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Kedves Csobbanók, 
kedves Látogatók!

Túl vagyunk a 2. csobbanáson és szeretnénk 
néhány gondolatot megosztani veletek.
A zajló jég majdnem lehetetlenné tette a 
csobbanást, de nem adtuk fel és így volt igazi 
kihívás. Nagyon sokan voltunk, jó volt a hangulat és 
bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát. 
Jövőre is lesz csobbanás, mert most már biztos, 
hogy hagyományt teremtettünk. 
Tudjuk, voltak hibák, de már most azon dolgozunk, 
hogy jövőre jobb legyen. 
Köszönjük megtisztelő részvételeteket!
Találkozunk 2014. január 1-én, a 3. Újévi 
Csobbanáson!
Főtámogató: Szigliget Község Önkormányzata 
(www.szigliget.hu)
Támogatók:
Balló Piroska és Juha Gyula   
Várkávézó 
Dulin Ügyvédi Iroda
Egervári Trans Kft
Szentmihályi Nyomda
Kölcsey Nyomda
Angyal Pince
Szatmári pincészet
Borászati Szövetkezet-Rizapuszta
Rompos Hús
Szicsek Pálinkafőzde

Médiatámogató: Sportolók Világa                              
(www.sportolokvilaga.hu)

Üdvözlettel: a szervezők
(www.ujevicsobbanas.hu)

Mindenki Karácsonya 2012
Az iskolai karácsonyi műsor, melyet Vőfély-
Szabó Judit, Dér Krisztina és Mezeyné Verő 
Katalin tanárnők rendezésében a szigligeti 
általános iskola tanulói adtak elő, december 
21-én 17 órakor kezdődött. Martin apó, a 
fenyőárus kertész megható karácsonyi 
történetét ismerhette meg a közönség. Ezt 
követően, 18 órakor a falu főterén várták a 
korábban felállított Betlehem mellett az 
ünnepelni vágyókat forralt borral, teával, 
beiglivel, hurkával, sült kolbásszal és egy jó 
adag karácsonyi hangulattal, amelyről Rajzó 
Ildikó, Miklai Ferenc, Tar Tibor és Ifj. Varga 
Sándor által előadott népi Betlehemes játék is 
gondoskodott. 

Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal 
segítették az esemény lebonyolítását. 
Köszönet a rendezvény támogatásáért 
Szigliget Község Önkormányzatának, a 
Szigligeti Közös Fenntartású Általános 
Iskolának, a szigligeti Alkotóháznak, a Jánka 
és Rompos Kft.-nek, az Eszterházy Pince 
Szigliget Kft.-nek, Bakos Attilának, Güns 
Katalinnak, Kardosné Bérczi Máriának, 
Mezőssy Zoltánnak, Páhy Lászlónak, Szabó 
Tibornak, Szalai Attilának, Szántó Zsoltnak és 
Töreky Zoltánnak.

Póka Ibolya

                                                                                                        Fotó: Czilli Károly                                                

http://www.sportolokvilaga.hu/
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Kőkeresztek Szigligeten III.
Kecskés József tizedes története

Kecskés Károly (vincellér Purgly Magdolna 
szőlőbirtokán) és Tallián Katalin egyetlen 
gyermeke József 1912. szept.17-én született.  
1939. szept. 24-én házasságot kötött Németh 
Teréziával. A mai Dózsa utcában laktak. 
Házasságuk első éveiben bevonult a Magyar 
Hadsereg 47/II. zlj. 5 századába. 
1942. június 7-én a „messzi távolból” írt levelében 
tudatja, hogy jó egészségben van, és sokat gondol 
a Szentháromság alkalmával az itthoniakra, és 
reméli, hogy jól mulattak a búcsúban, nem úgy, 
mint ők a harcmezőn.
Majd, ha egyszer Isten hazasegíti valahára, többet 
tud mondani, mert kis noteszében minden nap 
leírja a történéseket. 
Közben Szigligeten, a Rókarántón Szentháromság 
vasárnap szentelik fel az elesett szigligeti katonák 
emlékére állított kőkeresztet.
VI.17-én szüleinek írt levelében aggódik felesége 
miatt, és megköszöni nekik, hogy „szegény 
szeretett Terával jól bánnak”, amit soha nem fog 
elfelejteni. Majd tudatja velük, hogy „szegény Tóth 
Feri elesett” *.Ez volt az utolsó levele Kecskés 
József tizedesnek, aki még nem is sejti, hogy Ő 
lesz a következő szigligeti hősi halott. Július 2-án 
Gniliszkie Dvorinál halálos lövés kapott. Ebben a 
faluban temették el a többi elesett katonával 
együtt.

