
HIRDETMÉNY 
a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén
a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével

NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését. Az adatfelvételre

2011. október 1-je és október 31-e között
A településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken 
kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az 
adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan interneten  vagy papíron, valamint a 
számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. 
között van lehetőség.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a a 
vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek csak statisztikai célra 
használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, 
hivatalos személynek kell tekinteni őket. 
Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott időszak alatt nem tettek eleget, azok 
2011. november 1. és 8. között  jelentkezzenek népszámlálási összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes 
polgármesteri hivatalban.
A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.

Együttműködésüket köszönjük!

FELELJEN A JÖVŐÉRT!

           2011. szeptember hó                                                                                                   JEGYZŐ, KÖRJEGYZŐ s.k.
                                                                                                                                       mint települési népszámlálási felelős

Ingyenesen hívható telefonszámok: 06-80-200-014, 0680-200-224. http://www.nepszamlalas.hu
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Népszámlálás a könyvtárban is!

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  országos szintű megállapodást kötött  a Központi Statisztikai 
Hivatallal a 2011. évi népszámlálás eredményes és sikeres lebonyolításában való részvételre. A népszámlálások 
hazai történetében most először elektronikusan, interneten keresztül is kitölthetők a népszámlálási kérdőívek. 
A megállapodás értelmében 2011. október 1. és október 16. között  a megyében lévő könyvtárak - így a 
szigligeti Községi Könyvtár (Szigliget, Kossuth u. 53.  87/561-007;  06 70 371 5400; 
szigligkonyvtar@freemail.hu)  is  (fel. szerk.)- nyitvatartási időben biztosítják,  hogy azok az 
állampolgárok, akik a kor színvonalának megfelelően, elektronikus úton kívánják kötelező adatszolgáltatásukat 
megtenni, ily módon tudjanak részt venni a népszámlálásban.

Forrás: Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, http://www.ekmk.hu

http://www.nepszamlalas.hu/
mailto:szigligkonyvtar@freemail.hu
http://www.ekmk.hu/


Orbay CsabaOrbay Csaba

   A Nemzeti Vágta utolsó elővágtáját  
Alagon rendezték. Szigliget 
képviseletében ismét 
a tavaly jól 
szereplő Iowa 
indult volna, de 
sajnos az utolsó 
napokban a ló 
rossz egészségi 
állapota miatt váltani 
voltunk kénytelenek. 
Iowa helyett Titok 
képviselte településünket. 
Mindkét lónak Tormási 
Gyula volt a trénere, aki 
nagyon jó lovas és 
tréner, ezt bizonyítják 
eredményei is. Érdekességképpen 
megemlíteném, hogy ő  volt az a zsoké, aki az 
első vágtán balesetet  szenvedett. Az akkori 
híradások a következőképpen írtak az esetről: 
„Tormási Gyula, Szeged  versenyzője, a 
Nemzeti Vágta első középdöntőjében 
szenvedett lovasbalesetet. A kiváló zsoké 
csigolyája        megsérült, 
de       a        gyors        és 
szakszerű                orvosi 
ellátás        következtében 
maradandó        sérülést 
nem szenvedett, jelenleg 
kórházban           ápolják.”
Gyulát    kemény     fából 
faragták, a sérülése 
nem tartotta vissza attól, hogy induljon a 
következő évi Nemzeti Vágtán, ahol bejutott a 
döntőbe és negyedik helyezést ért el. Most, 
ahogy tavaly is, ő készíti fel a lovat és a 
lovast  is a versenyre. Szalai Béla  a ló 
tulajdonosa.  Beszélgetésünk során elmondta, 
nagy öröm számára, hogy Szigliget 
képviseletében indulhat a lova a Hősök terén. 
Titok egyébként egy négy és fél éves angol 
telivér.  Természetesen beszélnünk kell a 
lovasversenyek fontos szereplőjéről, a lovasról 
is. A lovasunkat Orbay Csabának hívják, most 
harmadéves a Testnevelési Egyetemen. Csaba 
egy rendkívül céltudatos fiatalember, tele 
becsvággyal. Csaba is, a ló is egy-egy „komoly 
egyéniség”, a látottak alapján bátran 
mondhatom, hogy jó párost alkotnak. Még volt 
két hetük, hogy jobban megszokják egymást. 

