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Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira
emlékeztünk
Nagy Imre beszéde halálos ítéletének kihirdetése után:
„Engedje meg az igen tisztelt Népbírósági Tanács, hogy pár
szóval indokoljam a kegyelmi kéréssel kapcsolatos
álláspontomat. A halálos ítéletet, amelyet rám az igen tisztelt
Népbírósági Tanács kirótt, én a magam részéről
igazságtalannak
tartom,
indoklását
nem
tartom
megalapozottnak, és ezért a magam részéről, bár tudom azt,
hogy fellebbezésnek helye nincs, elfogadni nem tudom.
Egyetlen vigaszom ebben a helyzetben az a meggyőződésem,
hogy előbb vagy utóbb a magyar nép és a nemzetközi
munkásosztály majd felment azok alól a súlyos vádak alól,
amelyeknek súlyát most nekem kell viselnem, amelynek
következményeként nekem életemet kell áldoznom, de
amelyet nekem vállalnom kell. Úgy érzem, eljön az idő, amikor
ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb
látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet
szolgáltatni az én ügyemben is. Úgy érzem, súlyos tévedés,
bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek."

Az 56-os forradalom eseményeiről az új közösségi házban emlékeztünk meg. Az általános iskolások által előadott
műsor méltó volt az elesett hősök és a forradalom emlékéhez.

MEGHÍVÓ
Száz évvel ezelőtt, 1911. november 17-én született Básti Lajos. Ebből az alkalomból 2011.
november 17-én 16 órakor névadó ünnepséget tartunk Szigligeten.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér neve ezentúl Básti Lajos Közösségi Ház lesz.
Szigliget lakossága szeretne emlékezni és emléket állítani az ország egyik legnagyobb
színészének. Az épület névadó ünnepségén avatjuk fel a Básti Lajosról készült
domborművet is, mely Béres János szobrászművész alkotása.
A rendezvényen beszédet mond a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében
Cserép László, a Közművelődési Főosztály vezetője.
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Gondolatok
az Önkormányzati Törvény tervezetéről.
Az
önkormányzati
rendszer
átszervezése
elsősorban
a
kistelepülések
hivatalait,
önkormányzatait fogja drasztikusan érinteni.
Most szeretném a helyi viszonyok, vagyis egy
kiemelt üdülőkörzetbe tartozó kistelepülés
vezetőjének szemével megközelíteni a kérdést.
Sokféle számítási módot lehet hallani, de
mindegyiknél az alapkérdés a lakosságszám. Ez
a számítási mód valóban jó és valós állapotot
tükröz
egy
háttértelepülésen,
egy
olyan
településen,
ahol
nem
beszélhetünk
turizmusról és nyaralóingatlanokról. Nem
tudom elfogadni azt a politikusi hozzáállást, hogy
a nyaralóingatlanokkal és a tulajdonosokkal
kapcsolatban az önkormányzatoknak nincs
dolga, nincs feladata. Saját példánkból tudom,
hogy
az
önkormányzatok
feladatai
hatványozottan nőnek márciustól egészen
novemberig, amikor is a nyaralóingatlanok
ügyes-bajos dolgaival is foglalkoznunk kell.
Ilyenkor néha a lecsökkentett apparátusunk
kevésnek
bizonyul.
Nem
beszélve
a
vendégforgalomról és az ezzel járó feladatokról,
gondokról. Szigliget esetében, pedig mi egy
kistelepülés vagyunk, ez a szám kb. 200.000
turistát jelent egy évben. Véleményem szerint a
Balaton
turisztikai
jövője
szempontjából
elfogadhatatlan, hogy drasztikusan átalakítsák
az önkormányzati rendszert a „Régióban”.
Jelenleg a Balaton parton lévő önkormányzatok
példaértékűen
ellátják
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
tartanám
bármelyik
önkormányzatot,
körjegyzőséget kivenni a vélt megtakarításra
hivatkozva. Már az előző kormánynak is voltak a
közigazgatással kapcsolatos elképzelései, de az
akkori miniszter felé megfogalmazott kérdéseimre
kapott válaszokból akkor egyértelművé vált
számomra, hogy nem értik a felvetésemet és
eszükbe sem jutott a nyaralóingatlanok és a
nyaralótulajdonosok
által
keletkező
többletprobléma kérdése.
Nekünk, mint a településünkért és a térségért is
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felelősséggel tartozó polgármestereknek
kötelességünk az érdekeink képviselete.
Az előző kormány esetében 1.500 főben
határozták meg a tervezetükben a határt a
saját
önálló
hivatalok,
körjegyzőségek
tekintetében. Először 2.000 főről, sőt most
már 3.000 főről beszélnek.
Szerintem a leginkább elfogadható az lenne,
ha a kiemelt nyaralóövezetben lévő
településeken, ahol éves viszonylatban
jelentős számú turista fordul meg és nagy
a
nyaralóingatlanok
száma,
külön
szabályozást
alkalmazzanak
a
törvényalkotók.
Ahogy már említettem, a legszerencsésebb
az lenne, ha a Balatonnál megtartanák a
közigazgatás és az önkormányzatok
jelenlegi felépítését. Amennyiben ez nem
működik, a
településen található lakóilletve
nyaralóingatlanok
számában
határoznák meg. Példaként említeném, hogy
1.500 épület esetén minimum két fővel
szorozva (ez egy nagyon alábecsült átlag),
akkor is kijön a 3.000 fő. Ezek a
kistelepülések adnak sajátos hangulatot a
Balatonnak, helyet a csendre, nyugalomra
vágyóknak.
Helyi közigazgatás nélkül az utóbbi 20 év
szívós munkával kiépített eredményei
válhatnak enyészetté. Nagyon könnyű lenne
azt mondani, hogy a kistelepülések által
ellátott nem kötelező feladatokat nem kell
megtartani az önkormányzatoknál, vagy
például,
vállalkozásokba
kell
adni.
Valamennyi önkormányzatnak voltak ezzel
kapcsolatban negatív példái. A 90-es
években vállalkozások működtették a Balatoni
strandokat. Lehet, hogy a vállalkozások
nyertek vele, viszont miután lelakták a
strandokat,
visszakerültek
az
önkormányzatokhoz. Csak kivették a
pénzeket, és nem fordították vissza a
bevételeket. Most meg lehet nézni az
önkormányzati
üzemeltetésben
lévő
strandokat, a vendég szívesen látogatja,
arról nem is beszélve, hogy itt bent marad
a rendszerben a teljes bevétel, nyereség,
mert az önkormányzat, ha nem a strandra,
akkor
a
település
más
területére
visszaforgatja.
Meg kell értetni mindenkivel, hogy a Balatonparti
önkormányzatok
jó
gazdái
a
térségnek, és minél jobb anyagi helyzetbe

