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Térségi hírek 

Pécseli Péter a Vízügyi 
Igazgatóság Siófoki Ki-
rendeltsége vezetőjé-
nek előadását követően 
a Balatoni Szövetség 
elnöksége részéről a 
következő álláspont 
alakult ki. 
2014. június 18-án kez-
deményezte a KDTVIZIG 
a Balaton felső szabá-
lyozási szintjének 120 
cm-re történő megeme-
lését a Közép-dunántúli 
Vízügyi Hatóságnál. 
A Balatoni Szövetség a 
továbbiakban is támo-

gatni tudja a Balaton ideális vízszintjének 120 cm-re tör-
ténő megemelését, de jelenleg nem állnak fenn ennek a 
feltételei.   
A jelenlegi állapotok alapján nem támogatható a vízszint 
azonnali emelése, mert elmaradtak már azok a fejleszté-
sek is, melyeknek meg kellett volna előznie az előző, az 
1990-es évek végén született döntést a vízszint 100 cm-
ről 110 cm-re történő megemeléséről. 1997-ben a Bala-
ton vízszintszabályozásának megváltoztatását megelőző 
környezetvédelmi engedélyezési eljárás során 9 önkor-
mányzat élt kifogással és a jelzett problémák továbbra is 
fennállnak. 
A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek zöme a +1 
méteres mértékadó vízszintre épült ki. Ez a helyzet ko-
moly kérdéseket vet fel. Ezek a rendszerek ebből fakadó-
an nem tudják betölteni a szerepüket és nagyobb esőzé-
sek esetén komoly károk keletkeznek az állami, önkor-
mányzati, de legtöbb esetben a magántulajdonokban. 
Az aszályosabb években is nagyobb biztonsággal fogad-
hatnánk a turistákat, a vízszint tekintetében, amennyi-
ben a jelenleginél magasabban tudnánk tartani a Bala-
tont. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy egy komplex, 
a parti önkormányzatokkal egyeztetett fejlesztési kon-

cepció készüljön, mely magában foglalhatja a vízszint-
emelés miatt szükséges fejlesztéseket és az önkormány-
zati igényeket. Azt fontos megjegyezni, hogy a Balatoni 
Szövetség a megoldásokat keresi. A térség polgármeste-
rei „saját bőrükön” tapasztalják a vízszint változásából 
fakadó gondokat problémákat. Talán ennek a közös gon-
dolkodásnak köszönhetően nagyobb forrásokat is tud-
nánk mozgósítani.   
Két példát említhetnénk. Minden településre vonatkozó-
an a partszabályozási terv tartalmazza a kialakítandó 
parti sétányokat, illetve komoly igény van újabb, vagy a 
meglévő kerékpárutak kialakítására, fejlesztésére. Véle-
ményünk szerint parti sétányok, kerékpárutak egyben 
lehetnének a partvédő művek is. Minden önkormányzat 
esetében több kapcsolódási pont is megfogalmazódik 
majd az egyeztetések során. 
A projekt előkészítésre (a 2014-2020-as tervezési idő-
szakra vonatkozóan) a források rendelkezésre állnak, egy 
komplett és átfogó koncepció készítésére. A Balaton-
parti önkormányzatok jogos elvárása, hogy az egyezte-
tésben részt vegyenek, és ennek koordinálására szívesen 
felajánlja közreműködését a Balatoni Szövetség. 
Felmerültek olyan kérdések is, hogy miképp változik a 
Balaton jogi határa, vagy éppen a Balaton területe. Ez 
megmaradt megválaszolandó kérdésként. A jogi partvo-
nal a következő képen van definiálva:  
- állandó vagy ideiglenes jellegű partvédőműveknél a mű 
víz felőli felső éle 
 egyéb (partvédőmű nélküli partszakaszokon a siófoki 
vízmérce ’0’ pontja   
  felett a + 1,0 m-es vízállásnál megfelelő szintvonal 
Ez nem feltétlenül a jelenlegi állapotot tükrözi. 
Azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy a Balaton nem 
egy feszített víztükrű medence, ezért rendkívül nehéz a 
víz, szinten tartása. Komoly munkát végeznek ennek ér-
dekében a KDTVIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség szak-
emberei. 

