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 Mindazok számára, akik nem vettek részt a köz-
meghallgatáson, szeretnék tájékoztatást adni az ott 
elhangzottakról. Először is ismertetem a költségvetés 
fő számait, az év során elvégzett fejlesztéseket, beru-
házásokat. A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási 
főösszege: 634.609 ezer Ft. Az általános tartalék 79-
.424 ezer Ft, értékpapír: 40.900.000 Ft (Bahart rész-
vény). A 2014-es évben ismét (már 8 éve) nem emel-
tünk adót, a testület a 2015-ös évben sem tervez eme-
lést. Az idei évben is zavartalanul működtettük az in-
tézményeinket (óvoda, iskola, hivatal). Várhatóan meg 
tudjuk őrizni pozíciónkat a közös hivatal vonatkozásá-
ban. A szociális háló stabil. A felsőoktatásba járók pá-
lyázhattak önkormányzati és államilag finanszírozott 
éves támogatásra. A rászoruló családok támogatást 
kaptak a krízisalapból. A rászoruló gyermekek számára 
ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést biztosí-
tottunk. Az idősebb korosztály számára (igény szerint) 
gondozónő nyújtott segítséget. Az általános iskolások, 
az óvodások és a felsőoktatásban résztvevők iskolakez-
dési támogatást kaptak. Az idei év fejlesztései a követ-
kezők voltak:  
 Ismét javultak a Kisfaludy utcában a közlekedési 
feltételek. A Tájháztól a várparkolóig leaszfaltoztuk az 
útszakaszt. A Petőfi utcában megtörtént az ivóvíz háló-
zat cseréje, majd az úttest teljes szélességben történő 
aszfaltozása. Folyamatosan fejlesztjük a strandot, ahol 
tavasszal járdákat építettünk, illetve egy egyedülálló 
stégrendszert telepítettünk közösen a Balatoni 
Vízimentők Szakszolgálatával. Az óvoda épületén kicse-
réltük a nyílászárókat. Az önkormányzati dolgozók töb-
bek között vízelvezető árkokat javítottak-tisztítottak, 
lépcsőt építettek. Megújult a Tájház, valamint kialakí-
tottunk egy helytörténeti kiállító teret. A várban és a 
Kézműves udvarban befejeződtek a pályázati forrásból 
megvalósult fejlesztések. Jelenleg is folynak a várban a 
karbantartási munkák. Sikeres turisztikai szezont zár-
tunk, jól sikerültek a programok, sok kiránduló volt a 
településen. Sajnos a Süllőfesztivál idején csapadékos 
volt az időjárás, ennek megvoltak a következményei is.  
A tervezett fejlesztések a következők: A strandon a 
part felöli szakaszon teljes hosszban (150 méter), és a 

partnál lévő járdától 18-24 m változó szélességben 
gyepszőnyeget terítenénk le. A gyepszőnyeggel borí-
tott területen kiépítenénk egy automata öntözőrend-
szert. Alatta feltöltenénk a gödröket és kiegyenlítenénk 
a talajt. Füvesítés előtt kijavítanánk a zuhanyzókat, egy 
plusz öltözőkabint építenénk, kituskóznánk, fákat ül-
tetnénk és a partművet kijavítanánk, a védő kőszórást 
visszarakatnánk a partműhöz. A többi füves területen 
csak javítanánk a felületet és fűmagszórással javíta-
nánk a károsodásokat. A strand és a kikötő között 420 
méter hosszban felújítanánk a járdát. Az út és a járda 
között, a nyárfák alatt kiegyenlítenénk a talajt, majd 
befüvesítetnénk. Az Aranykagylói utcától az árkot kiko-
tortatnánk, a lámpasort felújítatnánk, villanyvételi le-
hetőséget építetnénk ki. A strand végétől a középfe-
szültségű oszlopig a járda Balaton felőli oldalán fákat 
ültetnénk (nem nyárfákat) alattuk emléktáblával. Itt 
lenne kialakítva egy hangulatos sétány. Tárgyalásokat 
folytatunk a közútkezelővel, hogy a kezelésükben lévő 
utak közül minél többet közösen újítsunk fel. Elsősor-
ban a csoknyai kövesúttól a Főtérig, illetve a Nádüzem-
től a Kikötőig terjedő szakaszról tárgyalunk. A tárgyalá-
sok folynak, ezért még konkrét hosszról nem tudok 
beszélni. Régóta tervezzük, hogy a Főtéren kialakítunk 
egy nyilvános WC-t. Erre több elképzelésünk is van. 
Remélem, a következő évben végre megvalósulhat. 
Mindenki számára köztudott, hogy a döntéshozók idő-
ről-időre kezdeményezik az illegális csónakkikötők fel-
számolását. Jelenleg Szigligeten nincsen legális csónak-
kikötő. Egy kikötő megvalósítása az Ederci-ároknál fo-
lyamatban van.  Viszont ez a helyi horgászegyesület 
által kialakításra kerülő kikötő a közigazgatási terüle-
tünkön lévő csónak tulajdonosok elenyésző részének 
nyújt megoldást. A képviselő-testület kezdeményezé-
sére az önkormányzat elindított a Tapolca patakon egy 
csónakkikötő létesítésére vonatkozó eljárást. Itt első-
sorban helyi horgászoknak és nyaralótulajdonosoknak 
szeretnék helyet biztosítani, illetve az önkormányzat is 
tárolhatna itt pár csónakot, mely bérbeadásával a hor-
gászturizmust is erősíthetnénk. Annak érdekében, 
hogy a településünk még szebb és rendezettebb le-
gyen, elengedhetetlen a közös munka! Mire gondolok? 