2011. Október

Szigligeti Harsona

kerülnek, annál többet forgatnak vissza a
településükre, a turizmusra, ezáltal növelve az
állami bevételeket is. Annak érdekében, hogy ez a
forrás nagyobb legyen, törekedni kellene arra, hogy a
nyaralóingatlanok,
vagy
a
nyaralóterületek
tekintetében
is
támogatást
kapjanak
az
önkormányzatok, nem csak az állandó lakosság után.
Ez azért is indokolt, mert az átlag Balaton-parti
önkormányzatnál a nyaralóingatlanok száma közel
háromszorosa az állandó ingatlanok számának. Az
lenne az elfogadható finanszírozás, ha erre a forrást a
települések teljes út- és közműhálózat hosszának
mértékében biztosítanák, vagy területarányosan.
Ez a mostani tervezet a vidéki falvak nagy részének
elsorvadását fogja eredményezni. A törvényjavaslat az
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, ahol felelősségteljesen gazdálkodtak.
A kistelepüléseken megszüntetik az iskolákat,
elviszik a hivatalokat és a jól működő
önkormányzatok plusz bevételeiből elvonnak
pénzeket, hogy területfejlesztési alapot képezzenek.
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 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 amennyi kárt okozhat. Látni
szeretnénk
azokat
a számításokat,
melyek
alátámasztják, hogy a hivatalok megszüntetésével
több megtakarítás keletkezik, mint amilyen
költségigénye lesz. Itt gondolok például arra, hogy
az
ügyintézés bizonyos napokon megtörténjen
azokban a falvakban is, ahol eddig a helyi
hivatalban ez megtörtént. 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 a lakosság közlekedési költségéről.
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A hivatali épületekre is szükség lesz, mivel az
ügyintézés ott fog történni a fogadóórákban.
Én hiszem, hogy a kormányunk nem akarja
a vidék halálát és kiküszöböli azokat a
hibákat, melyek a kis falvak elsorvadását
okozhatják.
Balassa Balázs polgármester

