorja volt a Sportkörnek játékosként, majd elnökként és edzőként is. A Bozsik program éveken keresztül
az ő irányítása alatt zajlott. Az Ifjúsági Klubot is hosszabb
ideig nagy lelkesedéssel szervezte. Az Egyházközösségben képviselőtestületi tag volt. A polgármesteri évek alatt
nem méricskélte a munkaidejét, ritkán ért az véget délután
4-kor. Szabad szombat, vasárnap sem sűrűn adódott. Egy
ilyen vegyes összetételű településen, ahol nyaranta többszörösére duzzad a lakosság, – mondhatjuk – egy percre
sem áll meg az élet.
Mindenütt ott volt, mindenről tudott, ha kiesett egy dolgozó bárhol, beállt helyette. Szigliget gondos gazdájaként
arra is volt figyelme, hogy a településen szervezett programoknak szíves vendéglátója legyen. A sport iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy pl. jégpálya volt a strandon
több télen keresztül, amit, – ha úgy adódott – maga takarított le – akár éjjel. Sok gyerek tanulhatott meg itt korcsolyázni ebben az időben. A sportnál maradva,
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közismert, hogy rendszeresen tagja a Szigligetet képviselő csapatnak.
Polgármestersége idején tehát nem csupán a pozíció megkívánta munkát látta el. Továbbra is a közösségi élet bármely területén, minden társadalmi munkában aktívan
részt vett, legyen az akár éppen szemétszedés. Elmondható, hogy egész eddigi életében igazi közösségi emberként, lokálpatriótaként tevékenykedett.
-

2021 decemberében megkaptam a „Szigliget Diszpolgára” elismerést.
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Itt az ideje az összegzésnek. Lehet, hogy egy felsorolás nem adja
vissza azt a munkát, amit belefektettem ezekbe az évekbe. Nagyon sok embernek kell köszönetet mondani. Nem nagyon szeretnék személyeket kiemelni, hisz ez egy team munka volt.
Komoly hátteret nyújtottak a munkámhoz, a hivatali dolgozók, a
fizikai állomány, vagy éppen az intézményeinkben dolgozók.