Az alapok nagyon jók 
voltak, ezt mutatta az alagi 
vágta  eredménye is. A 
selejtezőt simán nyerték, 
és  a hatfős döntőben a    
táv felénél már  legalább 30 
méterrel  vezettek a 
mezőny előtt. Sajnos az 
utolsó kanyarban Titok  
nagyon kisodródott, mely 
oly  mértékű korrigálást    
és időveszteséget jelentett, 
hogy az akkor második 
helyezett ló megelőzte. 

    Mivel az első    három ló jutott 
                         be a Nemzeti Vágta budapesti 
         futamaira,   ezért  ennek nem  volt 
jelentősége. Csaba ennek ellenére az utolsó 
métereken, a kisodródásból keletkezett 5 
méteres hátrányt  úgy lefaragta, hogy csak 
centiken múlott  a  győztes kiléte. 
Ahogy az első vágtán is, úgy most is a 
legnagyobb támogatónk Szatmári Gábor, a 
Szatmári Pincészet tulajdonosa.
A 2011-es Nemzeti Vágta 11. előfutamában 
indult Titok, ahova  a következő településeket 
sorsolták: Maglóca- Szigliget- Baja- Szekszárd- 
Nyíregyháza- Zsana. Sajnos a szakemberek 
szerint a legnehezebb csoportba kerültünk. 
Ennek megfelelően nagyon feszültek voltak 
lovak, lovasok. Két sikertelen rajt után  a 
harmadikra engedték el a futamot. 
Szerencsétlenségünkre,  ekkor      rajtoltunk 

legrosszabb pozícióból, 
de így is az utolsó helyről 
feljött a Szigligeti ló-lovas 
és az utolsó métereken 
végig versenyben voltunk 
a továbbjutó helyért.  A 
futam első két helyezettje 
közé nem jutott be 
Szigliget, megelőzött 

bennünket Nyíregyháza és Szekszárd.
Bár nem értünk el komoly eredményt,  de ott 
voltunk, Szigliget település nevét több TV, 
rádió csatornán megemlítették, és az írott 
sajtók is több esetben írtak  a településről a 
rendezvény kapcsán.

Részt vehettünk egy olyan rendezvényen, 
mely több tízezer embert mozgatott meg!

Balassa Balázs polgármester

Szigliget ismét a Nemzeti Vágtán

Tormási GyulaTormási Gyula
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A gyerekek nem felejtenek

Az erdélyi Böjte Csaba által alapított 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
gondozásában levő gyermekek és a 
Kiss Kata Zenekar kapcsolata 
tavaly télen kezdődött. 
Minden év Karácsonyán Parajdon                       
nagyszabású karácsonyi ünnepséget tartanak 
Sóbányában 2500 gyermek  számára. Itt 
szétosztják a cipődoboznyi ajándékokat, amik a 
világ minden tájáról érkeznek.
Tavaly nagy megtiszteltetés érte a zenekart. 
Felkérték őket, hogy ezen a nagyszabású 
karácsonyi ünnepségen tartsanak egy 
koncertet.  A zenekar lázas munkába kezdett a 
koncert előtt. Adományokat, játékokat, 
mesekönyvet, ruhákat és cipőket gyűjtöttek, 
melyeket szintén szétosztottak a gyermekek 
között  karácsonyi ajándék gyanánt.
A karácsonyi koncert után, idén tavasszal a Kiss 
Kata Zenekar újra kilátogatott Parajdra, 
gyermeknapi koncertet tartani a gyermekeknek, 
amely szintén ajándékosztással párosult. 
A zenekar számára viszont az volt a legszebb 
ajándék, hogy ezek a gyermekek augusztus 20-
án ellátogattak Szigligetre  és részt vettek 
nézőként és szereplőként is a szigligeti 
várban, augusztus 20-án megtartott ünnepi 
koncerten.