FELHÍVÁS
A Szigligeti Táj és Településvédő Kör
kezdeményezésére,
az önkormányzat felhívja mindazok
figyelmét,
akik szeretnének hozzájárulni a strand
környékén a közútkezelő által ültetett,
de később elszáradt nyárfacsemeték
pótlásához,
vásároljanak egy-egy nyárfát.
Egy kb. 4 méter magas fa ára 12.000 Ft.
Aki készpénzben szeretne hozzájárulni
a nyárfasor pótlásához,
az az önkormányzatnál teheti ezt meg.
Átutalással az OTP-nél vezetett
11748052-15427621 számú
bankszámlára fizetheti be a fa árát.

Kitüntetés Szigliget polgármesterének
Az Önkormányzatok Napján, Tapolcán a
Tamási Áron Művelődési Központban
Császár László, a kistérségi társulás
elnöke köszöntötte a vendégeket.
Az
ünnepségen
elismerték
az
egészségügy, az idegenforgalom, a
közművelődés,
a
közszolgálat,
a
nevelésügy és a szociális ellátás terén
végzett kiemelkedő munkát.
A „Tapolca és Környéke Kistérségéért”
kitüntetést

Balassa Balázs,
Szigliget polgármestere

vehette át településén végzett
kiemelkedő munkájáért.

Forrás: www.naplo-online.hu
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Új közösségi teret avattunk
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valósult meg, melyhez 54 millió forint
támogatást kapott a vidékfejlesztési alapból.

Szigligeten ünnepélyes keretek között felavatták
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret.
A Himnusz hangjaival és közben a nemzeti színű
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
időszakban jellemezte Szigligetet. 38 éve, az
avatás napján égett le az előző faluház, azóta a
Szigligetnek nem volt egy olyan közösségi tere,
mely elengedhetetlen egy ilyen település
életében. V. Németh Zsolt, vidék-fejlesztésért
felelős államtitkár (a képen elől) azt emelte ki,
Szabó Lili

és

Vasvári Áron

A közösségi teret már az avatás napján birtokba
vehette a lakosság, hiszen a település Brüsszeli
Magyar
Kulturális
Intézetben
prezentált
fogadásáról készített kisfilmet tekinthették meg
az érdeklődők.
Balassa Dániel

Szent Erzsébet szobor a temetőben

Hogy a vidéki ember számára elengedhetetlen
olyan terek, szolgáltatások megvalósulása, ahol
az emberek találkozhatnak. 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. Az ünnepi köszöntő után Nyírő
Károly vállalkozó készre jelentette a beruházást,
majd Kovács Károly esperes megáldotta az
épületet. Szép szokásként, mint minden szigligeti
beruházás átadásánál, most is elültették az
emlékezés fáját. A nemzeti színű szalag
átvágását követően a helyi általános iskola
tanulói egy rövid műsorral, míg a Szigligeti
Palonai Magyar Bálint Hagyományőrző
Egyesület
díszlövéssel
tisztelgett
a
jelenlévőknek. A beruházás 73 millió forintból

Dr. Virágh Zoltán szeptemberben megkereste
Balassa Balázs polgármestert, hogy egy Szent
Erzsébetet
ábrázoló
szobrot
szeretne
adományozni a településnek. Közös bejárás után
úgy határoztak, hogy a szigligeti temetőben, a
Szent Erzsébetről elnevezett kápolna elé állítják
fel.
Miután a szigligeti önkormányzat dolgozói
elkészítették a talapzatot, a szobor felállítására is
sor került. Mindenszentek napján, a kápolnában
megtartott szentmise után Kovács Károly esperes
szentelte fel.

