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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XIV. évf. 2. szám

Központban a megye várai
A Veszprém Megyei Várak Egyesületének várkapitányai az év első gyűlését tartották február 3-án a település közösségi házában.
Az ilyenkor szokásos témák közül a gyűlés elején a
várak vezetői tájékoztatták egymást a fejlesztési elképzeléseikről, valamint az esetleges pályázati lehetőségekről. Kiemelték, hogy fontos a felkészülés a
fejlesztési időszakra, hiszen a látogatók értékelik a
megújulást. Döntés született egy közös szórólap kiadásáról, melyet a várak pénztárában a belépőkkel
együtt kap meg minden látogató. A turisták ebből
értesülhetnek a várak programjairól, és a várakkal
kapcsolatos információkról. Ugyancsak határoztak az
év néhány turisztikai rendezvényén történő közös
megjelenésekről. Így többek között felmerült, hogy a

Várkapitányság képviselteti magát Kőszegen, Tatán,
Sárváron, vagy éppen a Savaria Napokon. Balassa
Balázs, a házigazda Szigliget polgármestere, és a szervezet elnöke kiemelte, hogy fontosnak tartják az egységes fellépést a várakat érintő kérdésekben. Fontos,
hogy a döntéshozók és a közvélemény is minél jobban megismerje a Várkapitányság céljait, a várak fejlesztésében, üzemeltetésében és a rengeteg program szervezésében kifejtett komoly munkáját. Ennek
érdekében a következő, márciusi várpalotai ülésükre
szeretnének politikusokat, valamint a sajtó képviselőit is meghívni. A gyűlés jó hangulatú ebéddel, majd
beszélgetéssel zárult.
Balassa Dániel

A gyűlés résztvevői: Sós Mária (döbröntei várkapitány),
Paál József (tervező), Nagy Ferenc (cseszneki várkapitány),
Németh Gyula (csobánci várkapitány), Budai László és Pappné
Csővári Zsuzsa (Várpalota várából), Darabos Kornél (MNV Zrt

részéről), Kiss Róbert Tamás (somlói várkapitány), Mekler Norbert (nagyvázsonyi várkapitány), Balassa Balázs (szigligeti várkapitány, az egyesület elnöke)
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Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatója a szociális ellátások változásáról
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatója a szociális ellátások változásáról
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot arról, hogy a
szociális törvény alapján lakásfenntartási támogatást a jegyző, illetve helyi rendelet alapján méltányossági közgyógyellátási jogosultságot és 18.
életévüket betöltött, tartós gondozásra szorulók
ápolására ápolási díjat, 2015. március 1.-től az
önkormányzat Képviselő-testülete nem állapít
meg. Ettől az időponttól kezdődően lakhatási támogatás és rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt fordulhatnak az Önkormányzathoz azok a rászorulók, akiknek a lakásfenntartás
költség, gyógyszerköltség, illetve egyéb kiadás
kifizetése, létfenntartásukat veszélyezteti.
A rászorultak körét a Képviselő-testület a 2015.
március 1.-től hatályos helyi rendeletében, a jövedelmi határ megjelölésével állapította meg.
A szociális rendelet a település honlapján tekinthető meg, érdeklődni a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalban lehet.
További változás 2015. március 2.-tól, hogy
hétfőnként 10. 30-tól 11. 30-ig a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatalának
ügysegédje tart fogadóórát, a Básti Lajos Közösségi Házban. Azokban az ügyekben fordulhatnak
hozzá, melyekben a döntés a Járási Hivatal hatásköre, így alanyi- és normatív közgyógyellátás, szociális törvény alapján megállapítható ápolási díjak, egészségügyi szolgáltatás igénybevétele szociális rászorultság miatt, és 2015. március 1.-től
az aktív korúak ellátása. A Járási Hivatal Tapolcán,
a Hősök tere 15. szám alatt található. Elérhetőek
telefonon, az 511-400-as telefonszámon, emailban a hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu címen.
Ügyfélfogadást Tapolcán a következő időpontban
tartanak, mely egyező az Okmányiroda ügyfélfogadási időpontjaival:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8 - 18 óra
8 - 13 óra
8 - 16 óra
8 - 13 óra
8 - 12 óra
Lutár Mária
jegyző