Szülei a 30 évesen hősi halált halt fiúk emlékére a 
Hősök kertjében kőkeresztet (a képen) állíttattak.
*  Tóth Ferenc tizedes,  47/II. zlj. (Szigliget, 
1919.12.17 –  Mescserszkije Dvori 1942.06.06.). 
Apja Tóth Ferenc községbíró, anyja Marton Ilona.

Takács József

Magyarország hadtörténetének egyik legnagyobb 
katasztrófája történt 1943-ban, amikor a Második Magyar 
Hadsereget szétverték a Don-kanyarban.  A német 
hadvezetés által kierőszakolt, rosszul felszerelt hadtestet 
1942-ben vezényelték ki a Szovjetunió elleni német 
invázió támogatására más szövetséges nemzetek 
(olaszok, románok stb.) haderejével együtt. Nyár végére a 
magyar hadsereg elért a Don folyóig, néhol át is lépve azt. 
A szovjet visszavonulás során csak három hídfőállás 
maradt a védekező csapatok kezén a folyó nyugati 
partján, amelyek elmaradt felszámolása később 
végzetesnek bizonyult. Különösen az Urivnál levő 
hídfőben beásott szovjet csapatokat érték magyar 
támadások, több komoly ütközet is lezajlott, de a Jány 
Gusztáv vezette hadsereg nem tudta felszámolni az 
állásokat. 1942 szeptemberében már védelemre 
rendezkedett be a magyar hadsereg a Don kanyarban, 
hiányos kiképzésük és gyenge felszereltségük viszont 
nem sok jóval kecsegtetett. Több mint 30 ezren elestek a 
nyári harcokban, így körülbelül 90 ezer katona védte a 
200 kilométer hosszú frontszakaszt, ráadásul az 
utánpótlás, például a muníció és a téli ruházat kiszállítása 
is akadozott. December elejére körülbelül 35 ezer főnyi 
felváltó alakulatot küldtek ki a front mögötti területre 
Magyarországról, azonban ők csökkentett fegyverzettel 
érkeztek ki, mondván, a felváltandó katonák adják át majd 
a puskáikat az újaknak. Végül 1943. január 12-én indult 
meg a szovjet támadás az urivi és a sztorozsevojei 
hídfőtől, ahol többszörös túlerő zúdult a magyar 
honvédekre. A mínusz 30 Celsius fokos hidegben először 
a frontvonal északi szakaszán törték át a magyar vonalat 
a szovjetek, a németek viszont megtagadták a tartalékban 
levő páncélos hadosztály bevetését. Másnap már 10 
kilométeres lyukat vágtak a támadók a magyar vonalba, 
ahol özönlöttek át a szovjet csapatok. 14-én a magyar 
hadseregtől délre levő olaszokat elsöpörte a támadás, így 
az észak felé forduló szovjetek hátba támadhatták a 
magyar sereg déli szárnyát. Január 15-én, este már a 
magyar arcvonalat csak több, elszakadt és bekerített 
harcoló egység alkotta, három nappal később pedig már 
csak a III. hadtest katonái voltak a Donnál, a többiek 
nyugat felé menekültek. A siralmas körülmények között 
visszavonuló magyar katonák eldobálták fegyvereiket, 
ugyanis a gyorsan mozgó szovjetek nem bántották a 
fegyverteleneket, akik közül sokakkal az éhség és a fagy 
végzett, de a németek is pusztították őket. A III. hadtestet, 
amelynek a németek a visszavonulás fedezését 
parancsolták, az ellátmány hiánya miatt Stromm Marcell 
altábornagy feloszlatta. Január 24-én Jány Gusztáv 
hadparancsában gyávának nevezte a hadsereget, ezt 
végül április 4-én visszavonta. Március 3-ig a Dontól 
körülbelül 100 kilométerre levő táborba 61 ezer honvéd és 
2900 tiszt érkezett meg, nagyrészt gyalogosan, borzasztó 
állapotban. A sereg körülbelül 120 ezer  fős veszteségeket 
 szenvedett  a munkaszolgálatosokat is számítva. 
Majdnem minden magyarországi település siratott a 
Donnál elesett honvédet, így Szigliget is. A pontos 
létszámot nem ismerjük, de biztosan a Második Magyar 
Hadseregben szolgálva esett el Ángyán Miklós, Bódis 
József,   Hegedűs  Lajos,  Ihász  István,  Jánka   Gyula,