Balassa Balázs 
Balatoni Szövetség 

elnöke 

A Balatoni Szövetség a legutolsó elnökségi ülésén foglalkozott a Balaton vízszintjének kérdésével. 
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A Tapolcai Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya a 
19040/1083/2014. bü. számon 
közúti baleset gondatlan okozásá-
nak vétségének megalapozott 
gyanúja miatt eljárást folytat is-
meretlen tettes ellen.  
A rendelkezésre álló adatok alap-
ján ismeretlen személy 2014. de-
cember 3-án 12 óra körül egy 

szürke színű – feltételezhetően BMW típusú – sze-
mélygépkocsival indult el a badacsonytomaji Szent 
Orbán Borház udvaráról, majd a Kisfaludy utcába ka-
nyarodva nekiütközött egy segédmotor-kerékpárral 
közlekedő 24 éves fiatalembernek, aki a baleset során 
sérüléseket szenvedett.     
A Tapolcai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a bale-
settel kapcsolatosan bármilyen információval rendel-
kezik, hívja a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központját a 06/88/428-022-
es telefonszámon, vagy a Tapolcai Rendőrkapitánysá-
got a 06/87/412-322-es telefonszámon, illetve névte-
lensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az in-
gyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld 
számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), a 107 vagy a 112 közpon-
ti segélyhívó telefonszámok valamelyikén. 
 

Nagy Judit 
megelőzési főelőadó 

Tapolcai Rendőrkapitányság 

Egy badacsonytomaji közlekedési baleset 
szemtanúit keresi a rendőrség! 

A Lomtalanítás időpontja: 2015. május 15 (péntek) 
 

A lomtalanításkor gyűjtőpontra leadható hulladékok: 
 

✔ bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), 
fából készült használati tárgyak 
✔ szőnyegek, textil, ruhanemű 
✔ műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti me-
dencék, nagydarabos műanyag játékok 
✔ kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár 
gumiabroncsok 
 

TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe: 
 

x vegyes települési hulladék, tehergépjármű és mun-
kagép gumiabroncsok 
x zöldhulladék 
x háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulla-
dékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, ele-
mek, akkumulátorok) 
x inert hulladékok (építési törmelék, bontásból szár-
mazó anyagok, csempe) 
x szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladé-
kok 
 

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok (a gyűjtőpon-
tok a konténerek mellett lesznek): 
 

✔ háztartási kis-és nagygépek 
✔ távközlési berendezések 
✔ számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek 
✔ elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések 
✔ világítótestek, akkumulátorok, elemek 
 

A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legköze-
lebb eső gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé 
vált eszközöket, bútorokat, a működésképtelenné 
vált, vagy használaton kívüli ép, sérülésmentes, áram-
mal, elemmel vagy akkumulátorral működő eszközeit. 
 

Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe 
a szolgáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a 
későbbi lomtalanítás alkalmával már nem áll módunk-
ban átvenni és elszállítani. 
 

Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontos-
nak tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árok-
partra, hanem megfelelően ártalmatlanításra kerülje-
nek! 

Lomtalanítás 

Véradás február 24-én, 
14-18 óráig a Básti Lajos 
Közösségi Házban. 

A  Tisztelik az Időseket c, .a decemberi  Harsonában 
megjelent cikkhez kapcsolódva: A testület nevében 
köszönjük az Idősek napjára összeállított színvonalas 
műsort a Szigligeti Általános Iskolának és Óvodának! 
Az  ünnepi büfét Németh Zoltán és Bodó Ferenc állí-
totta össze.  
Továbbá köszönet illeti  a rendezvény lebonyolításá-
ban aktívan részt vevő Laszczikné Marikát, Gergelyné 
Etát és Ihász Natáliát! 