2015. Február

A lomtalanítás időpontja: 2015. május 15 (péntek)
Am 15. maj. (Freitag)
Der Abfall kann man in den vorgesehenen Stellen abgeben
A lomtalanításkor gyűjtőpontra leadható hulladékok:
bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából
készült használati tárgyak Möbel
szőnyegek, textil, ruhanemű
Kleidungen

Textil, Teppich ,

műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok Kunstoff
kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok Nur Auto, Fahhrad, Motor, Reifen
TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe:
x vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép
gumiabroncsok
x zöld-hulladék
x háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok
(festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, akkumulátorok)
x inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó
anyagok, csempe)
x szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok
Verboten
x gemischte Siedlungsabfälle, Nutzfahrzeuge Reifen x
Hausmühl, Grünabfällen x Haushaltselektronikschrott,
Sondermüll
(Farben,
Lösungsmittel,
Chemikalien,
Leuchtstoffröhren, Batterien, Akkus) x Inertabfälle
(Bauschutt, Abbrucharbeiten, Kachel) x selektiv gesammelt
Glas, Kunststoff und Papierabfall
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok (a gyűjtőpontok a
konténerek mellett lesznek):
háztartási kis-és nagy gépek
távközlési berendezések
számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek
elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések
világítótestek, akkumulátorok, elemek
A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb eső
gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált eszközöket,
bútorokat, a működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli ép, sérülésmentes, árammal, 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 módunkban átvenni és
elszállítani.
Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak
tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árokpartra, hanem megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek!
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Locsolási kedvezmény
A locsolási kedvezmény a csatornahasználati díj
elszámolásánál figyelembe vehető, a bekötési
vízmérőre számlázott mennyiségi korrekció.
Állami tulajdonú víziközművek esetében a mértéke 10%, a május 1. és szeptember 30. közötti időszakban. Az igénybejelentés határideje: tárgyév
április 15. A jóváhagyott kedvezmény a következő
évben automatikusan tovább él a fenti időszakban, újabb igénylésre nincs szükség.
Az önkormányzati tulajdonú víziközmű esetén a
kedvezmény mértékét, illetve a kedvezményes
időszakot a képviselőtestület díjmegállapító rendelete tartalmazza. Kérjük, érdeklődjön illetékes
ügyfélszolgálati irodánknál.
Locsolási kedvezmény
A locsolási kedvezmény meghatározott időszakra
vonatkozó, a csatornahasználati díj elszámolásánál figyelembe vehető mennyiségi korrekció. Locsolási célú felhasználás miatti korrekció csak a
bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott
mennyiségre adható. Az elkülönített mérőeszközökkel (mellékmérőkkel) mért vízmennyiségre
korrekció nem adható.
A kedvezmény mértéke az állami tulajdonú
víziközművek esetében 10% a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban. Az önkormányzati tulajdonú víziközmű esetén a kedvezmény
mértékét, illetve a kedvezményes időszakot a
képviselőtestület díjmegállapító rendelete tartalmazza.
Állami tulajdonú víziközművek esetében a 10 %os locsolási kedvezmény igénybejelentésének
határideje: legkésőbb tárgyév április 15. Önkormányzati tulajdonú víziközműveknél ez a határidő eltérhet, kérjük érdeklődjön illetékes ügyfélszolgálati irodánknál.
A százalékos locsolási kedvezményt igénybevevő
Felhasználók a kedvezményezett időszakot közvetlenül megelőző (április 20-30) és azt követő
napokban (október 1-10) bejelenthetik a mérőállásukat, hogy a locsolási időszakra vonatkozó
tényleges fogyasztás mértékére érvényesüljön a
kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a kedvezményt az éves fogyasztás átlagának
locsolási időszakra eső hányadára számítja ki Társaságunk.
A település listában a fogyasztási helyet megadva, információt talál a településen igényelhető
locsolási kedvezményről.