Szigligeti Harsona
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Gondolatok Polgármester úr augusztusi
értékelőjéhez

Nagy figyelemmel olvastuk Balassa Balázs
polgármester úr sorait, amelyekben az idei
turizmussal, illetve annak ez évi
értékelésével, tanulságaival foglalkozik.
Végre valaki, aki ismeri is a helyzetet,
komoly kérdéseket vet fel, amelyekkel
lehet egyetérteni és vitatkozni is. A cikk
méltó ahhoz a közéleti emberhez, akit a választók erre a
felelős és a falu közösségi életét komolyan befolyásoló
helyre emeltek.
Az idei eseménynaptár valóban nagyon változatos és
színvonalas „műsort” kínált. Sajnos egyet kell érteni
Polgármester úrral, a helyi lakosok nem kellő számban
látogatják a rendezvényeket. Ide kívánkozik a kérdés: mi
lehet ennek az oka? Keressük a választ bátran, hiszen
ezt teszi Polgármester úr is akkor, amikor felveti a kérdést
„… érdemes-e olyan programokat szervezni, amelyeknek
ők (mármint a falu lakói) az elsődleges célpontjai”. A
kérdés elhangzott, próbáljunk meg választ találni, még
akkor is, ha nem folytattunk közvélemény kutatást.
A rendezvényeken jószerivel hiába keressük a falu
értelmiségét, az orvost, a tanítókat, a papot, a helybéli
vezető vállalkozókat, a művészeket, és a jó értelemben
vett hangadókat, stb. Természetesen megengedve, hogy
elkerülte a figyelmünket egy-két megjelent a felsoroltak
közül, de mégis csak az a jellemző, hogy nincsenek jelen,
és így nem mutatnak jó példát a falunak. Az pedig, hogy a
helybélieknek nincs ilyen irányú igénye – amint azt a
Polgármester úr írja – el kell, hogy gondolkoztassa a
pedagógusukat is. Mit és hogyan tanítottak? Javasoljuk
tehát, hogy a rendezvények szervezése akként
kezdődjön, hogy a szervező, és nem mellékesen, a
tekintéllyel bíró Polgármester, személyesen győzze meg
az említett értelmiséget, valamint a polgárokat, hogy a
falu érdekében részt kell, hogy vegyenek, – nézőként – a
műsorokban. A támogatókat védnökként szerepeltetni kell
a kiemelkedő rendezvényeken!
Mi lehet az oka annak, hogy a szigligeti „szálláshelyek
minősége” a legrosszabb minősítést kapta? Megvizsgálta
ezt valaki? Nem biztos, hogy a szobákat, a külső, belső
tereket minősítik, a kérdésre választ adók. Lehet, hogy a
barátságtalan, nem vendégmarasztaló magatartás, lehet,
hogy az a baj, nem adnak reggelit vagy a terítés
minősége, a reggelire ajánlott élelmiszerek, mind-mind
befolyásoló tényező az értékelésnél. Alapszabály: „A
vendéget szeretni kell, ha belőle akarok megélni!” A falusi
turizmus sajátosságát minden szállásadónak ki kellene
használni és így korszerű, színvonalas vendéglátással az
egész évi megélhetése biztosítható lenne.
Igazat adunk azoknak, akik „keményen tiltakoznak” a
„minőségi szálláshelyek” néven futó beruházások
szándéka ellen. Miért is lehet igazuk? A szállodák,
kaszinók bizony nem kevés kétes elemet, alvilági
életvitelt vonzanak a helybéliek szándéka ellenére.
Szigliget éppen azt vesztené el, ami a báját adja, a még –
némi túlzással – érintetlennek mondható természeti
környezetet. Szállodák, kaszinók mindenhol lehetnek de,
ilyen környezet csak egy van! Erről győződhetünk meg,
ha olvassuk Eötvös Károly „Utazás a Balaton körül” című
munkáját, vagy bárki író alkotásait, aki csak egy hetet is
töltött a tóti Lengyel családba beházasodó br. Puttyáni