Kiss Kata

   „Nagy öröm, ajándék az Úr Istentől, hogy 
gyerekeimmel együtt ott lehettem  (lehettünk) e 
gyönyörű szigligeti várnál.  Megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy olyan jó emberek, anyaországi 
testvéreink között  lehettünk. A gyerekek még most 
is emlegetik a fagyizást, nekünk ez nem adatik 
meg sokszor és ezért nem felejtenek a gyerekek.
 A drága jó Isten áldja meg Önöket, gyönyörű 
családjukat,  a gyerekeim nevében is még százszor 
köszönöm, köszönöm, köszönöm!
 

Kovács Ági- Parajdról”

A Kiss Kata Zenekar nevében  szeretném 
megköszönni Németh Zoltánnak és Németh 
Szilveszternek, hogy a parajdi gyermekeket 
augusztus 20-án meghívták  egy-egy 
fagylaltra, üdítőre, kürtőskalácsra.
 

Káli Magdolna

 

     
„Kézen fogva élsz.”

Alapítványunk, a „Fényszóró 
Kulturális Alapítvány”  16 éve 
dolgozik    a    fogyatékos 

fiatalokért.
Fejünkbe vettük, hogy minden 
nyáron üdüléseket szervezünk. 

Tudjuk, hogy a Balatonnál  eltölteni egy 
hétvégét, nehéz sorban, kis fizetéssel élő, 
fogyatékos gyermeket nevelő családnak 
szinte elérhetetlen álom.  Mégis, ez az álom 
másodszor vált valóra  ezen a nyáron Bakos 
Ildikó  barátunk jóvoltából.  Három család 
utazott Szigligetre, és remekül érezték 
magukat.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a szigligeti 
Szentes Város Üdülő vezetőjének, Kiss Tibor 
úrnak és munkatársainak, valamint  Balassa 
Balázs polgármester úrnak. Ők azok, akik 
alapítványunk mellé álltak, és segítségükkel 
ez a három család felejthetetlen 
élményekkel gazdagon jött vissza 
Szigligetről.

Köszönettel és szeretettel! 

                                              Csepregi Éva, az alapítvány elnöke
Mailinger Anikó, az alapítvány titkára

T. Szigligeti Harsona!
Most olvastam az augusztusi számot és abban láttam, 
hogy milyen sok neves sportoló pihen rendszeresen 
a községben. Szeretném személyemet is az itt 
tartózkodó neves sportolók közé sorolni. 

Tvordy György  vagyok és a SMAFC csapatában 
játszottam 1961 és 1975 között, közben 27 
alkalommal  játszottam a Magyar válogatottban, 
aminek csapatkapitánya  is voltam. Klub csapatommal 
1969-ben Magyar Népköztársasági Kupát nyertünk, 
ebben az évben az  Év Játékosa voltam, továbbá a 
bajnokság legtöbb kosarát szerzett játékos. 
Mint Szigliget lelkes híve szeretném, ha személyem is 
szerepelne a községben rendszeresen (mint ingatlan 
tulajdonos) tartózkodó neves sportolók listáján.
Köszönettel:

      Dr. Tvordy György
Szigliget, Völgy u. 4.

Beérkezett levelekBeérkezett levelek
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Szüreti  élmény
Voltam a szüreti felvonuláson. Lovagoltam egy nagy pónin. 
Izgultam, mert féltem, hogy leesek. Anyukám vezette a pónit. 
A Palonai Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesülettel
vonultam fel.  Utána a Lilivel táncoltunk.

                                                                         Dörner Nóra Eszter 
 3. osztály

Fotó: www.infotapolca.hu;  Szigligetovari;  Szigligkonyvtaros
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ezek után kezdődött a fesztivál .....

Dani vitéz elköszönt az egybegyűltektől .

 

 

 

A Palonai Magyar Bálint 
vitézei szeptember 10-én 
bevonultak Lengyeltótiba

Megérkezésnél  azonban egy 
kisebb incidens történt.

Egy csíkos inges kinyitotta Feri 
vitéz autójának ajtaját. 

