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MEGHÍVÓ 
Tisztelettel meghívjuk 

Önöket az 1956-os Forra-

dalom és Szabadságharc  

ünnepi megemlékezésére  

a Szigligeti Általános Isko-

lába, 2014. október 22-én, 

szerdán 17 órakor. 

  

Balassa Balázs Balassáné Molnár Edit 

 polgármester  igazgató 

 

 

 

Meghívó 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 2014. október 18-án, szombaton 18 

órakor nyílt elnökségi ülést tart a Básti Lajos Közösségi Házban. Ekkor ad-

juk át a Kör által 1984-ben alapított „Szigligetért” emlékérmet és a „Szép 

ház – szép kert” díjat. Az ülésre minden érdeklődőt szívesen várunk. 

 Elnökség 
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H i r d e t m é n y 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az alábbiak szerint kívánja támogatni Szig-
liget község területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulókat: 
 

Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatá-
si intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú illet-
ve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Ösztöndíjra pályázhatnak a 2014. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósítás-
ra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, 
illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem 
nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016.tanévben először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe 
és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben 
ténylegesen megkezdik. 
 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, 
aki: 
   - középiskolai akkreditált iskolarendszerű 
 felsőfokú szakképzésben vesz részt, 
   - Magyar Honvédség és a fegyveres szer
 vek hivatásos és szerződéses állományú 
 hallgatója 
   - doktori (PhD) képzésben vesz részt 
   - kizárólag külföldi intézménnyel áll hall
 gatói jogviszonyban. 
 

A részletes pályázati kiírás és tájékoztató az 
Önkormányzatnál beszerezhető. 
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2014. november 7. 
 
Szigliget, 2014. szeptember 24. 
 

Lutár Mária 
jegyző 

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”
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Szüreti vígasság 
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Figyelem!! 

A  Szigligeti Turisztikai Egyesület önkéntes  adománygyűjtést szervez  2014.10.23-án   10 órától—17 óráig, a szigligeti strand 
recepciójánál! Az adományokat a  Kecskeméti  SOS Gyermekfalu és a Sorsdöntő Esély Alapítvány részére gyűjtjük. 
Elfogadunk felnőtt és gyermek ruhaneműt, cipőt (méret szerint osztályozva, lezárt műanyag zsákba méret megjelöléssel). 
Továbbá könyveket, gyermekjátékokat, tartós élelmiszert, ágyneműt, takarót. 
Információ: judit.czegany@gmail.com 
Az adományozók nevét honlapunkon közzétesszük. 

mailto:judit.czegany@gmail.com
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Szüreti képek 

Takács József 

gyűjteményéből 



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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