Géza által épített, később Esterházy tulajdonba került
kastélyban.
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Nagyon hibás az a gondolat, hogy csak egy
út van, mégpedig a szállodaépítés,
amellyel megvalósítható a turisztikai
szolgáltatások olyan szintre emelése,
hogy egész évben megélhetési
alap legyen. Ez a Balaton környékén
még senkinek nem sikerült, sem Siófokon,
sem Balatonfüreden, sem Keszthelyen.
Milyen felmérés alapján gondolja
a szállodát, kaszinót tervező beruházó,
hogy neki majd sikerül? Talán azon az áron, hogy éppen
azt semmisíti meg, ami a vonzereje ma a falunak és
érdeke az egész országnak, hogy ez megmaradjon? Mit
gondolnak, mivel és miért előzte meg Szigliget,
Balatonkenesét, Balatonfűzfőt, Zánkát, Révfülöpöt,
Badacsonyt? Még a Nemzeti Parknak is és ezen
keresztül az országnak is Szigliget megtartása – úgy
ahogyan most van – az érdeke, még ha az időnként
hozott döntéseiből ez nem is látszik.
Ebbe a csodás környezetbe az is beletartozik, – vagy
csak beletartozna, ha volna, aki gondját viselné annak –
amit a nemzeti park, és tájvédelmi körzet fogalmak
jelentenek! Nem elég kitenni a táblát „Nemzeti Park,
Tájvédelmi körzet”! Mindezek a fogalmak, a flóra és a
fauna védelmét egyaránt jelentik.
A flóra megőrzése Szigliget esetében a szőlő
megtartását, megtartatását jelenti. Meg kell teremteni
annak az elvi és anyagi lehetőségét, hogy aki a szőlő
műveléséből meg tudna élni, – tekintettel a nemzeti parki
létre – kedvezményeket kapjon az adókból és a rendkívül
drága permetező szerek árából. .A balatoni nagy
borászatok, kötelesek lennének azon az áron átvenni a
bort, szőlőt, amelyen maguk termelik azt. (A szlovák és
cseh borászoknak megéri nem csak Tokajban, hanem a
Balaton körüli szőlőtermelők termését is felvásárolni, akár
kétszeres áron is, csak a magyarországi borászatoknak
nem?) Ez az eljárás még arra is jó lenne, hogy az
adóhivatal ismerné az önbevallás alapján az önköltséget
is. A nyaraló tulajdonosoknak pedig a szőlőt meg kell
tartani, anélkül, hogy az ráfizetést jelentene számukra. A
kételkedőknek mondjuk, nézzenek körül például a
Bodeni-tó környékén, hogy milyen meredek lejtőkön
termelik a szőlőt - természetesen a helyi nemzeti park
jellegű intézmény támogatásával. Közelebb is találunk
azonban követésre méltó példát. Ha átmegyünk a
magyar-osztrák határon, meggyőződhetünk róla, hogy a
helyben termelt szőlő milyen biztos megélhetést jelent az
ott lakó népességnek.
A biztonságos termeléshez természetesen az is hozzá
tartozna, hogy a Nemzeti Park a vadásztársaságokkal
együtt megoldaná a korszerű vadgazdálkodást, ezáltal
megmentené a települések termőterületeit a jelentős
vadkároktól.
A Polgármester úrnak abban is tökéletesen igaza van,
hogy a magánszállásadók, szolgáltatásait fejleszteni kell.
Szeretnénk emlékeztetni mindenkit, hogy a Szigligeti Tájés Településvédő Kör a nyolcvanas évek végén
kezdeményezte, hogy az iskolában tanítsanak a
vendéglátás mikéntjéről. Lehet, hogy ha javaslatunkat az
Önkormányzat és az iskola akkori vezetése magáévá
tette volna, ma egészen más lenne a helyzet Szigligeten
a vendéglátás színvonalát illetően. Javasoltuk, a
kilencedik, tizedik osztályos oktatás megszervezését,
hogy gazda- és gazdaasszony képző ismereteket
oktassanak. Egy idegen nyelv alapszintű elsajátításán