Hetven éve történt…
Kecskés József, Kovács Károly, Mészáros 
István, Somogyi József, Szabó Kálmán, Szántai 
Ferenc, Tóth Ferenc, Jánka András, Jánka 
József.

               Balassa Dániel
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Tóth Ferenc                Tóth Ferenc                

Bakos János

Ihász József           Ihász József           

                     Papp János

Ángyán JózsefÁngyán József  

                                  Czibor Károly             
Czibor Károly             

                                 
                                 
                              
                              

                              Varga Károly                       
Varga Károly                       

        SzigligetArchív
Katonák a II. Világháborúban

             Kiss  Sándor

A képek Takács József gyűjteményéből valók.                                                                        Szerkesztő: Póka Ibolya
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csökkentése, valamintaz azonnali elérhetőség 
biztonságának javítása érdekében ügyeleti 
irányításra együttműködési szerződést kötött 
közös diszpécser szolgálat működtetésére.
A közös diszpécserszolgálat és 
mentésirányítási rendszer működésének 
előnyei:
Az ügyeleti ellátás területén működő 
mentőállomás részleges integrációban 
együttműködik az ügyeleti központtal, mely 
során
-folyamatos hozzáférhetőséget bitosít,
-a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja 
az ellátást
-közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón 
belüli szolgáltatók közötti hatékony 
együttműködéshez (speciális rádiórendszeren 
keresztül)
        2.     Egységes, gyorsan elérhető 
sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget 
hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az 
ügyelet és a mentőszolgálat egy időben 
elérhető. Így a beteg egy  telefonhíváson 
keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és 
egyértelmű utakon át jut el a szükséges 
ellátáshoz, szükség esetén fekvőbeteg ellátó 
intézménybe.

Ügyeleti hívószám: 88/412-104                        
  Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104
       3.    Bejelentéskor a mentésirányítás 
egységes kérdezési és szakmai elvek 
figyelembevételével dönt a riasztandó 
sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti 
szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi, 
rohamkocsi). A szolgálatirányító a 
rendelkezésre álló információk alapján a beteg 
tartózkodási helyéhez legközelebbi és 
legfelkészültebb egységet küldi segítséget 
nyújtani.
        4.    Amennyiben a bejelentéskor 
egészségügyi tanácsadásra van szüksége, az 
irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére 
áll.
        5.    A bejelentőnek, amennyiben 
panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az 
ügyeleti ambulancia felkeresését. 
Az ügyeleti körzethatárokon belül működő 
ügyeleti AMBULANCIÁK (felnőttek és 
gyermekek számára) igénybe vehetők az 
alábbi címen:      Tapolca, Ady Endre u. 3.(a 
Kórház területén)
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
sürgősségi ügyelet csak a valóban sürgős, 
halasztást nem tűrő esetek ellátására 
szerveződött,  és nem meghosszabbított 
háziorvosi rendelés!