Helyesbítés 
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Nagy örömömre szolgált, hogy engem is meghívtak a 
januárban lebonyolított női megyei TOP 12 asztalitenisz 
versenyre. 
A verseny előtt úgy gondoltam, hogyha az első öt kö-
zött végzek, az már szép eredmény, hisz a megyében, 
főleg Nagykanizsán sok a rutinos és NB1-ben is sikeres 
női játékos. 
Két hatos csoportra osztottak minket. Erős csoportot 

kaptam, de nagy meglepetésre egyből az első meccse-
men 3/2 arányban legyőztem a néhány éve még extra-
ligában versenyző, jelenleg a Kanizsa NB1-es női csapa-
tában játszó Ladányi Dórit. 
A többi csoportmeccs szintén nagyon izgalmas és szo-
ros volt. Végül nagy küzdelemben és némi szerencsével 
másodikként jutottam a csoportból az elődöntőbe. Az 
elődöntő szintén nagy meglepetéssel végződött, hatal-
mas csatában 3/2-re megnyertem és így a fináléba ju-
tottam. Ekkor jöttem rá, hogy akár meg is nyerhetem a 
versenyt! 
A döntőben, óriási küzdelemben végül szoros 3/2-es 
játszmában én kerekedtem felül. 
Velem együtt mindenki nagyon meglepődött az ered-
ményen. Úgy látszik megérte a sok edzés és a sportba 
fektetett energia. Remélem a következő versenyeimen 
is hasonló sikerrel végzek majd! 

 
Szalai Anna 

Ifi győztes a felnőttek között 

Szigligeti Háziorvosi Szolgálat (Arztpraxis) 
Cím: Szigliget, Kossuth u. 23. 
Háziorvos:   (Hausárztin) 
Dr. Karasszon Diána 
Tel.: 87/461-068 mobil.: 06-30/925-8431 
E-mail: szigligetrendelo@gmail.com 
Védőnő: 
Szilágyi Márta 
Tel.: 87/461-073 mobil.: 06-70/938-9998 

Közérdekű információk 

Kedden 8.00-12.00-ig érhető el a Szigligeti Rendelőben 
Asszisztensek:  (Sprechstundenhilferinnen) 
Káli Magdolna 
Tel.: 06-70/570-5638 
Horváthné Czégány Judit 
Tel.: 06-70/611-5046 
Bejelentkezés a rendelésre: délelőttönként a 87/461-
068-as telefonszámon (Anmeldung für Sprechstunde) 
Rendelési idő (Sprechstunde): 
 Szigliget Hegymagas Raposka 
Hétfő (Montag) 14-16 9-10 10-11 
Kedd (Dienstag) 8-11   
Szerda (Mittwoch) 8-11   
Csüt (Donnerstag) 8-11 13-14 14-15 
Péntek (Freitag) 8-11   
Háziorvosi sürgősségi ellátás: 
Munkanapokon 8-16 óráig hívható  Dr. Karasszon Diána  
Tel.: 06-30/925-8431 
Munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvé-
gén és ünnepnapokon Tapolcán,a kórház területén köz-
ponti ügyelet működik, ahol sürgős eseteket látnak el. 
Tel.: 88/412-104  
Notfallversorgung in der Woche von  08 bis 16 Uhr Dr. 
Frau Karasszon  Tel:06/30/925-8431 
ab 16  bis naechsten Tag 08 Uhr Notfalldienst in Tapol-
ca, im Krankenhaus 
(Ady Endre Str.1., Tel: 06/88/412-104  oder 
Rettungswagen  Tel: 104 
A Tapolcai Kórházban a járóbeteg szakrendelésre idő-
pontot minden nap 10.00 - 14.00 óráig lehet kérni a 
87/511-082-es és 87/511-092-es telefonszámon. Ez 
alól kivétel a fizió- és mozgásterápia (87/511-093), vala-
mint a gyógytorna (87/511-272). 
A tapolcai kórház száma : 87/411-655 (Krankenhaus) 
Szigliget fogászati ellátását Dr. Dézsenyi Éva látja el. 
Címe: Tapolca, Május 1. u. 8/B 
Bejelentkezés: a 87/321-448-as telefonszámon 
(Anmeldung zu Zahnerztin) 
Rendelés: (Sprechstunde) 
Hétfő: 12-18  (Montag) 
Kedd-Szerda: 8-14 (Dienstag, Mittwoch) 
Csütörtök: 12-18 (Donnerstag) 
Péntek: 7-13 (Freitag) 
Hétvégi fogászati ügyelet: 
Veszprém, Jutasi ltp., Halle u. 5.  (Dental Notdienst am 
Wochenende nur im Veszprém) 
Pelikán Patika  (Apothek) 
Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky u. 23.  Tel.: 87/323-010 
Nyitva tartás: H-P: 7-18 óráig, Szo: 8-12 óráig 
Patikai ügyelet: 18-22 óráig hétköznap, ill. péntek 18 - 
hétfő 8-ig az ügyeleti beosztás szerinti patikában. Az 
ügyeleti beosztás a megyei napilapban olvasható. 
 