Beérkezett levelek
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kívül a korszerű vendéglátás minden elemét megtanulhatták
volna a fiatalok. Ez még a település népesség megtartó erejét
is fokozta volna, hiszen az a fiatal, aki a színvonalas
vendéglátáson keresztül megteremti a biztos megélhetését,
nem megy el Szigligetről.
Természetesen ez az oktatás a felső tagozaton, délutáni
tanfolyamokon ma is megvalósítható. Ha a fiatal le akar
érettségizni, az nagyon helyes, hiszen az a műveltségi többlet
később megtérül. A javaslatot ma is ajánljuk a képviselőtestület figyelmébe.
.Bármily meglepő, a két háború között a középosztály
asszonyai jártak ilyen tanfolyamokra, (háztartásvezetés
címmel) és a baráti társaságok rendeztek terítési versenyeket
is. Ezeknek nagy társasági sikerük volt, és büszkélkedett az a
háziasszony, aki nyert, akit megdicsértek eredeti terítéséért.
Számos ötlet, ami az üdülési idény kiterjesztését célozta,
elhalt egyik-másik polgár közömbösségén és értetlenkedésén.
Egy ötlet a sok közül, amit a Szigligeti Táj- és Településvédő
Kör egy falugyűlésen felvetett: A Nemzeti Park területén, télen
és nyáron is lehetne távlovagló versenyeket tartani. Istállók a
környék falvaiban találhatóak, hosszabb rövidebb szakaszokra
bontva több száz kilométer távot lehet lovagolni anélkül, hogy
a Nemzeti Parkot elhagyná a lovas. Egy-egy állomáson
mindenféle programot lehet csinálni borbemutatótól a
disznóölésig, táncháztól a fa kivágási versenyig stb. A
falvakban, ahol a lovak éjszakáznak, a lovasok is találnak
szállást.. Egyébként az Országos Lovas Szövetséget, a
Nemzeti vágta szervezőit is be lehet vonni a vállalkozásba.
Kanadában vannak ilyesfajta versenyek, amelyek idővel
nemzetközivé váltak és nagy sikert értek el.
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör nagyon szívesen
segít, ahogyan tette ezt eddig is. Higgyék el, a Kör minden
cselekvésével a falu érdekét kívánta és kívánja most is
védeni, még akkor is, ha az első pillanatban ez nem mindig
annak látszik, különösen az érdeksérelmet vélő érintettek
részéről. Előadásaink az iskolában a tájba illő lakóházépítésről, a szőlő kultúráért írt dolgozataink, a szigligeti-napok
kezdeményezése,
a
rendezési
tervekben
való
közreműködésünk stb. mind – mind a település érdekét
szolgálta és mai tevékenységünk is erre irányul.
Ennek ellenére, amikor a közelmúltban meghívtuk a
képviselő-testületet egy elnökségi ülésünkre, a meghívásnak
egyedül a Polgármester úr tett eleget. Természetesen Vele is
meg tudtunk beszélni mindent, amit szerettünk volna, de
örültünk volna, ha a képviselő-testület tagjaival is szemtőlszembe találkozhattunk volna.
Ismerve az ország több településén működő civil
szervezetet azt tapasztaljuk, hogy a képviselő-testületek egyegy döntés előtt kikérik a szervezetek véleményét.
Támaszkodnak arra az ingyen szellemi erőforrásra, amit egy
helyi szervezet ilyen vagy olyan szinten képvisel. Döntéseiknél
aztán vagy figyelembe veszik a szervezetek véleményét vagy
nem, de támaszkodnak rájuk.
Szigligeten a Kör megalakulása óta - a rendezési tervet
kivéve- még egyetlen egyszer sem kérte ki a helyi hatalom,
sem annak idején a Tanács, sem később az Önkormányzat a
Kör véleményét.
Mindezek ellenére megnyugtató számunkra, hogy az 1984.
óta Szigliget érdekében végzett munkánk nem volt
eredménytelen, hiszen az ország vezető szervei közül azok,
akik erre illetékesek, Körünket a civil szervezeteknek adható
legmagasabb elismeréssel, Kós Károly-díjjal tüntették ki.
Szigliget, 2011. szeptember hó
A Szigligeti Táj és Településvédő Kör Elnöksége