Szigligeti programok
02.01. péntek 18:00  *
A Szívós-család az olimpiákon - beszélgetés 
dr. Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázóval 

02.02. szombat, 14:30 * 
Ludas Matyi
Magyar rajzfilm, 70 perc

02.02. szombat, 18:30 *
A Föld bolygó belsejében
Angol ismeretterjesztő film, 96 perc

02.09. szombat 14:30  *
Farsangi álarcok készítése – foglalkozás 
gyerekeknek és segédkező felnőtteknek
 
02.15. péntek, 18:00 *
Környezetgazdálkodási minimum 
követelmények és a földalapú támogatás 
egységes kérelmének beadása-agrárkamarai 
előadás - Miklai Andrea és Csom Lőrinc

02.16. szombat, 20:00 Általános Iskola 
Farsang  a Turisztikai Egyesület és a Szülői 
Munkaközösség szervezésében

02. 23. szombat 17:00 *
„Szombat esti bakelitfrász” - nosztalgia est 
mindazoknak, akik szívesen hallgatják a 
régmúlt zenéit bakelit lemezről. Gyűjtőket és 
csereberélőket is nagy szeretettel várunk!

2013. 03.01. péntek, 18:00 *
Az okostelefonok sokszínű internetes 
alkalmazásai - informatikai előadás - Egyed 
Péter

* Helyszín: Básti Lajos Közösségi Ház

Tapolcai Kistérségi 
Sürgősségi Ügyelet közleménye

Tisztelt Lakosság!

Az Országos Mentőszolgálat és a Tapolcai 
Kórház Nonprofit Kft. –mint a Tapolcai 
Kistérségi Sürgősségi Ügyelet működtetője- 
tájékoztatja Önöket a központi sürgősségi 
orvosi ügyelet irányítási rendszerének 
változásáról. 2012.12.01-től az Ügyelet 
működtetője és az Országos Mentőszolgálat a 
sürgősségi betegellátás hatékonyságának 
fokozása, a párhuzamos hívások számának 



1222-ben Thesszalonikiből (az ekkor már 
többszörösen is özveggyé lett) édesanyjával 
érkezett a nagybátyja, II. András magyar király 
(1205-35) udvarába. Gere László írta meg, hogy 
Szigliget 1233-tól lett Kaloján birtoka, és azt 
isrögzítette, hogy IV. Béla magyar király 
unokatestvére volt e herceg, aki  1252-tõl 1259-ben 
bekövetkezett haláláig zalavári ispánként 
tevékenykedett. (2)
Wertner Mór arról is írt 1898-ban, hogy Kaloján 
görög és magyar herceg halálát követően 
Szigligetet „a második honalapító” IV. Béla király és 
Laszkarisz Mária fia, István ifjabb király kapta 
birtokul. Fontos és érdekes adalék ez!

 

A XIV. századi Képes Krónika egyik ábrázolásán 
ugyanis a nikeai görög császárleányból  magyar 
királynévá lett Laszkarisz Mária is látható, amikor a 
férje, IV. Béla király (1235-1270) ifjabb királlyá tette 
fiúkat, István herceget: Szigliget birtokosa is volt 
tehát ezen ifjú, aki később V. Istvánként lett magyar 
király. A fentiek okán érdemes rögzíteni, hogy anyai 
ágon tehát ő is görög származású volt! Az említett 
magyar-görög történeti adalékok okán is jó érzés 
emlékeznünk arra, hogy az évezredes magyar-
görög nemzetbarátságnak milyen mély gyökere és 
máig ható ereje van: ennek pedig lényeges és 
egyetemes üzenete az a jelenünk és a jövőnk 
számára, hogy az egymást becsülő nemzetek 
tiszteletet érdemelnek!

Források: 
(1) Wertner Mór:  ; 
(2) Gere László: Szigliget az őskortól napjainkig. 
Szigliget, 2003. 5. o. 