Az önkormányzati dolgozók, fehér asztalnál
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önkormányzati foci
Mindenkinek nagy köszönettel tartozom. Hálás vagyok nekik.
Egy személyt viszont mindenképpen szeretnék megemlíteni és a
munkásságából egy kis ízelítőt adni.
Lutár Mária 1975 óta dolgozik Szigligeten. Előszőr a Községi
Közös Tanácsnál, majd a rendszerváltást követően Szigliget Község Önkormányzatánál. Én 1998 óta dolgoztam együtt vele. Akkor két település (Szigliget, Hegymagas) körjegyzőjeként, majd
2013-től a hat település alkotta Szigligeti Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjeként végezte a munkáját. Mindig törekedett arra,
hogy jó munkamorál jellemezze a hivatalt. Számára ismeretlen
volt a 8 óra munkaidő, számtalan esetben már rég mindenki
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hazament a hivatalból, nála még égett a villany az irodájában és
dolgozott. Szakmailag is folyamatosan képezte magát. Törekedett
arra, hogy megkapjam tőle a maximális segítséget. Ennek a 22 év
eredményeiben nagyon komoly szerepe volt. Ő és a hivatali dolgozók is az ügyfélfogadás időn túl is folyamatosan rendelkezésre
álltak az ügyfeleknek Ő volt a biztos pont az önkormányzat vonatkozásában polgármesterségem alatt. Szerették kollégái, ember
tudott maradni vezetőként is. Amikor ezeket a sorokat írom már
nem jegyző, de még dolgozik a Szigligeti Közös Önkormányzati
Hivatalban. Nagyon jó munkakapcsolat volt közöttünk, mindig
hálás leszek neki. Úgy tudom rövidesen nyugdíjba vonul. Szinte
el sem tudom nélküle képzelni a szigligeti hivatalt.
Fontos ugyancsak kiemelnem Paál Józsefet. Azt a csupaszív embert, aki rengeteget tett a településért. Köszönöm a lakosság támogatását. Tudom, hogy nem mindenki támogatott és szeretett,
de erről biztos, hogy Én is tehetek. Voltak olyan általam nagyra
tartott és nekem bizonyos időszakban segítséget nyújtó személyek, akik annyira nehezteltek rám, hogy nem fogadták a köszönésemet. Azóta ezeket az embereket felkerestem és elnézést
kértem tőlük. Jóleső érzés volt, amikor elfogadták bocsánatkérésemet, főleg azért, mert nálam idősebb emberekről van szó.
Hálás vagyok képviselő-társaimnak. Szép eredményeket értünk
el közösen!
Térségi vezetőként is próbáltam jó kapcsolatokat ápolni. Nagyon
jó munkakapcsolatom volt több szervezettel is. Megemlítek pár
szervezetet, nevet, de biztos, hogy hiányos lesz a felsorolás.
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Balatoni Integrációs Kht. Sok segítséget kaptam tőlük, megemlítem Molnár Gábor és Fekete-Páris Judit nevét. A Balatoni Halgazdálkodási ZRT-t. ahol Szári Zsolttal nagy segítséget nyújtott
a munkámhoz. Balatoni Vízimentőkkel is jól együtt tudtam dolgozni. Bagyó Sándorral jó kapcsolatot ápoltam. Mindenképpen
meg kell említeni még több szervezetet is melyeknél rendszeresen
több személlyel is dolgoztam együtt. Ilyen a Balaton Felvidéki
Nemzeti Park, Nők a Balatonért Egyesület, Veszprém Megyei
Önkormányzat, Balatoni Kör, Balatoni Turizmus Szövetség, horgász szövetségek, rendvédelmi szervek és a többi Balaton térségében dolgozó szervezetek Nem szabad, hogy kimaradjanak a
felsorolásból a közigazgatásban dolgozók sem, valamint a volt
polgármester társaim és jegyzők. A polgármesterekkel régiós
szinten jó kapcsolatot ápoltam. Sok volt kollégát említhetnék,
mégis csak egy személyt emelnék ki. Ő Boka István Balatonfüred
polgármestere, a BFT elnöke. Az Ő javaslatára kerültem be a BAHART felügyelő bizottságába és a BSZ elnökeként is támogatott.
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a média
képviselőinek, hogy rendszeresen tájékoztattak a tevékenységünkről, eredményeinkről. Itt is sok nevet és média szereplőt említhetnék, de a felsorolás valószínűleg nem lenne teljes, így az
egyik „gyermekünket” a hirbalaton.hu-t említeném. Török Tünde
irányításával nagyon jelentős régiós hírportállá nőtte ki magát.
Végezetül még egy újságírót említenék meg. Tóth B Zsuzsannát
a Veszprém megyei NAPLÓ újságíróját.
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Azalatt a 18 év alatt, míg polgármesterként szolgáltam a falut, a
következő jelentősebb fejlesztések valósultak meg:

Ezen a térképen a kékek jelölt ingatlanokon valósult meg fejlesztés az elmúlt 18 évben önkormányzati szerepvállalással
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-