Tájékoztató a locsolási kedvezmény igénybevételéről.
A DRV Zrt. az elvárásokat a szolgáltató külön műszaki tájékoztatóban szerepelteti. A tervdokumentáció benyújtása és annak kedvező elbírálása
után kerülhet sor a fogyasztó és a szolgáltató között a locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó
„Megállapodás” aláírására. Ezt követően a mérőhely a jóváhagyott terveknek megfelelően kialakítható. A munkálatok megrendelhetők a szolgáltatónál, de elvégeztethető a fogyasztó által megbízott kivitelezővel is. Az elkészült mérőhelyet, a
beépített hiteles mérőzárral történő ellátásával
egyidejűleg a szolgáltató nyilvántartásba veszi, és
ettől az időponttól kezdődően időkorlátozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít
fel. Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel. A locsolóvíz
elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik. A további információval a DRV Zrt. ügyfélszolgálata áll rendelkezésre: - Telefonon: DRV INFO
VONAL: 06 40 240 240
- Írásban: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf.
888.
- Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@drv.hu
honlap: www.drv.hu
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Felhasználói igénybejelentés százalékos locsolási
kedvezmény igénylésére.
A „Letölthető nyomtatványok”-nál található:
Felhasználói igénybejelentés a locsolási célú ivóvíz-felhasználási kedvezmény igénylésére:
http://www.drv.hu/drv/drv_files/File/
Nyomtatványok/Új nyomtatványok 2013-05-09/
fogyasztoi igenybejelentes a locsolasi
kedvezmeny igenylesehez.pdf
Forrás: drv.hu

Március 23-án,
hétfőn 17 órakor a
Básti Lajos Közösségi Házban Könyvelői fogadóóra.
a lakosság részére.
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Közérdekű információk
Tűzoltóság - Feuerwehr
Rendőrség - Polizei
Segélyhívó - Notfall

Tel: 105
Tel: 107
Tel: 112

Önkormányzat - Rathaus
8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
+3687461355
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00-15:30
Kedd: nincs
Szerda: 8:00-15:30
Csütörtök: nincs
Péntek: 8:00-12:00
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda
8264 Szigliget, Kossuth u. 53.
+36 87 461061
Szigligeti Általános Iskola
8264 Szigliget, Kossuth u. 53.
87/461-060
Könyvtár
Básti Lajos Közösségi Házban található
8264 Szigliget, Kossuth Lajos utca 23.
87/561-007, 06 70 371 5400
szigligkonyvtar@freemail.hu
Nyitva tartás: Keddtől péntekig 12-18-óráig
Körzeti állatorvos: Vecsera Ervin - Tierarzt
Fogadóórája: szerdánként délelőtt
Tel; 30/973-6419
Helye: Polgármesteri Hivatal
Hegybíró: Szőke Géza
Fogadóórája: minden páros hét csütörtökén
9:30 – 10:30
Helye: Básti Lajos Közösségi Ház
Polgárőr Egyesület Szigliget - Bürgerwehr Verein
8264 Szigliget, Kossuth u.54.
Tel:06-20-2043757
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
hulladékszállítás - Mühlabfuhr
8300 Tapolca, Halápi u. 33..
87/ 510-828
nhsz.tapolca@nhsz.hu
ügyfélszolgálat tel. - fax: 06 87 321-567
Földgázügyintézés - Erdgas Verwaltung
Közép-dunántúli régió
Ügyfélszolgálati iroda
Tapolca, Fő tér 11.

2015. Február

06 40 220 022 06 20 / 30 / 70 / 45 99 722
szerda: 12-18 ó - péntek: 8-14 ó
DRV - Wasserwerk
www.drv.hu: 06 40 240 240
E.ON
Online ügyintézés www.eon.hu/ugyintezes
Hibabejelentés - Stoerungsmeldung für Eon
Telefonszám Hívható Vezetékes telefonról
(ingyenes) Kostenlos 06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533

A Szigligeti T
urisztikai
Egyesület N
őnapot tart
2015.
március 8-án
, vasárnap 1
7 órakor Bakos A
ttila Családi
Vendéglőjében!
Minden Hölg
yet
szeretettel ve
ndégül látun
k
egy
pohár pezsg
őre!
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Várkapunyitó
Április 4-6. - Vár

Április 4
13:00 Gladius Hagyományőrző Egyesület
13:50 Nyirettyű Együttes
14:30 Óperenciás Bábszínház
15:20 Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző
Díszüteg
16:00 Veszprém-Bakony Táncegyüttes

Április 5.
11:00 Szó és Kép Színpad: La Fontaine mesék
12:00 Burdon Bohémia Együttes
12:50 Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület
13:40 Apródavatás
14:40 Hunting Íjász Baráti Kör
15:15 Solymászbemutató
16:10 Burdon Bohémia Együttes

