
SZIGLIGETI 

HARSONA 
2014. Augusztus       Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa                  XIII. évf. 8. 

Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános 
választásának időpontját 2014. október 12. napjára 
tűzte ki. 
A választópolgárok a választói névjegyzékbe vételükről 
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést a Nemzeti Vá-
lasztási Irodától. Az a választópolgár, aki nem kapja meg 
az értesítőt a fenti időpontig, a lakóhelye szerint illeté-
kes helyi választási irodától igényelhet másikat legké-
sőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig. 
Az a választópolgár, aki lakóhelye mellett legkésőbb a 
választás kitűzését megelőző 30. napig – 2014. június 23
-ig – tartózkodási helyet is létesített, és tartózkodási 
helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. A vá-
lasztópolgár visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. Át-
jelentkezésre illetve az átjelentkezés visszavonására irá-
nyuló kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet 
benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben a 
megfelelő nyomtatvány kitöltésével, ügyfélkapun illetve 
személyesen a helyi választási irodában. 
Mozgóurna irányi kérelem: A kérelmet a szavazóköri 
névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota 
vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújt-
hat be. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitű-
zését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző má-
sodik napon (2014. október 10.) kell megérkezni a helyi 
választási irodához vagy a szavazás napján, legkésőbb 
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóur-
na iránti kérelem a www.valasztas.hu oldalon vagy le-
vélben a megfelelő nyomtatvány kitöltésével, ügyfélka-
pun illetve személyesen a helyi választási irodában 
nyújtható be. 
Jelölt ajánlás: Képviselőjelölt az, akit az adott választó-
kerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek 
ajánlott. Polgármesterjelölt az, akit a 10000 vagy annál 
kevesebb lakosú település választópolgárainak 3 %-a 
jelöltnek ajánlott. A szükséges ajánlások számának meg-
állapításakor a választópolgárok számát a központi név-
jegyzék 2014. augusztus 15-ei adatai alapján kell megál-
lapítani. A jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számáról 

a választási iroda hirdetményéből értesülnek a választó-
polgárok. 
Ajánlás: Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet 
a független jelöltként indulni szándékozó választópol-
gár, illetve a jelölő szervezet a helyi választási irodától 
igényelheti az A4 jelű nyomtatványon. A választási iroda 
az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 
2014. augusztus 25-én átadja az igénylő részére az általa 
igényelt mennyiségű ajánlóívet. A helyi választási iroda 
valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő 
bélyegzőlenyomattal lát el. Ajánlást gyűjteni csak hitele-
sített ajánlóívvel lehet, amelyen az ajánlást gyűjtő sze-
mélynek is fel kell tüntetnie nevét és aláírását. 
A választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben 
jogosult jelöltet ajánlani. Az ajánlóívre rá kell vezetni az 
ajánlást adó választópolgár nevét, lakcímét, személyi 
azonosítóját, anyja nevét és saját kezűleg alá kell írnia. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választó-
polgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a to-
vábbi ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható 
vissza. 
Ajánlást a választópolgárok zaklatása nélkül a jelölő 
szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándéko-
zó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjt-
het, az alábbi kivételekkel: 
Nem gyűjthető ajánlás: 
- az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén mun-
kaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzés-
re irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kö-
telezettsége teljesítése közben, 
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigaz-
gatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a 
szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése 
közben, 
- tömegközlekedési eszközön, 
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szer-
vek hivatali helyiségében, 
- felsőoktatási és köznevelési intézményben, 
- egészségügyi szolgáltató helyiségében. 
 

(folytatás a következő oldalon…) 

Tisztelt Választópolgárok! 

http://www.valasztas.hu
http://www.valasztas.hu
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Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt 

adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlá-

sért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy 

annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási 

szabályok megsértésével gyűjtöttek. 

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántar-

tásba vételére illetékes választási bizottságnál legkésőbb 2014. 

szeptember 8-án 16.00 óráig. 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illet-

ve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezé-

sére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási 

irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírsá-

got szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív 

után tízezer forint. 

Szavazás: Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, 

kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentke-

zés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. Az 

a választópolgár szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben 

szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonossá-

gát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy 

vezetői engedéllyel, valamint a lakcímét vagy személyi azono-

sítóját. 

 
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 

A Helyi Választási Iroda vezetője: Lutár Mária 

Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 54. 

Telefon: 87/461-355 

e-mail: jegyzo@szigliget.hu 

Szigliget, 2014. augusztus 18. 

HIRDETMÉNY 
 

Az érvényes jelöléshez szükséges ajánlások számáról 

 

Értesítem a választópolgárokat és a jelölőszervezeteket, hogy a 2014. október 
12-ére kitűzött önkormányzati képviselő és polgármester választáson a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tör-
vény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit a település 
választópolgárainak 1 %-a , a 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármester je-
lölt az, akit a település választópolgárainak 3 %-a jelöltnek ajánlott. 

Szigliget községben a választópolgárok száma 2014. augusztus 15-ei adatok 
alapján 838 fő. 