-

a falu bejáratánál lévő fás terület megvásárlása, parkoló
és kerékpáros pihenő kialakítása
egykori tűzoltóépület felújítása, iroda, üzlet és nyilvános
WC, mellette játszótér, park kialakítása
Főtér megújítása
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
Orvosi rendelő felújítása, műszerek beszerzése
Eötvös utca és a Kossuth utca közötti park kialakítása,
játszótér telepítése
Básti Lajos Közösségi Ház felújítása, benne közösségi
tér, könyvtár, kiállítóterem, üzlet, gyógyszertár és pénzautomata kialakítása
Kossuth utcai major épületből 5 lakás megvásárlása, felújítása
Óvoda korszerűsítése, tető és nyílászárók, bútorok, udvari játszóeszközök cseréje, vizesblokk korszerűsítése
Kossuth utca 100. alatti lakóház megvásárlása, felújítása
Szabadság és Hóvirág utcában közműcsere, az utak aszfaltozása
Tapolca-patakon 50 csónak befogadására alkalmas csónakkikötő építése
Tapolca-patak és a sport pálya közötti park kialakítása
labdarúgópálya és a sportöltöző felújítása
műfüves pálya építése
bitumenes kosárlabdapálya kialakítása
Liget utcában új telkek kialakítása, közművesítése, aszfaltozása
8 db buszmegálló építése, 2 felújítása
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3 km hosszban járda építése
Soponyai és Réhelyi út (3 km) aszfaltburkolatának felújítása
a Szabadság utcában lakóház vásárlása
Soponyai kanyarban ingatlanvásárlás
a strandi épületek korszerűsítése
strandon a teljes gyepfelület cseréje, öntözőrendszer kiépítése
strandon új játszótér telepítése
strandon homokfoci- és röplabdapálya kialakítása
strandon járdák korszerűsítése, bővítése
strandon fitnesz eszközök telepítése
strandon vizesblokkok téliesítése
strandon szaunaház építése
kikötő mellett park, azon belül futópálya kialakítása
személyhajókikötő korszerűsítése
Árpád-kori templomrom rekonstrukciós munkálatainak
elvégzése
temetőben utcafronti kerítés építése
temetőben új ravatalozó, kápolna építése
temetőben új parcella kialakítása, út és járdarendszer építése
Kisfaludy utca újraaszfaltozása
Petőfi utcában közműcsere, az út aszfaltozása
Kézművesudvar házainak héjazatfelújítása
Óvár felújítása
település közvilágításának korszerűsítése
teljes nyaralóövezet csatornázása
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házat vásároltunk a Kisfaludy utcában, és az épületben
Helytörténeti múzeumot alakítottunk ki.
a Kisfaludy utcában kialakítottuk 2 épületben a Tájházat
az Iharos út és a Soponyai út egy-egy szakaszán 1 km
hosszban megépült a közvilágítás hálózat
nyaralóterületen leaszfaltoztunk 9 km hosszú úthálózatot
Kossuth utca végén kilenc lakóingatlant csatlakoztattunk
a csatornahálózatra
Kézműves udvarban új vártörténeti és fegyverkiállítást
nyitottunk
a Nemzeti Parkkal közösen kijelölésre került a Kamonkő-tanösvény
felújítottuk a várba vezető köves utat
a várban megteremtettük a rendezvények megtartásához
szükséges feltételeket
a várban 2008 óta nagyon komoly fejlesztéseket valósítottunk meg. Ez alatt az idő alatt nagyából 1 milliárd forint értékű fejlesztést valósítottunk meg a várban és
környezetében.
megújult a Hősök kertje
útszéli keresztek felújítása
faültetések
szökőkút, diszkút kialakítása a Főtéren
iskolában nyílászárókat cseréltünk, vizesblokkokat újítottunk fel