Április 6
11:00 Rosa Gallica Régizenei Együttes
12:00 Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium
12:50 Álomzug Társulás gyermekműsor
13:40 Tapolcai Musical Színpad: Hazám, hazám
14:30 Szent László Király Lovagrend
15:20 Rosa Gallica Régizenei Együttes
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Hévízi éremeső a Kanizsa Kupán
Hozták a formájukat a hévízi asztalitenisz szakosztály játékosai, akik az elmúlt év végi Kanizsa Kupán több dobogós helyet is szereztek.
Még árulkodóbb adat, hogy minden hévízi versenyző éremmel tért haza. Az újonc kategóriában
Czémán Tamás megnyerte élete első aranyérmét,
Csősz Tóth János harmadik lett párosban.
Szalai Anna tarolt szokásos kitűnő játékával, s
négy aranyat hozott haza. Szabó Lili újonc egyéniben harmadik lett, és ifi párosban szintén harmadik helyezést ért el egy cserszegi lány oldalán.
- A serdülő párost megnyertük, győztem serdülő
egyéniben, az ifi párost is megnyertük egy kanizsai lánnyal és az ifi egyéniben is győztem - sorolta eredményeit Szalai Anna. - Az edzőm, Emil bácsi segített a taktikában is, és tudtam figyelni,
koncentrálni a meccseken. Idén már csak az ifjúsági korcsoportban játszom, 23. vagyok jelenleg a
ranglistán, és szeretnék bejutni az első húszba.
Czémán Tamás élete első versenyét nyerte meg.
- A döntőt olyannal játszottam, akit azelőtt egy
pár meccsel megvertem, és reménykedtem, hogy
győzni fogok. Kétszer is 3:2-re vertem meg végül.
Januárban lesz még diákolimpia, szeretnék eljutni
az országos fináléig, s jó lenne ott is dobogós helyen végezni.
Emecz Emil a csapatbajnokságokban szereplő
együttesek teljesítményét is értékelte.
- Az edzések hiánya miatt vesztettünk két-három
pontot, volt egy döntetlenünk és egy 10:8-as vereségünk. Jelenleg második helyen állunk az NB II
-ben az első csapattal, ezt a küzdelemsorozatot
szeretnénk megnyerni. A második csapatnak a
bennmaradás a cél, hiszen egy játékos kivételével
a többség még nem éri el az NB II szintjét. A lányok az NB I-ben eddig jól szerepeltek, nyertek
két meccset, remélem tavasszal is jó teljesítményt nyújtanak. Mindkét megyei csapatunk is
jól áll, hisz’ a harmadik gárda negyedik a tabellán,
a negyedik csapat pedig hatodik.
A tréner közölte: a veterán korcsoportban Nyírő
József második a ranglistán, s ő utazhat az Európa
-bajnokságra. A tréner pedig nyáron kezdte el az
edzéseket, hogy felkészüljön a veterán világbajnokságra.

A sikercsapat. Hátsó sor: Szalai Anna, Raposa Roland,
Emecz Emil edző, Csősz-Tóth János
első sor: Czémán Tamás, Szabó Lili, Móricz Marcell.

Szigligeti meseolvasó a rádióban
Új hangot keresett a Balaton Rádió/ Part FM meseolvasáshoz. Nagyon megtetszett a lehetőség. Szeretem a meséket
és a vicces történeteket. Sokszor hallgatjuk a Balaton Rádió/ Part FM meséit és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne,ha én is ott olvashatnék mesét. Jelentkeztem a rádióba a
hirdetésben megadott címre. Nagyon megörültem, amikor
behívtak próbafelvételre. Több mesével készültem, leginkább magyar népmesékkel. Hamar eljött a felvétel napja és
útra keltünk anyuval és apuval Siófokra. Izgalmas volt a
felvétel, külön kis stúdióba ültünk be, ahol felolvastam a
meséim. Rengeteg érdekes műszer vett körül, izgatott felnőttek figyeltek és állítgatták körülöttem a műszereket és a
mikrofont. Sok gyerek megijed a stúdióban és olvasás nélkül hazamegy. A legjobban az tetszett, amikor bemondták:
Felvétel indul! Felvették a meséket, amivel készültem, így
három estén át én szórakoztathattam a gyerekeket a Balaton körül. Felejthetetlen élmény volt számomra és nagyon
várom az újabb felvételeket!

Tóth András
Forrás: Hévíz város lapja
Cser Zsolt Hunor
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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

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

:
:
:
:
:
:

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Póka Ibolya
matr1ca
Szigliget Község Önkormányzata
2.2.4/1242/2002.
Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség
Cím
Tel.
Fax.
E-mail
Lapzárta

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