          Dr. Diószegi György Antal
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Idén lesz 25 éve, hogy minden nyáron 
felmegyünk családommal a csodálatos szigligeti 
várba. Az egyik ilyen, jelentőssé lett alkalom 
során, 2009. augusztus 1. napján a szigligeti 
várban megtartott kelevézhajító versenyen 1. 
lettem, míg a feleségem unokatestvére, a 
csengeri Bilkai András pedig háromszori 
„szétlövés” eredményeként a 3. helyezést érte el 
(a 10 résztvevő közül).  Balassa Balázs 
polgármester, a Palonai Magyar Bálint 
hagyományőrző egyesület elnöke, szigligeti 
várkapitány  jutalmul a „Szerelmünk Szigliget” 
címet viselő 2005. évi kiadású igényes könyvet 
adta át részemre, és Bandi barátom pedig egy 
üveg borral gazdagodott. Ezen élmények révén 
és a magyar-görög nemzetbarátság évezredes 
történetét kutatva találtam rá „Szigliget görög 
hercege” egyáltalában nem közismert történetére!
A középkori magyar-görög kapcsolatok okán 
fontos rögzíteni, hogy a görög rítus szerint 
keresztelkedett meg több magyar vezér a X. 
században. Szent István királyunkat és görög 
Szent Hierótheosz magyaroszági térítőpüspököt 
2000-ben a konstantinápolyi görög patriarcha a 
görög egyház szentjeinek sorába emelte. Szent 
László királyunk leánya, Piroska görög császárné 
lett Konstantinápolyban: Szent Irén (utóbb Xéné) 
néven tisztelik a görög egyházban. III. Béla 
magyar király  (1172-96) gyermeke, Margit 
magyar királylány pedig Mária néven lett görög 
császárné. Egy jelentős történész, Wertner Mór 
írt arról, hogy Kaloján görög és magyar herceg 
volt Szigliget egyik birtokosa a XIII. században. 
(1) 
De miként is kerülhetett  egy görög herceg 
Szigligetre?  Ez azzal függ össze, hogy Kaloján 
apai ágon konstantinápolyi görög császári 
családból, anyai ágon pedig az Árpád-házból 
származott: az édesanyja, Margit királylány révén 
III. Béla magyar királyunk unokája volt.  Margit 
(Esztergom, 1175-1223) ugyanis férjhez ment 
Iszakiosz Angelosz görög császárhoz 
(egyeduralkodó volt 1185-95 között és és 
társuralkodó lett 1203-04-ben): e házasságból 
született Ioannész Angelosz  görög herceg 
(hazánk történetében Kaloján néven ismerjük). 
Jóképű férfiú lehetett, hiszen a magyar 
megnevezése a görög Kaloioannész névből ered, 
ami „Szépjános” jelentéssel bír. Neve 
Kaloioannisz, Kalojoannes  változatokban, és 
ebből némiképp magyarosítva még „Kalo-János” 
formában is előfordul.
A  Wertner Mór egy másik tanulmányára (Margit 
császárné fiai. In.: Századok  1903. 593. o.) 
hivatkozva rögzíti, hogy Ioannész Angelosz  (kb. 
1203- kb. 1259) görög és magyar herceg volt:  

A középkori Szigliget görög hercege

A Képes Krónikában Laszkarisz Mária, IV. 
Béla és fiúk a későbbi V. István
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B Á N A T