Büszke vagyok rá, hogy intézményeink megmaradtak. Továbbra
is van óvodánk, működik a 8 osztályos általános iskola, körzeti
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orvosi rendelőnk, gyógyszertárunk, hat település közös hivatali
központjaként működünk, van postánk és még sorolhatnám azokat a szolgáltatásokat, melyeket megőriztünk, vagy megteremtettünk annak érdekében, hogy Szigliget egy élhető településsé
válhasson.
Fontos volt számomra, hogy minimalizáljam az ellentétet az állandó lakos és a nyaralótulajdonosok között. Ez szerintem sikerült. Nem szerettünk volna komoly anyagi terheket róni a
lakosságra. Ennek a stratégiának köszönhető, hogy 13 évig nem
emeltünk adót. 2020-ban történt hosszú idő után újra emelés és
még így is például az építményadó elenyésző más hasonlóan kedvelt nyaraló településhez képest. Például Tihanyban több mind
kétszer olyan magas mind Szigligeten. Már az előző fejezetekben
leírtam milyen koncepció alapján működtettük a települést. Nem
szeretném ismételni magam.
Szerintem szinte minden ólvasóban megfogalmazódik a kérdés,
de miért mondtunk le. Mert úgy éreztük, hogy ez a helyes döntés.
Szeretném leszögezni, van köze a politikához, de sajnos mindennapunkat átszövi már a politika, így ez szinte elkerülhetetlen. Én
dolgoztam bal oldali és jobb oldali kormány irányítása alatt. Számomra nem az volt a fontos, amikor kapcsolatba kerültem valakivel, hogy melyik párt „katonája”, hanem, hogy emberként
milyen, hisz a politikus is ember.
Tapasztalhatók voltak olyan törekvések, melyek hosszú távon veszélyeztették az anyagi biztonságunkat, illetve gyermekeink
örökségét, ezt a csodát, amit úgy hívnak Szigliget. Ez így
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„csomagként” elég ütős indok volt a testület lemondásához. Ennek csak azért volt értelme, mert Szigliget ismertsége, elismertsége országos szinten is kiemelkedő, és úgy gondolom, hogy az
Én ismertségem is megfelelő alapot jelentett arra, hogy a média
felkapja a hírt. Így utólag úgy gondolom lehet, hogy a megfelelő
döntéshozókat megkeresve is érhettünk volna el eredményeket,
de így biztosabbnak tűnt a siker. Szigliget régen egy cselédfalu
volt. Itt volt az ideje, hogy bebizonyítsuk, a szigligeti embernek
van tartása és kiáll az értékei védelme mellett még akkor is, ha
bizonyos érdekek, érdekeltségek máshogy gondolják. Büszke vagyok arra, hogy szigligeti vagyok és nem hagyom gyermekeink
unokáink örökségét elkotyavetyélni. A képviselő-testület úgy
gondolta, hogy Szigliget beépítettsége elérte a „határokat”. Kisebb mértékű engedmények még beleférnek, de ezeknek a léptéke
csak minimális lehet. Ehhez ragaszkodunk és minden nagyobb
volumenű új fejlesztés vonatkozásában keményen ellenálltunkellenálunk. Mert ellenkező esetben örökre eltűnnek természeti értékeink. Sikerült rádöbbenteni az ingatlantulajdonosokat, hogy
Szigliget is lehet áldozata egy esetleges befektetői „nyomulásnak” Örömmel tapasztaltam, hogy a „szigligeti ember” egységesen kiáll az értékek megőrzése mellett. Amennyiben csak ennyit
értünk el a testület lemondásával, már megérte. Ugyancsak örömteli és stratégiailag fontos, hogy Szigliget legjelentősebb turisztikai attrakciója a vár továbbra is az önkormányzat működtetésében
legyen.
Végezetül olvassák el az utolsó interjúmat, amit 2021. júniusában
a hírbalatonnak adtam.
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Még voltak terveim, elképzeléseim, melyeket már Én nem fogok
tudni megvalósítani. Korábban ólvashatták az „álom projektről”
szóló írást. Igen szerettem volna nem csak a természeti értékeket
megőrizni, hanem a falu élhetőségét is. Ezt a gépkocsiforgalom
minimalizálásával és a turisztikai programok, szolgáltatások szabályozásával lehet elérni. Szigligetnek egész évben nyitottnak
kell lenni a turisták kiszolgálására, de a késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban nagy tömegeket vonzó programokat nem szabadna rendezni. Ebben az időszakban a túrázni, sportolni, pihenni
vágyó turisták számára lennénk vonzó település, és közben a lakosság is „kipihenhetné” az év többi időszakának hatásait.
Egy évvel ezelőtt állt fel Szigliget képviselő-testülete, és mondott le Balassa Balázs 18 év után a függetlenként betöltött polgármesteri tisztségéről, vele együtt a Balatoni Szövetség
társelnöki posztjáról (bár még közel fél évig, az időközi választásokig a hivatalában maradt). „Azt gondolom nem volt
hiábavaló, megmutattuk bizonyos köröknek, hogy nem lehet
következmények nélkül bármit megtenni a településekkel” –
fogalmazott a volt polgármester, a Balaton-díj egyik idei várományosa a hirbalaton.hu-nak.

HB: Nem bánta meg a lemondását?
BB: Ha az a kérdés fáj-e a szívem, akkor igen a válasz, hiszen az
én vezetésemmel formáltuk a települést 18 éven keresztül, és hiányzik a hivatali munka a munkatársakkal együtt. Megbánni
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mégsem bántam meg, mert a lemondásommal talán azt is megmutattam a velem felálló testülettel együtt, hogy mindenki felelős
a településért, a Balatonért. Nem tehetjük kockára az unokáink
örökségét rövid távú érdekek miatt.

