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Új elnök a Balatoni Szövetség élén
2014. december 13.-án, szombaton Balatonfenyvesen tartotta tisztújító elnökségi ülését, majd ezt
követően közgyűlését az idén 110 éves Balatoni
Szövetség.
A múlt szombaton megtartott ciklusnyitó közgyűlésen az eddigi elnök – Ruzsics Ferenc Keszthely város polgármestere – mandátuma lejárt,
helyére választottak új
elnököt, de módosult a
Szövetség alapszabálya
és az elnökség összetétele is.
Szakítva az eddigi hagyományokkal
ezúttal
egy kistelepülés – Szigliget - polgármesterét Balassa Balázst választotta
elnöknek a közgyűlés. Az
új elnök céljai közt szerepel egy erős érdekképviselet kialakítása, mely
során az önkormányzatok
véleményét,
érdekeit
képviselné a Szövetség a
kormányzat felé. A jelenlegi magas Balaton vízszinttel járó problémák is
sürgős intézkedést kívánnak, ahogy a balatoni
strandok állapota, valamint a Balaton medrének
karbantartása is. Kiemelt
figyelmet kíván fordítani
a horgászturizmus feltételeinek megteremtésére,
mely a halászat leállítása után fénykorát élheti
majd.
A part menti közlekedés is sok kihívást tartogathat még: a kötöttpályás közlekedés fejlesztése

csakúgy, mint a balatoni bringakörút fenntartása,
továbbépítése, vagy akár az északi part jobb megközelíthetősége.
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), valamint Somogy, Zala
és Veszprém megyei önkormányzatának egy-egy
delegáltjából áll.
A felügyelőbizottság 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.
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Karácsonyfa a Balatonban
Két programmal készültek a településen a karácsonyi ünnepkörre, a Mindenki Karácsonyával és az
Előcsobbanással.
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nyokkal érkezett sokak, főleg a gyermekek örömére. Az Előcsobbanásra száznál is többen érkeztek,
főként családok, és a szervezők sokakat megajándékoztak, hiszen meglepetéseket tartalmazó csomagokat sorsoltak ki közöttük. A nap fénypontja mégis
a karácsonyfa-állítás volt. A fenyőt Balassa Balázs,
Dulin Zsolt és Balassa Dániel vitték be, majd a vízben elhelyezett csőbe állították, hogy majd január
elsején, az első csobbanók hozzák ki onnan.
Balassa Dániel

Tenisz

December 19-én szép karácsonyi műsorral kedveskedtek a szigligeti iskolások a falu lakóinak, amelyben eddig nem hallott énekeket, ötletes elemeket
láthattak. Ezt követően a Básti Lajos Közösségi Háznál a Mindenki Karácsonya várta a lakosságot. Zsíros kenyérrel, bejglivel, forralt borral és meleg teával készültek a szervezők.

Jani András, a Szigligeti Tenisz Klub versenyzője augusztusban a Szigligeti Open-en és októberben, Balatonalmádiban a Nyílt Korosztályos Megyei Teniszversenyen második helyezést ért el. Az eredményeihez gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk!
Szerkesztőség

Támogatóink voltak:
- Kardos Tibor
- Szántó Zsolt
- Szatmári Pincészet
- Simon Péter
- Töreki Zoltán
- Laszczikné Darabos Mária
- Ihász Natália
- Gergelyné Hegedűs Etelka
A szenteste előtti délelőtt pedig az Újévi csobbanás
előhangja következett. A szervezők itt is megvendégelték a kilátogatókat, a meleg teát Németh Zoltán,
a forralt bort Czilli Károly és Töreki Zoltán főzték.
Varga Sándor állatsimogatóval, nyuszikkal és bárá-

PROGRAMAJÁNLÓ
Szigliget nemesi családjai Balassa Dániel ismeretterjesztő előadása
Január 17-én 17 órakor
a Básti Lajos Közösségi Házban
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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 hosszútávon 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 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.
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 használ-

hatóak, 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 mélyvízig (nem a nádasokat
átszelve) kiépített, könnyen telepíthető és bontható
stégrendszerek kiépítésével. 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 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? Menynyire tekinthető ez balatoni halnak? Mi lesz a halászat
visszaszorítását követően a busákkal? Ez ugyancsak öszszefüggésben van a horgászturizmussal. A busa túlszaporodása komoly következményekkel járhat, hiszen a
busa nem horgászhal, táplálkozása (planktonevő) miatt
horoggal szabályosan szinte lehetetlen megfogni. A busa planktont fogyasztja, ami az őshonos halfajok ivadékainak is a tápláléka lenne, azaz komoly táplálékkonkurense a halállomány többi részének. hiszen ez a
hal az összes Balatonban élő - horgászok által kedvelt halfajta elől eleheti a táplálékot.
A horgászturizmus fejlesztéséhez szükséges természeti
adottságok rendelkezésre állnak, a halállomány összetétele és mennyisége lehetővé teszi a fejlesztések elindítását, de a horgászati terhelés növekedésével fejlesztésre
szorul. Elengedhetetlen egy olyan ökológiai szemléletű
halgazdálkodás, amely képes megoldani a fejlesztések
alapjául szolgáló halállomány fokozatos átalakítását,
illetve a csökkenő halállományok esetében képes telepítésekkel mérsékelni vagy megállítani a csökkenést.
Balassa Balázs
a Balatoni Szövetség
elnöke
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Karácsony az iskolában
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Sipos
Sipos József
József
Piller Kálmán, Varga Annus néni,
Piller István és Varga József
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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.
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

:
:
:
:
:
:

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Póka Ibolya
matr1ca
Szigliget Község Önkormányzata
2.2.4/1242/2002.
Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség
Cím
Tel.
Fax.
E-mail
Lapzárta

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