2012. szeptemberében nagy 
ünnepségre készült Szigliget. 
Emlékművet állítottak id. Szívós 
Istvánnak a móló bejáratánál, 
róla nevezték el a hajókikötőt és útjára 
bocsátották a Szigliget hajót.
Volt zenekar, televízió, egyházi főméltóság, 
országos és helyi hírességek és 
természetesen a Család is. Szikrázó 
napsütés, meleg sok szigligeti lakos és sok-
sok érdeklődő. Kedves arcok, öröm és 
méltóság.
Minden hibátlanul megvolt a jeles 
eseményhez. Elhangzottak méltatások, 
emlékezések, dicsérő szavak. Az ünnepi 
beszéd egyik mondata úgy szólt, hogy 
„Szigliget nem feledkezik el a hőseiről”. 
Ezzel én nem értek egyet.
Emlékművet kaptak a Szentháromság-
kápolna előtt azok az amerikai katonák, akik 
sok ezer kilométerre a hazájuktól 
Magyarországot, a Balaton környékét 
bombázták, lezuhantak és meghaltak. Ők 
tehát háborús hősök.
Nemrégiben faluházat avattak. A 
Keszthelyről származó Básti Lajos kiváló 
színészünkről nevezték el, plakett áll a ház 
falán. Básti remek színész, szőlőt vett a 
strand fölött, szívesen pihent Szigligeten és 
kvaterkázott a pincéjében színésztársaival, 
barátaival.
Soha egy előadóestet nem adott, egy verset 
sem szavalt a szigligetieknek, kevesen 
hallhatták élőben a különlegesen zengő 
hangját. Ő is hős volt, a színészeké.
Magyarországnak hírt, nevet szerző 
élsportolója, olimpikonja volt id. Szívós 
István. Sokszor és sok időt töltött 
Szigligeten, üldögélt a mólón, kereste és 
élvezte a csendet. A haza hős sportolója volt.
Soha nem hallottam viszont említeni azt a 
Szívós József kántortanító urat, aki a 
szigligeti nebulókat tanította írni, olvasni, 
számolni, aki a Kamonkői úton megvásárolta 
azt a szőlőbirtokot, melyen egy öreg 
parasztház is állt. Sajnos az egyetlen leányát 
idő előtt elvesztette, így a tulajdona a 
szegedi oldalági Szívós famíliára szállt. 
Szívós József csak tanított, nevelt, nem lett 
hős.
A Péczer ősök 1920-ban vásároltak 
szőlőbirtokot Szigligeten. Munkát adtak a 
helybélieknek. Dr. Péczer Sándor rövid élete  

„Szigligeti Iskoláért” Alapítvány 

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet 
mond  mindazoknak, akik az elmúlt években 
a személyi jövedelemadó 1 %-ának 
felajánlásával, vagy más módon támogatták 
alapítványunkat. 
Az szja 1 %-ának  felajánlásából 2011-ben 
291.800 forint érkezett a számlánkra, mely 
összeget,-  és a további felajánlásokat - a 
gyerekek és az iskola javára  2012-ben 
következőképpen használtuk fel: támogattuk 
a művészeti szakköröket, az iskolai 
programokat, az  iskolai sportnapot, a nyári 
napközis tábort, év végi jutalomkönyv-
vásárlást, valamint átvállaltuk  a  gyerekek  
év végi kirándulási költségeinek egy részét. 
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a 
személyi jövedelemadójának 1 %-át  az 
alapítványunk részére ajánlotta fel,  kérjük a 
továbbiakban is támogassák az alapítványt, 
és ezen keresztül az iskolát 
az alábbi adószámon:    18938539-1-19.
A Kuratórium nevében köszönettel: 

SzabóLászlóné
a Kuratórium elnöke

alatt  mindig   és  mindenkor   a 
közösségért ténykedett.
Gyenesdiáson segédjegyzőként – a     

      falu villamosítását kezdte el, 1937-
től Nemestördemic – Szigliget - 
Hegymagas jegyzőjeként – 

főjegyzőjeként Tördemic villamosítását 
elvégezte, Szigliget vízközművesítését 
elindította.
1945. március 27-én Szigligetről motorral 
Tördemicre utazott, hogy a Jegyzőség iratait 
biztonságba helyezze (elásták), a pénzt a 
szegényeknek szétosztotta. Útban 
családjához Szigligetre az oroszok lelőtték. 
Életétől, értékeitől (motor, ruházat…) 
megfosztották, otthagyták az árokparton 
elvérezni. Ő sem volt hős, csak hősi halott.
Nemestördemic már évek óta emlékezik reá! 
És Szigliget?
Ez az én bánatom, mélységes-mély 
bánatom.

2012. Karácsony havának 12. napján
Nagyné Dr. Péczer Veronika Mária
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Pályázati kiírás! 

Tárgya: Üzlethelyiség bérbeadása

Bérbeadó: 
Szigliget Község Önkormányzata
 
Bérlemény címe: 
8264 Szigliget Kossuth utca 23.
 