Tisztelt Olvasó! 
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A település megítélése nagymértékben függ a magán-
ingatlanok és az ingatlanok előtti közterületek, árkok 
rendezettségétől. Ezért fontos, hogy mindenki számára 
természetes legyen a kerítés és az úttest közötti terület 
rendszeres nyírása, gondozása. Sajnos egyre több a 
lakóingatlanok közelében az elhanyagolt, gondozatlan 
külterületi ingatlan. A temető esetében is szomorúan 
tapasztaljuk, hogy sokan csak a sírokat gondozzák és 
nem foglalkoznak a sírok közötti járófelületekkel. Hiába 
szép gondozott a sír, ha nem látszik a mellette magaso-
dó gaztól. Felháborító és elfogadhatatlan, hogy elkez-
dődött egy folyamat a Réhelyi utcában, mely megen-
gedhetetlen. Sokan azért panaszkodtak, mert sokáig 
nem működtek a közvilágítási lámpák, mások meg ko-

moly anyagi károkat okoznak azzal, hogy befestik a há-
zuk felöli oldalon a lámpaburát. Nem értem egyáltalán 
hogyan jut emberek eszébe ilyen károkozás. Ilyen lám-
pákat már nem lehet kereskedelmi forgalomban vásá-
rolni. Ezért egyedileg kell legyártatni, ami komoly költ-
ségeket jelent. Kérek mindenkit, hogy január közepéig 
azok a személyek, akik befestették a lámpaburákat, 
tisztítsák le a festéket. Amennyiben ez a jelzett határ-
időig nem történik meg, hivatalos eljárást kezdemé-
nyezünk ellenük, legvégső esetben a rendőrségnél is-
meretlen személy ellen feljelentést teszünk. 
 

Balassa Balázs 
polgármester 

Tisztelik az időseket 

megtelt az általános iskola zsibongója 

Minden évben megünneplik a falu nyugdíjas lakóit, nem volt ez másképp idén sem. 
Bár az idő cseppet sem volt nyárias, mégis örömmel és sokan érkeztek a szigligeti általános iskola zsibongójába. Az 
idősek napján a falu korosabb lakóit köszöntötték egy kis műsorral, vacsorával és zenével. Balassa Balázs polgármes-
ter köszöntőjében az értékek fontosságát emelte ki a megjelentek kapcsán, majd külön köszöntötte a jelenlevők 
közül a legtöbb évet megélteket. A hölgyek közül Miskó Gyuláné, az urak közül Marton Ferenc kapott egy csokor 
világot. Ezt követte az óvodások táncos-énekes műsora, majd az iskolások léptek fel tánccal, furulyaszóval, énekkel, 
verssel. A megható műsort követően finom vacsorát szolgáltak fel az önkormányzat dolgozói és a képviselő-testület 
tagjai, közben régi nóták szólaltak meg, amelyek szövegét többen is dalolni kezdték.      Balassa Dániel 

Szigliget Község Önkormányzata a Tapolca patak torkolatában 
csónakkikötőt kíván kialakítani. 
A csónakkikötő kialakításának határideje 2015. május 1. 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik (az önkormányzat által 
meghatározott éves bérleti díjért) csónakhelyet kívánnak bé-
relni. 
A jelentkezéseket 2015. január 31-ig várjuk, a következő for-
mában: polgarmester@szigliget.hu e-mail címen, vagy szemé-
lyesen a szigligeti önkormányzati hivatalban Sipos Noéminél. 
Tervezett bérleti díjak: 
Az életszerűen Szigligeten élők 15%-os engedményt kapnának: 
 1 évre: 17.000 Ft 

 5 évre: 80.000 Ft 
 10 évre: 160.000 Ft 
 15 évre: 240.000 Ft 
A nyaralótulajdonnal rendelkezők számára: 
 1 évre: 28.000 Ft 
 5 évre: 130.000 Ft 
 10 évre: 260.000 Ft 
 15 évre: 390.000 Ft 
Amennyiben az előző két kategóriából nem tudjuk feltölteni a 
kikötőt a vidékieknek a következő áron biztosítanánk helyeket: 
 1 évre: 38.000 Ft 
 5 évre: 175.000 Ft 