2011. Október
Gyermekeink egészséges fejlődéséért

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat szervezésében október 25-26-27. napokon
Lesencetomaj, Balatonederics, Szigliget általános
iskoláiban egészségnapon vettek részt a felső
tagozatos tanulók, mivel az egészségnevelés egyik
legfontosabb színtere és értékközvetítője az iskola.
A program célja: a testi és a lelki egészség
megőrzése. Mottója:
„Senki sem lehet szabad, aki szenvedélyének rabja”
Egészségfejlesztő,
felvilágosító,
figyelemfelhívó,
drogprevenciós, káros szenvedélyek hatásainak
bemutatását megcélzó program keretében az
egészséget károsító rossz szokások veszélyeire
hívták fel az előadók a tanulók figyelmét. Fő
szempontunk volt, hogy az egészségmagatartás
gyökereinek és összefüggéseinek ismeretében, a
gyermekek személyiségére is hatást tudjunk
gyakorolni, amelyek döntőek a szokások kialakulása
és megszilárdulása szempontjából.
A három napos program keretében a gyermekjóléti
szolgálat munkatársai az énképről, a lelki egyensúly
eléréséhez vezető útról, a pozitív gondolkodás
jelentőségéről beszéltek a gyerekeknek. Játékos
formában a tanulók gyakorolhatták a pozitív
önmeggyőzést, a képzelet szabad szárnyán repülve
megfogalmazhatták álmaikat, céljaikat, néhányuktól a
„mi leszek, ha nagy leszek”, „mitől és mikor érzem jól
magam” kérdéseket is boncolgattuk.
Maurer Tamásné Tapolca ÁNTSZ egészségnevelője a
szenvedélybetegségekről, a dohányzás, az alkohol, és
a
drogfogyasztás
általános
hatásairól,
mint
kamaszkori veszélyforrásokról tartott előadást.
Molnár
András
Tapolca
Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési előadója a kábítószer és a bűnözés
kapcsolatáról, a kábítószer-fogyasztás lélektani
csapdáiról informálta a tanulókat, valamint a
számítógép-függőség, játékszenvedély veszélyeit
hangsúlyozta.
Dr. Mesterházy Attila Megyei Népegészségügyi Intézet
osztályvezető főorvosa, Dr. Vincze Gábor szülész nőgyógyász szakorvosok, Ábel Richárdné védőnő a
korai szexualitás veszélyeiről beszélgettek a
gyermekekkel.
A mai fiatalok körébe egyre inkább begyűrűznek a
káros szenvedélyek, a „mindent megtapasztalni
akarástól” és a kíváncsiságtól hajtva, esetleg a
szociális környezetükből és a kortárscsoport hatásából
adódóan nem csak a dohányzás és az alkohol, de a
drogfogyasztó magatartás is jelen van. Kevesen
tudják, hogy az egészség a legdrágább kincs, ezért
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy
egészségünkre
vigyázzunk
és
egészségünket
fejlesszük. A fizikai egészség (helyes táplálkozási
szokások, testmozgás, rekreálódás) fenntartása
mellett ugyanilyen fontosságú a lelki egészség
védelme is. Az egészség öröm és rajtunk múlik,
meddig van birtokunkban ez a hatalmas kincs.
A gyermekekkel folytatott beszélgetéseket a fenti
témákban azért tartottuk fontosnak, mert az
elsődleges
prevenció
megvalósításában
nagy
hangsúlyt kell fektetni a jövő generációinak
egészséges szemléletformálására, tenni kell a
gyermekek helytelen irányú fejlődésének
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megakadályozása érdekében, meg kell találni a
beavatkozási pontokat a fenyegető ártalmak kialakulásának
megelőzésére.
Mindennek fontos eszköze az iskolai szociális munka, az
iskolában végzett egészségnevelő tevékenység.
Köszönjük az előadóknak, az iskolák vezetőinek,
pedagógusainak együttműködő munkájukat, mert az iskola
csupán egyetlen, de igen lényeges területe az életnek. A
fiatalsággal törődni, a fiatalságra áldozni: a jövővel törődni, a
jövőért áldozni kell.

dr. Dékány Györgyné intézményvezető

biztonságban éreztük magunkat. Bízhattunk a
szervezőkben.
Pedig
nem
ez
a
fő
foglalkozásuk, civil szervezetként jött az ötlet
valahogy, valamikor, és a megvalósítás profin
sikerült.
Minden
rokonszenvem
és
elismerésem azoké, akik éjt nappallá téve
fáradoztak azon, hogy mi sok-sok ezren
kikapcsolódjunk, lazítsunk, és felhők között is
felhőtlenül jól érezzük magunkat.
Galambos Ágnes