- Felkoncolni !              ...golyó általi , szárnyas ló vásárlásra ítélték 
… közben a tömeg megindult...

… erre Ropi kapitány tömegoszlatást rendelt el …      ez a parancs azonban nem tetszett 
              az ifjú vitéznek , és jól helybenhagyta  a kapitányt.

Ezek után kezdődött a fesztivál ....

Végül Dani vitéz 
elköszönt az 
egybegyűltektől.

Szöveg, fotó: Takács József



 
1-0-ra   Baráth   Sándor     bombagóljával 
míg felnőtt együttesünk 2-0-ás hátrányból 
felállva fordított, hogy az utolsó percben 

           megszerezze a 4-3-as győzelmet érő gólt 
(gólszerzők:Mohos Imre (2),Szőke Gábor, 
Berta Attila). 

A mérkőzés után tudtuk meg a szomorú hírt, 
hogy hosszú betegség után elhunyt Horváth 
Attila, Tikó, aki évekig volt csapatunk játékosa, 
majd egy fél idény erejéig edzője is. A csapat 
mély megrendüléssel tudta meg a hírt, és 
együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak. 
Búcsúkor Balatonedericset  fogadtuk, és sajnos a 
tartalékcsapat  megszakította az egy éve tartó 
bajnoki veretlenségét, sikerült belefutni egy 8-4-es 
vereségbe. A góljainkat Domonkos Richárd (2), 
Simon Ádám és Kardos Máté  szerezték. Felnőtt 
csapatunk nagy küzdelemben győzte le a 
vendégeket 3-0-ra Berta Attila, Ress Balázs és 
Boldizsár Tamás  góljaival. A mérkőzések előtt 
mécsesek meggyújtásával és gyászszünettel 
emlékeztünk meg Tikóról. A csapat pedig neki 
ajánlotta a győzelmet.

Jó kezdés

Mindkét  együttesünk  jól  kezdte  a 
bajnokságot, hiszen a négy forduló 
alatt     egyszer      botlott     felnőtt
csapatunk.      Az      első       körben 
Monostorapáti  gárdáját fogadtuk, és 
tartalékcsapatunk kiszenvedve győzte le őket  2-1-
re. Góljainkat Stál Csaba és Varga Károly 
szerezték. Ekkor még nem tudtuk, hogy ezt a 
mérkőzést a vendégcsapatnak írják a zöld 
asztalnál, hiszen az első gólunk szerzője még nem 
töltötte be a 15. életévét, így a szabályok szerint 
nem játszhatott volna. Felnőtt csapatunk viszont 
végig fölényben játszva, ötletesen futballozva nyert 
2-0-ra Jónás Viktor góljaival.A következő 
fordulóban már fölényesebb, 3-0-s győzelmet 
aratott tartalékcsapatunk Mayer Péter, Kertész 
Márton és Varga Károly góljaival. A felnőtteknek 
sajnos ismét nem sikerült Gulácson nyerni, az 1-1-
es  döntetlent Jónás Gergő  góljával sikerült elérni. 
A Pécsely elleni mérkőzés előtti szombat reggelre a 
pályát a vaddisznók alkalmatlanná tették a 
játékra, így kénytelenek voltunk a Tapolcai 
Bauxit centerpályáján játszani.  Itt illik 
megköszönni  azon szurkolók segítségét, akik a 
pálya rendberakásában részt vettek, és persze a 
tapolcai sportvezetőkét is, akik első szóra játékteret 
biztosítottak nekünk. Az albérletben is ment a játék, 
hiszen tartalékcsapatunk simán, 11-1-re verte 
Pécselyt. Gólszerzők: Baráth Sándor (3), Mayer 
Péter (3), Vadász Attila (2), Kardos Máté, Varga 
Károly, Vizeli Máté. A felnőtt csapatunk is simán 
győzött, Káli Péter (2), Jónás Viktor, Kónicz 
László és Mohos Imre voltak a gólszerzők. 
A negyedik fordulóban jött az addigi legkomolyabb 
erőpróba, a mindig rangadónak számító 
Káptalantóti  vendégjáték. Tartalékcsapatunk 
nagyot harcolva győzött 
 