Tájékoztató!  

mailto:polgarmester@szigliget.hu
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December 13. szombat 17 óra 
Básti Lajos Közösségi Ház 

  
Magyar szentek és boldogok ünnepe 

és a népszokások 
 

Szabó Tibor András  
előadásában 

 
 

Szeretettel meghívunk 
mindenkit, ünnepeljük együtt a 
MINDENKI KARÁCSONYÁT 

2013. december  19-én, 
pénteken 17 órától 

az ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, 
MAJD AZT KÖVETŐEN A 

BÁSTI LAJOS KÖZÖSSÉGI HÁZNÁL! 
A lélek melegítéséről a meghitt iskolai 

műsor, a test melegéről pedig forralt 

bor és tea gondoskodik. 
 

Szigliget Község Önkormányzata 
Szigligeti Általános Iskola 

 

A rendezvény ideje alatt az óvodás 
gyermekek szülei adventi börzét tar-
tanak saját készítésű termékeikből. 

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt! 

 

 

Előcsobbanás december 24-én 11-től, 
állatsimogatóval és forró teával.  
 

Nevezés: 
 

 előzetesen az interneten 

 a helyszínen 

2014 jan.1-én 13-ig 
 

Orvosi vizsgálat: 
 

 11:00-tól 13:50-ig 
 

Program: 
 

14:00   A Csobbanás rajtja 

14:45 A csobbanók kö-

szöntése, emléklapok ki-

osztása (a legextrémebben 

felöltözött indulót külön 

jutalmazzuk! 
 

Érd: Balló Piroska, Strandi Büfé kft. 30/600-1328 

 Németh Zoltán, Várkávézó  30/622-2094 

A rendezők a változtatás jogát fenntartják. 

 

 
Szigligeti programok 4. ÚJÉVI CSOBBANÁS 
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 November 15-én reggel 7 órakor indult közel húsz 
fős csapatunk Sopronba, a Hotel Fagusba, a III. Star of 
the Orient Hastáncversenyre. Gyönyörűséges őszi szí-
nekben pompázó erdei környezetben találtuk meg a 
helyszínt.  
 Első meglepetésként nagy örömmel fogadtuk Buzási 
Klárit és Nórit, akik soproniak és nyáron itt Szigligeten, 
a tánctáborunkban kötöttek barátságot a lányokkal. 
Köszönjük, hogy eljöttek szurkolni nekünk! A verseny 
mindig egy nagy megmérettetés, úgy gondolom renge-
teg tapasztalattal és élménnyel gazdagodhattunk. No 
és persze a folyosón található arab bazár kincseivel! 
Csoportos koreográfiánkat egy éve gyakoroljuk, legye-
zőfátylakkal. Ez az eszköz igen látványos show elem, 
azonban nagy csoportban egyszerre használni térforma 
váltásokkal, nem is egyszerű feladat. Szólistáim is vál-
lalkoztak első alkalommal a versenyen való bemutatko-
zásra, végül nagyon szép eredményekkel térhettünk 
haza! Mindenki személyre szabott, általam megterve-
zett koreográfiát táncolt. A Kelet Fénye Tánccsoport 
ezüst minősítéssel térhetett haza! Szólóban Novák Jáz-
mint Badacsonytomajról ezüst, Bartos Viktóriát Szigli-
getről bronz, Lájer Karolinát Badacsonytomajról bronz, 
a Gáspár Boglárka és Kovács Cintia Duót Nemesgulács/
Badacsonytördemic ezüst minősítésre értékelte a négy 

tagú nemzetközi zsűri. A csapat tagjai még, akik külön 
szólóban nem indultak: Horváth Alexa és Németh Lau-
ra Badacsonytördemicről. Szívből gratulálok minden 
kedves tanítványomnak, szigorú és korrekt pontozás-
ban elért eredményeikhez!!! Nagyon köszönöm a szü-
lők munkáját és a hozzáállását! A Szigligeti Önkor-
mányzat támogatását! Pár nap múlva értesültünk a 
hírről, a helyi csoport mellett mi kaptuk a legtöbb kö-
zönségszavazatot! A rengeteg próba, munka, energia 
befektetés meghozta gyümölcsét! Találkozunk jövőre 
is! 
 Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredmé-
nyekben gazdag, Táncos Boldog Új Esztendőt kívánok 
magam és csoportom nevében: 
 

Békefiné Kertész Szilvia 

III. Star of the Orient verseny 

"Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen 
el jót tenni és meglátja, milyen sokan odaállak mellé!" 