Süllőfesztivál Szigligeten
Budapestiként meglehetősen elfogult vagyok a
csodálatos Szigligettel és a Süllőfesztivállal. Az első
Süllőfesztiválon olyan meleg volt, hogy ha már a
strandon voltunk, ki is feküdtünk kicsit a partra.
Aztán az évek és fesztiválok során megéltünk esőt,
szelet, ködöt, volt, amikor a sárra szórt szalmán, és
deszkákon tapostunk, volt, amikor csak éppen
fáztunk egy kicsit.
Soha, semmi nem riasztott el bennünket.
Örömünkben ezrekkel osztoztunk, ha fújt, ha esett,
az év nem telhetett el süllőevés, bódék közt
barangolás nélkül. A sátorban összehúzódtunk, az
épp aktuális műsorra figyeltünk, barátainkat vártuk.
A Süllőfesztiválon enni lehet sokat, jóízűt, inni lehet,
kóstolgatni, ízlelgetni, szép tárgyakat vásárolni,
hagyományokat
megismerni.
A
süllőfesztivál
ugyanakkor társasági esemény is, találkozási,
ismerkedési alkalom. Jó visszatérni, ráismerni az
árusokra, megkóstolni a tavalyi süteményt, új helyen
kipróbálni, milyen az idei süllő.
Az idén is voltunk vagy hatezren, szerencsére nem
egyszerre, mert így is elkeveredtünk néha. Soha
ilyen szervezettnek nem tűnt a fesztivál, mint most.
Minden és mindenki a helyén volt. Szellemes, remek
játszótér is keletkezett a gyerekeknek. Valahogy

ELADÓ A TEJEM!
1 liter 170 Forint
házhoz szállítással.
Gazdasszonyom Pál Melinda.
Hívja a 06-70-298-2175 -ös
telefonszámot!

A Süllőfesztivál rendezvényt támogatták:
Szigligeti
Önkormányzat,
Simon
Péter
Esterházy Pince Kft, Szatmári Gábor,
Janauschek Katalin és Janauschek József,
Kékkúti
Ásványviz
Zrt,Cser
Szilárd
igazgató,Z+D Zrt Keszthely, Pelikán Patika
Tapolca, Varga Vill Kft, Palonai Magyar Bálint
Hagyományőrzők, Szigligeti Polgárőrség,
Szőke István vállalkozó, Lévai Ferenc
Aranyponty Halászati Zrt, Fodor Zsolt
vállalkozó,
Szigligeti
Ált.
Iskola
–
Gyöngyvirágok tánccsoport, Táncoló talpak,
Kovász Amatőr Színtársulat, Kalimutu Jazz
Band, Signal Duo, Kiss Kata Zenekar,
Esterházy Fesztivál Zenekar, Pico Jazz Band
és Sallé Barbara, Superinfo
Demeter Éva vezetésével a Kamonkő túrán 40
fő vett részt, nagyon jól sikerült. Tehát van rá
igény.

Káli Magdolna
A Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke
… és a Ciframajorban
lakom!
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LISZKAI
JÓZSEFNÉ
és
KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER
FÉRFI-NŐI
FODRÁSZATA
Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is
elfogadunk,
melyet személyesen
vagy telefonon is megtehetnek.
Nyitva tartás:
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077 H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
Rózsika: 06-87/461-220
V: Zárva
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata
Alkalmi-, utcai-, és
divatfrizurák
hölgyeknek, uraknak
és gyermekeknek
Szigligeten, a Kossuth utca 73. szám alatt
Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os
telefonszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:
K-CS: 8-17 óráig
P: 11-19 óráig
Szo: 9-14 óráig
V-H: szünnap

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző
Szigliget, Külsőhegyi u. 64.
(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554
www.brin-garazs.hu
Készíttesse fel kerékpárját a következő szezonra,
kedvezményes áron!
Kerékpár komplett átvizsgálása: ( a kerékpár teljes
szétszerelése, alkatrészek, fékek, váltók csapágyak
tisztítása, zsírzása, beállítása): 5000 Ft
Igény esetén a kerékpárért házhoz megyek, és akár
másnap, már feljavítva otthonában tudhatja.
Kerékpárok, kerékpáros kiegészítők, alkatrészek széles
kínálatával, korrekt árakkal várom régi és leendő
ügyfeleimet!
Ízelítő: Első-hátsó (5 ledes) lámpaszett: 900 Ft
Lakat (spirálos): 900 Ft
Kosár (első): 1400
Ft

SZIGLIGETI HARSONA
Szerkesztőség
: Balassa Balázs polgármester
Cím
Póka Ibolya könyvtáros
Tel.
Fax.
: Szigliget Község Önkormányzata
E-mail
: 2.2.4/1242/2002.
Lapzárta
: Szigligeten havonta, 500 példányban

}

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 53.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