HB: Egy év távlatából is úgy látja, hogy volt értelme ennek a
döntésnek?
BB: Igen. Nem csak a beépítési tervek miatti nyomás ellen kívántunk így tiltakozni, akadt másik oka is a lépésünknek, ami ennek
hatására megoldódott, így már nem ildomos beszélni róla. Ami
Szigligetet illeti, sikerült felrázni a település politikai hovatartozástól függetlenül összezárt, beleértve a nyaralókat is. Nálunk
nem pártpolitikai alapon születtek a döntések, hanem a település
élhetővé tétele és értékeinek megőrzése volt mindig is a cél. Úgy
gondoltuk, hogy a település beépítettsége elérte a maximumát,
ezért az új fejlesztési tervekkel szemben keményen ellen kell állnunk. Reményeim szerint ezen a téren a jövőben sem lesz változás.

HB: A fia, Balassa Dániel lett az új polgármester. Ez azt jelenti,
hogy háttérből bár, de tovább folytatja az eddigi munkát?
BB: Sokan gondolják azt, hogy a háttérből még én irányítom a
települést. Ez messze van az igazságtól. Az időközi választások
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óta csak egyszer jártam bent a hivatalban. A képviselő-testület a
saját belátása szerint hozza döntéseit, nem veszek részt még a
döntések előkészítésében, meghozatalában sem.
Azt gondolom, hogy Szigliget az elmúlt években felkerült a turisztikai palettára. Vállalkozó szellemben működtettük a települést, mely törekvés eredményeként mára stabil gazdasági háttérrel
rendelkezik a falu. Szigligeten már csak a ”finomhangolás” van
hátra.

HB: Manapság mivel keresi a kenyerét?
BB: Mivel a választásokat követően sem települési, sem pedig
térségi szinten nem ajánlottak fel semmiféle megbízatást, úgy
döntöttem, hogy vállalkozóként „fizikai munka terápiára” megyek. Hat hónapja fizikai munkával keresem a kenyeremet.

HB: Nem lenne szükség valahol az Ön tudására, tapasztalataira, kapcsolatrendszerére, amit megszerzett polgármesterként, a
Balatoni Szövtség (BSZ) elnökeként, vagy a BSZ-ben és a Balatoni Hajózási Zrt.-ben betöltött felügyelő bizottsági tagként?
Akad oka a mellőzésének?
BB: Nem bocsátkoznék találgatásokba. Legyen elég, hogy Szigliget az egyetlen Balaton-parti település, mely fontosabbnak
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tartotta a természeti értékek megőrzését, mint az esztelen, túlzó
fejlesztéseket. Fontosnak tartottam régiós szinten is népszerűsíteni törekvéseinket, és szembefordulni a jelenlegi elvárásokkal,
befektetői elképzelésekkel, aminek ára volt és van. Jelenleg a legnagyobb boldogságot az unokám jelenti számomra. Ő az aki még
jobban rádöbbentett, mennyire fontos a természeti kincseink
megőrzése az utókornak, illetve az az értékrend, amit követtem.