Felnőtt keret

Varga Ferenc, Rádai Marcell

Mohos Imre, Egyed Roland, Boldizsár Péter, 
Vass Gábor, Töreki Ferenc

Jónás Gergely, Káli Péter,Egyed Attila, Viski 
László, Szőke Gábor, Boldizsár Tamás, 
Domonkos Richárd

Simon Ádám, Jónás Viktor, Kónicz László

Berta Attila

Tartalék keret

Csicsics György

Takács Róbert, Molnár Dávid, Varga Károly, 
Szalay Ákos, Kertész Márton

Stál Csaba, Ress Balázs, Vadász Attila, Czilli 
András, Káli Ádám, Balassa Dániel, Baráth 
Sándor

Mayer Péter, Kardos Máté, Vizeli Máté

Mayer Tamás

Kapusok

Hátvédek

Középpályások

Csatárok

Játékos-edző

 Balassa Dániel
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                                                                                 P.I.

    

                           

   
… és a Ciframajorban     
       lakom!
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                  ELADÓ A TEJEM!ELADÓ A TEJEM!
              1 liter 170 Forint                               1 liter 170 Forint                               
                           házhoz szállítással.                           házhoz szállítással.

              Gazdasszonyom Gazdasszonyom Pál MelindaPál Melinda..

            Hívja aHívja a  06-70-298-2175 06-70-298-2175 -ös-ös
                                    telefonszámot!telefonszámot!
                    

PROGRAMOKPROGRAMOK
2011. október 22. szombat
     Horgászverseny a kikötőben
     Kamonkő Tanösvény túra indul 11 órakor         
     Demeter Éva vezetésével, találkozó a strand    
     bejáratnál
    13.00 Megnyitó – a hal megáldása
    13.30 Esterházy Fesztiválzenekar
    14.30 Kinizsi Táncegyüttes műsora
    15.30 Pico Jazz Band-vendég Sallee Barbara
    16.30 Rosta Géza gyermekműsora
    17.15 Kovász Színtársulat- „Lepsénynél még    
              megvolt!”
    17.45 Táncoló Talpak
    18.30 Bál a Szignál Duó közreműködésével

2011. október 23. vasárnap
    13.00 Szigligeti Gyöngyvirágok          
              Néptánccsoport 
    13.30 Tapolcai Fúvósegyüttes
    14.30  Barlai Tamás bűvész
    15.30 Kalimutu Jazz Band koncertje
    17.00 Kiss Kata Zenekar
    18.30 Tűzijáték

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

VI. SÜLL FESZTIVÁLŐVI. SÜLL FESZTIVÁLŐ

SZIGLIGET                  2011.SZIGLIGET                  2011.
Menetrendi hajójárat indul 

mindkét napon 
a Süll fesztiválraő

Indul: Fonyód 11.10
Badacsony 11.40

Érkezik: Szigliget 12.10

Visszaindul: Szigliget 16.30
Badacsony 17.00

Érkezik: Fonyód 17.30

Egyórás sétahajózás a Kiköt b l ő ő
(szombat-vasárnap) 

12.30 és 14.00 órakor

         Ár: felnőtt 1000 Ft, 
gyerek (6-14 év): 500 Ft.

Látogasson el hozzánk, nézze meg Látogasson el hozzánk, nézze meg 
programjainkat, és kóstolja meg ízletes programjainkat, és kóstolja meg ízletes 
ételeinket!ételeinket!

Info:  www.sullofesztival.hu

Szigligeti Turisztikai Egyesület

v



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

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig

P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

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

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!

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA

8. oldal                                                                                                                                                    2011. Szeptember8. oldal                                                                                                                                                    2011. Szeptember

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

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönzőKerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző  
Szigliget, Külsőhegyi u. 64. Szigliget, Külsőhegyi u. 64. 

(Szentesi üdülő mellett)(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554      Telefon: 06 20 275 7554      www.brin-garazs.huwww.brin-garazs.hu

http://www.brin-garazs.hu/
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