Böjte Csaba 
 
 A Szigligeti Turisztikai Egyesület az idei évben célul tűzte 
ki, hogy segítséget nyújt egy arra rászoruló intézménynek. 
Választásunk a Kecskeméti SOS Gyermekfalura esett. Az ösz-
szefogás példás eredményeként sikerült sok adományt össze-
gyűjtenünk. Játékokból, tartós élelmiszerekből,  ruhákból álló 
adományt 2014. november 15-én a Szigligeti Önkormány-
zattól kölcsön kapott kisbusszal sikeresen elszállítottuk. Kecs-
keméten már nagyon vártak bennünket. A gyermekfaluban 
családias légkörben nevelkednek az arra rászoruló gyerme-
kek. A falut végigjártuk, betekintést kaptunk az egyik nevelő-
család életébe is, ahol jelenleg hat gyermek nevelkedik. Ado-
mányunkból a külső nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek 
is részesülnek. Az intézményvezető elmondta, hogy minden 
adományt örömmel fogadnak, hiszen nagy szükség van rá. 
 A Szigligeti Turisztikai Egyesület nevében ezúton is kö-
szönjük a felajánlásokat! Azt is köszönjük, hogy az adomá-
nyokat mi adhattuk át, ezáltal egy különlegesen szép érzés-
ben részesülhettünk. 
 
Adományozóink: 
Grabner Hannelóre, Janauschek Katalin és Janauschek József, 
Kálmán Judit, Horváth Józsefné, Jánka Sándorné, Nyilasi 
Ivett,Jelenszky Árpád, Bernsthhein Cornelia, Ratzberger Ger-
da, Probst Ágnes, Káli Magdolna, Bolla Zsuzsa, Hunyadi Sán-
dorné, Kovács Elvira, Bóna Péter, Németh Zoltán, Szalainé 
Bárány Éva, Dr. Tóth Ramóna, Liszkai Józsefné, Horváth Jó-
zsef és családja, Gémes István és családja, Marton János és 
családja, Payer család, Szennyai Mária és családja, Cseh Judit 
és családja, Hübner Dániel és családja, Péber István és csa-
ládja, Makkos Ferenc és családja, Domonkos Zoltán és csa-
ládja, valamint azoknak a kedves adományozóknak is köszö-
netünket fejezzük ki, akik név nélkül adták át ajándékaikat. 
Köszönetünket fejezzük ki a Szigligeti Önkormányzatnak is, 
amiért a kisbuszt rendelkezésünkre bocsátotta. 
 

Szigligeti Turisztikai Egyesület vezetősége nevében:  
Horváthné Czégány Judit elnökségi tag 

 
 

A kecskeméti gyermekfalu köszönőlevele; 
 
Tisztelt Németh Zoltán Elnök Úr! 
 

Az SOS-Gyermekfalu családjai és dolgozói nevében szeret-
nénk megköszönni önfeláldozó munkájukat, mellyel ado-
mányt gyűjtöttek gyermekeink számára. 
Külön örömet jelentett, hogy 2014 november 15-én személye-
sen hozták el nekünk a rengeteg ruhát, játékot, tartós élelmi-
szert, valamint megtekintették a gyermekfalut és megismer-
kedtek az itt folyó munkával. 
Adományuk a gyermekfalu lakói, valamint a most induló csa-
ládmegerősítő programunkban résztvevő szociálisan hátrá-
nyos helyzetű családok között kerül kiosztásra. 
 

Az Önök adománya azért is jelentős, mert megerősíti a gyer-
mekeink, családjaink hitét abban, hogy mások számára fon-
tosak lehetnek. 
A szeretetteljes törődés a lényege a mi munkánknak. 
 

Az SOS-Gyermekfalvak alapítója Hermann Gmeiner mondta: 
"Hiszem, hogy a szeretet annál nagyobb hatású, minél na-
gyobbá tesszük azoknak a körét, akiket magunkhoz közelál-
lóknak tekintünk." 
Köszönjük, hogy mellénk álltak. 
 
Kecskemét 2014. nov. 17. 
 Kézi Zoltánné Bugya László 
 területi igazgató faluvezető 

„Jót tenni könnyű, ha sokan segítenek!" 
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MEDOSZ 
Takács József 

gyűjteményéből 

Hordi Pálné,Tóth Ilona-Jánka Erzsébet, 

Árvai Jenőné 

Hordi Pálné,Tóth Ilona-Jánka Erzsébet, 

Árvai Jenőné 

Jánka Ezsébet, 

Simon Istvánné Marika néni 

Jánka Ezsébet, 

Simon Istvánné Marika néni 
Piller Mari néni Piller Mari néni 

Szántói Józsefné Szántói Józsefné 

Bolla Józsefné, Ili néni a jobb oldalon Bolla Józsefné, Ili néni a jobb oldalon 



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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