HB: Mire büszke még a múltjából?
BB: A falu költségvetése változatlanul stabil, a természeti értékeink még érintetlenek. Szigliget fejlődve is meg tudta őrizni régi
szépségét, arculatát, báját. Büszke vagyok arra, hogy miénk az
egyik legszigorúbb településrendezési terv, és remélem az is marad.
Én voltam az első falusi polgármester, aki elnöke lehetett a nagy
múltú, a régió önkormányzatait tömörítő Balatoni Szövetségnek
(BSZ) öt éven át. Ezalatt az agonizáló szervezetből újra élő, lüktető szövetség lett. Megújult a Kék Hullám Zászló strandminősítés, újra indítottuk a Balatoni Borok versenyét, és végre
megteremtettünk egy olyan balatoni szervezetet, amely komolyan
vette a helyiek érdekképviseletét. Sok esetben hívtuk fel a döntéshozók figyelmét a térség problémáira. Ilyen volt például az üzletek vasárnapi nyitva tartásának kérdése, vagy a belterületi
vadgazdálkodás szabályozásának hiányossága. Fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan egyeztessünk a Balaton törvényről, vagy
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hogy legyen lehetőségünk a vendéglátóegységekben balatoni halat enni. Úgy gondolom ezzel mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy
végre egyértelműsítve lett a „Balatoni hal” fogalma.
Örülök, hogy az utódom, Lombár Gábor is – ugyancsak falusi
polgármesterként – kellő alázattal és agilisan vezeti a szervezetet.
Büszke vagyok arra is, sőt boldogsággal tölt el, hogy bábáskodhattam a most ötéves HírBalaton megszületésekor, amely a BSZ,
a Balaton Fejlesztési Tanács, és a turizmusban szerepet betöltők
közös gyermeke. Az élet igazolta, hogy szükség van egy politikamentes, független régiós hírportálra, amely a pozitív híreket és a
korrekt, tárgyilagos tájékoztatást helyezi előtérbe. Emlékszem
azokra az időkre, amikor szinte csak negatív, és esetenként fals
hírek jelentek meg a Balatonról az országos médiákban. Ennek
már vége. Szinte tálcán kínáljuk a híreket, információkat azoknak, akik írni szeretnének a Balatonról.

HB: Voltak-e kudarcok az elmúlt évtizedekben, maradt-e hiányérzete?
BB: Természetesen van hiányérzetem, ami részben kudarc is.
Ahogy az ország más régióiban, így itt sem sikerült rádöbbenteni
a polgármestereket arra, hogy csak együtt tudjuk elérni a céljainkat. Amennyiben együtt gondolkozna a térség összes polgármestere, és bizonyos mértékben félretennék a pártérdekeket, vagy
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éppen a településeik kicsinyes érdekeit, komoly eredményeket lehetne elérni.

HB: Például mire gondol?
BB: Például fontos lenne egy egész Balaton régióra hatályos egységes csendrendeletet hozni. Szerencsés lett volna, ha a pandémia
idején egységes rendeleteket hozott volna minden balatoni település, mivel így szinte követhetetlenné váltak a szabályok, tiltások. Volt olyan önkormányzat, mely lezárta a települést volt
olyan, amelyik az általános tiltásokon kívül mást nem vezetett be.
A strandokat sem zárták be egységesen a tóparti települések.
Aztán itt van az önálló Balaton régió álma. Már régóta beszélünk
arról, hogy meg kellene állítani a régióban megtermelt jövedelmek, bevételek kiáramlását. Ez addig nem történhet meg, ameddig nem önállósul legalább részben a térség. Ennek megvalósítása
komoly, részletes tervezést igényelne, amire még nem került sor.
Fontos lenne elérni azt is, hogy a régiót érintő döntésekbe alapvető beleszólásuk lehessen a benne élőknek.

HB: Mit tart most az üdülőrégió legégetőbb kérdéseinek?
BB: Sürgető lenne meghatározni, és az eddigieknél szigorúbban
szabályozni, hogy meddig lehet elmenni a természet525

károsításban, a balatoni beépítések növelésében. Ezt a kérdést
fontos enne központilag, törvényi szinten szabályozni, nem a sorsukra hagyni a sokszor anyagilag kiszolgáltatott kisönkormányzatokat a befektetői törekvésekkel szemben. Az elfogadásra váró
új vízparti terveknek kulcsszerepük van abban, hogy ne puhuljanak, hanem szigorodjanak az építési szabályok a legkitettebb vízparti övezetben. Arra is felhívnám a figyelmet, amit már többen
többször megtettünk, hogy komoly veszélyekkel jár az iszapkotrások, valamint a nádasok rendszeres aratásának elmaradása, az
illegális csónak- és horgászbejárók kérdésének kezeletlensége,
továbbá a vadgazdálkodás szabályozásának hiánya.
Figyelmeztetném arra is a jogalkotókat, de a helyi rendeleteket
alkotókat is, hogy az utóbbi időkben nagy pénzekért vásároltak
fel olyan balatoni területeket, ahol a jelenlegi jogszabályok szerint nem lehet építkezni. Zárjanak be minden jogi kiskaput, mutyizási lehetőséget, mert a Balaton térségét már nem szabad
tovább terhelni.

Szigliget, 2022. április 10.
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