A jelöléshez szükséges ajánlások száma az alábbi: 
 

Képviselőjelölt 9 fő 

Polgármesterjelölt 26 fő 
 

Az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 formanyomtatvány a www.szigliget.hu 
honlapról letölthető, vagy a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető. 

 

Jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16 óráig lehet bejelenteni a Helyi 
Választási Irodában (Szigliget, Kossuth u. 54.). 

 

Szigliget, 2014. augusztus 18. 

Lutár Mária 

HVI vezető 

mailto:jegyzo@szigliget.hu
http://szigliget.hu/main/PDFs/valasztas/Ajanloiv_igenylese.pdf


  2014. Augusztus           Szigligeti Harsona        3. oldal 

 
Szigliget vonatkozásában egyértelműen érzé-
kelhető, hogy próbálja az önkormányzat erősí-
teni a Balatontól független turisztikai attrakci-
ókat. Ezek közül kiemelkedik a vár, mely évről-
évre növekvő vendégforgalmat mutat. Az idei 
évben még hatványozottabban érzékelhető, 
hogy milyen fontosak azok a turisztikai attrak-
ciók, melyek rossz idő esetén is várják a ven-
dégeket. Talán az időjárásnak, vagy éppen a 
rendszeres színvonalas programkínálatnak, 
vagy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhe-
tően az idei évben a tavalyi év hasonló idősza-
kával összehasonlítva 28%-os a látogatószám 
növekedése. Folyamatosan fejlesztjük a stran-
dot, ahol tavasszal járdákat építettünk, illetve 
egy egyedülálló stégrendszert telepítettünk 
közösen a Balatoni Vízimentők Szakszolgálatá-
val. Sajnos az időjárás nem kedvezett a stran-
dolóknak, ezért komoly bevétel kiesés mutat-
kozik a Balatonnál a strandok üzemeltetőinek, 
a vendéglátó egységeknek, a strandon szolgál-
tatást nyújtóknak.  Ez alól természetesen Szig-
liget sem kivétel. A tavalyi évvel összehason-
lítva 30%-al kevesebb bevétel realizálódott a 
strandon a belépőkből. Ez valószínűleg komo-
lyan érintené a település gazdálkodását, ha az 
előző években a testület nem teremtett volna 
egy jelentős tartalékot, mely most kompenzál-
ni tudja a kiesést.  

Az elmúlt hónapok tapasztalatairól.  

Továbbra is elfogadhatatlan az a tendencia, 
hogy (elsősorban a nyaraló tulajdonosok) a 
közterületen, strandkonténerekbe, vagy ép-
pen a temetői konténerbe rakják a háztartási 
szemetüket. Ez azért is bosszantó, mert min-
denkinek kötelező kukát vásárolni. Sokan e 
helyett inkább a közös költséget növelik, ezzel 
megkárosítva a település lakóit. Gondolom,   
azzal mindenki tisztában van, hogy valakinek 
ki kell fizetni ennek a szemétnek az elszállítá-
sát és ez ebben az esetben az önkormányzat. 
Tavasszal a testület szabályozta a vendéglátó 
egységek nyitva tartását és ezzel az éjszakai 
zeneszolgáltatást. Ennek köszönhetően az idei 
évben nem kaptunk bejelentést hangos éjsza-
kai rendezvények kapcsán. Az idei évben meg-
szigorítottuk a strand őrzését annak érdeké-
ben, hogy ne használják kempingnek, vagy ép-
pen az éjszakai randalírozásokat visszaszorít-
suk. Ennek eredményeképpen több ittas cso-
port is éjszaka összetűzésbe került az éjjeli 
őrökkel.  Elszomorító, hogy volt olyan nyaraló-
tulajdonos, akit barátaival háromszor utasított 

ki a biztonsági személyzet a strandról egy éj-
szaka. Ez elfogadhatatlan. Főleg azért, mert Ő 
úgy gondolta, hogy neki joga van a kerítésen 
bemászni és abban kárt okozni, a szigligeti kö-
tődésére hivatkozva. Többször kerültek össze-
tűzésbe a dolgozók és személy szerint én is a 
strand bejáratnál azokkal a vendégekkel, akik 
nem voltak hajlandók megvásárolni a belépőt, 
mivel úgy gondolták, hogy nekik joguk van 
napközben bemenni a strand területére arra 
hivatkozva, hogy ők csak ebédelni szeretné-
nek, vagy éppen halat, pizzát enni. Szezonban 
a strand területére csak belépőjegy megváltá-
sát követően lehet bemenni. Szerencsére ez-
zel kapcsolatban a vendéglátósokkal nem vol-
tak vitáink, ezt tudomásul vették. 

Tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy 
fent áll a veszélye a templom alatti nagypar-
koló megszüntetésének. Ezzel nem csak a vár-
látogatók számára nem lenne biztosított a kul-
turált parkolás lehetősége, hanem a temp-
lomba járók is kénytelenek lesznek az útszé-
lén, vagy éppen a régi postánál parkolni. Egy 
az Ófaluban ingatlannal rendelkező nyaraló 
tulajdonos feljelentést tett a kormányhivatal-
nál, mely eljárás során megállapítást nyert, 
hogy a parkoló erdőterületen lett kialakítva és 
annak ellenére, hogy ezt már legalább 20 éve 
ilyen céllal használjuk, felszólítottak az eredeti 
állapot visszaállítására és a gépkocsik kitiltásá-
ra. Sikerült a parkoló megszüntetésének ha-
táridejét júliusról novemberre halasztani, illet-
ve próbáljuk ez idő alatt megteremteni a jogi 
feltételeit a fennmaradásnak. Ezen kívül eljá-
rást kezdeményeztek a bíróságnál is. Ezt csak 
azért szerettem volna jelezni, hogy senki ne 
lepődjön meg, ha a parkolót mégis meg kell 
szüntetni. 

Azt tapasztaljuk, hogy Szigliget megítélése év-
ről évre javul. Ez természetesen nem csak az 
önkormányzat, hanem a településen szolgál-
tatást végzők, valamint az ingatlantulajdono-
sok érdeme is. Ezúton szeretném megköszön-
ni azoknak az ingatlantulajdonosoknak a fára-
dozásait, akik rendszeresen gondozták, gon-
doztatták az ingatlanjaik előtt lévő közterüle-
tet, vizes árkot, és kérem Önöket, hogy ezt 
tegyék a következő években is. Erre bíztatom 
a többi ingatlan tulajdonost is.  

 

Balassa Balázs 
polgármester 

Tisztelt Olvasó! 
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Műhely címe: 8263 Badacsonytördemic, Iskola u. 8.
(a volt, régi iskola).

Nyitva tartás: minden nap 8-14 óráig.
Mindennemű asztalos tevékenységhez tartozó faipari 

munkát vállalok.
Dede Zoltán, 8264 Szigliget, Hegyaljai u. 16.

06 70 379 4088, 06 87 708 001, 
dezofameister@gmail.com

„Fából mindent, kivéve vaskarikát”

 Mottó:     […] 
 Nem bírom már harcom vitézül, 
 Megtelek Isten-szerelemmel: 
 Szeret kibékülni az ember, 
 Mikor halni készül. 
 

Álmom: az Isten 
Ady Endre 

 

Dr. Jeney Lajos Ybl-díjas építész emlékére 

Kedves jó barátom, Lajkó, hát elmentél te is a többi nagyember után. Követted Gerzson Pált, Marton Lászlót, dr. 
Babura Lászlót, a Szigliget - imádókat. Mindhárman tagjai voltak a Szigligeti Táj- és Településvédő Körnek. Ők is, 
mint Te, a faluért a közösségért kívántak tenni valamit és tettek is. Te a köz érdekét nézted, országos szakértője vol-
tál az iskola- építészetnek. A fél országban osztottad szellemi termékeidet a közösség érdekében. Tanácsaidat hasz-
nálhatták, ha akarták, Biharnagybajomtól Szigligetig. Kemény voltál és önzetlen. Nagy hiányt hagytál magad után a 
Körben és Szigligeten is. Remek emberi tulajdonságaid közé tartozott, hogy bár szakmai tudásod meghaladta a kör-
nyezetedét, mégis hagytad vitatkozni, sőt hagytad magadat meggyőzni is esetenként. 

 Biharnagybajom díszpolgára voltál papír szerint, de díszpolgára voltál az egész nemzetnek is! Pályázatokat 
írtál Szigliget érdekében, több esetben sikeresen. Megszólaltál gr. cegei Wass Albert költő, író emléke körül kiala-
kult, méltatlan huzavona ügyében. Szóval mindenre figyeltél, ami a magyar nemzetnek érdeke volt. 

 Emlékedet megőrizzük és tetteinkben megpróbálunk követni.  

Kelt: 2014. Kisasszony hava 24. 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör nevében 
Brányik Ottó 

 

Német nyelvtanfolyam indul 

a Básti Lajos Közösségi Házban! 

 

2014.október 2-től, 15 alkalommal, csütörtökön-
ként 17.00-18.40 óra- és 19-20.40 óra között, 
minimálisan 6 fő részére. 

Ára: 15.000,-  Ft/fő, tanulóknak vagy egyetemis-
táknak 10.000 Ft  

Német anyanyelvűek magyar tanfolyama - kezdő 
csoport - csütörtökönként 15.00-16.40 között. 
(15.000,- Ft/fő + egy tankönyv kb. 30,-€) 

Jelentkezési határidő és hely: 2014. szeptember 
20. (szombat), Básti Lajos Közösségi Ház (kedd – 
szombat, 12-18 óra között). 

Szeptember 14. (vasárnap) 

Íjászverseny 

Helye: vár 

Szeptember 27. (szombat) 

Szüreti vigadalom 

Helye: a település utcái és a rendezvénytér 

Szeptemberi programok 
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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

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 : matr1ca
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

SZIGLIGETI HARSONA
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