A következő számban folytatjuk... 
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Az újév óriási faggyal érkezett, de ez nem vette el 
a több száz csobbanni vágyó kedvét. A nagy hideg 
ellenére már órákkal előtte az emberek a parton 
sorakoztak és várták a fürdés lehetőségét. Január 
elsején ki is került a karácsonykor bevitt fenyőfa a 
vízből. 205 csobbanó - nők és férfiak vegyesen, 
minden korosztályból - szaladt be a vízbe, hogy 
megmutassa, milyen fából faragták. Előtte három 
napig törték a jeget a szervezők, így sikerült meg-
tisztítani egy sávot a fenyőfáig. A csobbanás előtt 
és után a Cimbaliband játszott a színpadon, 
amelyre az újításként összeszerelt lelátókon sora-
kozó nézők közül többen is táncolni kezdtek. Per-
sze a mozgás senkitől sem volt idegen, a kemény 
mínuszok miatt fogyott a forralt bor is. Végül is-
mét nagy siker lett az Újévi csobbanás, amelynek 
rajtját Csiszár Jenő és Lékai Máté ágyúlövése je-
lezte. 

IV. Újévi Csobbanás 

A Balaton az élet vize, 

Magyarország természeti kincse. 

Partján járó emberek marasztalója, 

kisgyermekek pancsolója, napozók barátja, turisták családja 

Bánatos lelkek vigasztalója, 

csónakból horgászók ringatója. 

Seregélyek zajos pihenője,  

Sziszegő hattyúk élőhelye. 

Madárvilág tisztavizű itatója. 

Fürge halak uszodája, 

Viharnak gyilkos temetője. 

Sportolók fárasztója,  

fürdőzők vigadója. 

Fesztiválok kavalkádja, 

Vendéglátók támogatója. 

Új esztendőt köszöntők jeges csobbanója, 

szomszédomnak utolsó kívánsága, 

Balaton! Én mindig Veled maradok! 

 

Hosszú Ferencné 

Sokszínű Balaton 

Farsang a Valentin-nap jegyében  

Ajánlott kosztümtéma: "Híres - hírhedt szerelmesek" 

Szeretettel várunk mindenkit a bálba, február 14-én  

20 órakor a Szigligeti Általános Iskolába! 

Szülői Munkaközösség 

A Gyermekfarsang február 12-én 14 órakor kezdődik. 
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Takács József 
gyűjteményéből 

A Harsona tavaly novemberi számában, a SzigligetArchív-ban helytelenül került be Árvai Ilona neve, aki Árvai Jenőnéként volt feltüntetve. 



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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