Mérete: 56.70 m2 
A bérleményben vendéglátói tevékenység 
nem folytatható! 
A bérlemény adottságai: 
- A bérlemény külön bejárattal rendelkezik. 
Az üzemeltetéshez szükséges parkolók az 
ingatlanon biztosítottak. 
- A bérleményben nincsen kialakítva 
vizesblokk, viszont a helyiségben ráköthető 
módon rendelkezésre áll az ivóvíz és a 
szennyvízcsatlakozó. 
- A bérlemény bérbeadása berendezés 
nélkül történik. 
- A helyiségben biztosítótáblával szakaszolt 
elektromos áram áll rendelkezésre. 
- A fűtést az épület tetőterében elhelyezett 
kazán biztosítja. Ez nem szakaszolható. 

Bérlő kötelezettségei: 
- Bérleti jogviszony esetén a bérlő köteles 
kialakítani a tulajdonos engedélyével, az 
előírások betartása mellett a bérbe adott 
területen belül könnyűszerkezetes falakkal a 
működtetéshez szükséges vizesblokkot, 
raktárt. 
- A Bérlő köteles kiépíteni és a Bérbeadó 
számára rendszeresen megközelíthető 
helyen elhelyezni a vízre és a villanyra egy-
egy almérőt. 
- A bérleményre pályázhatnak mindazok a 
személyek, akiknek a Szigligeti 
önkormányzat felé semmilyen tartozásuk 
nincsen. Rendelkeznek a bérleményben 
végzendő vállalkozáshoz szükséges 
engedélyekkel, végzettséggel. 
- Minimális bérleti díj: 50.000 Ft/hó. A bérleti 
díjat, függetlenül, attól, hogy az év során 
hány hónapig használják, a tárgyév teljes 
időszakáig fizetni kell! 

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell: 
- A pályázó személy vagy vállalkozás nevét, 
adatait. 

- A bérleményben végzendő szolgáltatás 
megnevezését. 
- Csatolni kell a szolgáltatás elvégzéséhez 
szükséges iratokat, engedélyeket. 
- A bérleményen belül elvégzendő átalakítási 
munkák leírását. 
- Az egy hónapra vonatkozó megajánlott 
bérleti díjat. A bérleti díjat, ügy kell 
megállapítani, hogy tartalmazza a fűtési díjat, 
és az átalakítási költséggel csökkentett 
legyen. 
- Két különböző szolgáltatást végző személy, 
cég is pályázhat, amennyiben a helység 
nagysága elegendő ahhoz, hogy a bérlemény 
megosztása esetén a tervezett tevékenységet 
megvalósítsák (külön bejárat rendelkezésre 
áll). 
- A bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
kialakítja a vízre és a villanyra az almérőket, 
majd pedig fizeti a Bérbeadó által számára 
kiszámlázott közüzemi díjat. Ugyancsak a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 
pályázó megköti a szemétszállítási 
szerződést a mindenkori szolgáltatóval. 
Pályázat beadásának ideje és módja: 
- A pályázatot zárt borítékban kell beadni, 
Szigliget Község Önkormányzatánál. 
- Beadás határideje: határozatlan idejű, a 
visszavonásig folyamatos 
- A borítékon a következő feliratot kell 
feltüntetni: „Üzlethelyiség bérbeadása” 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

- A szolgáltatás mennyire szolgálja a település 
érdekeit 40 pont 
- A megajánlott bérleti díj: 30 pont 
- A pályázó alkalmaz-e szigligeti lakost? 30 
pont 

A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. 

A bérleti jogviszony lejárta után a bérlőnek 
jogában áll a bérleményből a berendezést, a 
felszerelési tárgyakat elszállítani. Az építési 
tevékenység eredményeképpen megvalósult 
fejlesztés a továbbiakban az épület részének 
tekintendő és a Bérlőnek a fejlesztésért 
kártérítés nem jár. 
A pályáztatónak joga van, a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítani.  

Balassa Balázs polgármester 



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 : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte : Póka Ibolya
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
Cím   :  8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
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

SZIGLIGETI HARSONA
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Véradás

Básti Lajos Közösségi Ház

2013. Február 12.
Kedd 12-14 óra


