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Tájékoztató a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos 2019. évi változásokról 

 
Az Országgyűlés elfogadta a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvényt, mely a szálláshely működtetés terén több változást tartalmaz. A jövő-
ben - 2020. január 1-től - a szálláshelyek által kötelezően használandó digitális alkalmazásokon keresztül kell szolgáltatni a szál-
láshely szolgáltatás során keletkezett statisztikai adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé. A szálláshely szol-
gáltatók kötelezettsége lesz a technológiailag megfelelő szálláshely kezelő szoftver használata és annak napi szintű vezetése. 
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós 
időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi statisztikai adata: azaz hány felnőtt, hány gyermek érke-
zett, honnan jöttek, mennyi időt töltöttek el, milyen szolgáltatásokat vettek igénybe és mennyit költöttek a belföldi és külföldi 
vendégek. 
A rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas – semmilyen, a vendé-
gekkel kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, és nem is fogad be. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja a legfeljebb 8 szobát, illetve legfeljebb 16 ágyat fenntartó szál-
láshely szolgáltatóknak a szálláshely kezelő szoftvert. 
A regisztrációhoz szükséges: 

- szálláshely szolgáltatói tevékenységre kapott adószám 
- szálláshely szolgáltatói tevékenység jegyzői nyilvántartási száma 
- szálláshely szolgáltatásra használandó, NTAK kommunikációs modullal rendelkező szálláshelykezelő szoftver telepítése 
- regisztrációt végző személy rendelkezzen Ügyfélkapu regisztrációval 
- nem hivatalos képviselő regisztrációja esetén a hivatalos képviselő a Rendelkezési Nyilvántartásban a regisztrációt vég-

ző személyt meghatalmazza. 
A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus. A már működő egyéb szálláshely esetében a regisztrációt 2019.12.01-től 
2019.12.31-ig kell elvégezni, a működését megkezdő új szálláshely-szolgáltató a regisztrációt a szálláshely-szolgáltatási tevé-
kenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles az NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felü-
leten elvégezni. 
A szálláshelyek regisztrációját, majd később az adatok módosítását vagy törlését a szálláshely-szolgáltató    
        -       személyesen vagy 

- törvényes képviselője vagy 
- rendelkezési nyilvántartásban meghatározott személy végezheti. 

A regisztráció folyamatáról és az adatszolgáltatásról bővebben a https://info.ntak.hu internetes oldalon található információ, 
illetve itt végezhető el a regisztráció is. 
Kérem a Tisztelt Szállásadókat, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a szállásadói tevékenységre kapott adószámot (nem adó-
azonosító jel) legkésőbb 2019. október 31-ig szíveskedjenek közölni Hivatalommal személyesen, telefonon: 87/461-355, vagy e-
mail-ben:  igazgatas@szigliget.hu címen, mivel erről nyilvántartással nem rendelkezünk, és ezzel kapcsolatban Hivatalomnak is 
további adatszolgáltatási kötelezettsége van. 
Szigliget, 2019. július 15.    

Lutár Mária sk 
jegyző 

Iskolakezdési támogatás 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget község Önkormányzata az idei évben is támogatja a szigligeti állandó lakóhelyű óvodás ko-
rúakat 10.000.- Ft-tal, az általános iskolásokat, a középiskolában és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulókat pedig 
20.000.- Ft-tal. 
Támogatást azok kaphatnak, akik 2019. szeptember  1-én szigligeti állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeztek. 
A fenti összeget iskolalátogatási igazolás, (középiskola és felsőoktatási intézmény esetén) valamint jövedelemnyilatkozat ellené-
ben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál Takács Józsefné-nél lehet felvenni munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8,00 órá-
tól 15,00 óráig, pénteken 8,00 órától 12,00 óráig. A jövedelemnyilatkozathoz nyomtatványt biztosítunk. 
 
Szigliget Község Önkormányzata 

https://info.ntak.hu
mailto:igazgatas@szigliget.hu


 2019. Szeptember                      Szigligeti Harsona                          3. oldal 

H i r d e t m é n y 
 
Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
keretében az alábbiak szerint kívánja támogatni Szigliget község területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulókat: 
Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányai-
kat. 
Ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben 
az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020. őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem 
kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pá-
lyázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott 
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 
A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőokta-
tási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója 
doktori (PhD) képzésben vesz részt 
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt. 

A részletes pályázati kiírás, valamint a benyújtandó kötelező mellékletek nyomtatványai az Önkormányzatnál beszerezhetők. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5. 
 
Szigliget, 2019. október 1. 
            Szigliget Község Önkormányzata 

Meghívó 
 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör meghívja Önt 
a hagyományos, őszi nyílt Elnökségi Ülésére. 

Időpont: 2019. október 5. szombat délután 5 óra 
Hely: Básti Lajos Közösségi Ház 

Ez alkalommal adjuk át a „Szigligetért” emlékérmet. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel vár az Elnökség 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek álta-

lános választására 2019. október 13-án, vasárnap kerül 

sor. A szavazás 6-19 óra között zajlik. A választópolgárok 

az önkormányzati választásokon az alábbi szabályok sze-

rint szavazhatnak. 

Külön szavazólap szolgál a települési képviselő, a polgár-

mester és a megyei önkormányzat választására. A szava-

zólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfel-

jebb annyi jelöltre szavazhat, ahány képviselői mandátum 

a településen kiosztható. 

Szigligeten a kiosztható képviselői mandátumok száma  4. 

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásán választójoggal rendelkezik minden, Magya-

rország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú ma-

gyar európai uniós állampolgár. 

A szavazás során a választópolgárnak igazolnia kell sze-

mélyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvány-

nyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lak-

címét vagy személyi azonosítóját (lakcímkártyával). 

VÁLASZTÁSI KISOKOS 
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Szigligeti képviselőjelöltek 

A következő két oldalon lehetőséget szeretnénk biztosítani Önöknek, hogy az októberi választásokon induló képviselőjelöltek programját job-
ban megismerhessék. Szigligeten 13 képviselőjelölt indul, itt olvashatják bemutatkozó soraikat: 

Balassa Dániel 

Tisztelt Szigligeti Választópolgárok! 
Balassa Dániel vagyok, születésem óta a község lakója, és képviselő-
jelölt az önkormányzati választáson. Szigliget szempontjából a leg-
fontosabbnak azt tartom, hogy folytassuk a 17 éve megkezdett 
munkát, követve annak irányvonalát. Szeretném, ha Szigliget élő és 
élhető falu lenne. Ennek egyik eleme, hogy a meglevő turisztikai 
bevételeket megtartsuk, viszont a falura nyáron nehezedő nyomást 
csökkentsük. Fontosnak tartom a helyi szállásadók támogatását, 
fejlődésre ösztönzését. Létfontosságú, hogy megőrizzük és tovább-
fejlesszük intézményeinket (közös önkormányzat, iskola, óvoda, 
orvosi rendelő).  Szeretném megtalálni a módját, hogy támogassuk 
a helyi fiatal munkavállalókat, vállalkozókat. Kiemelt feladatomnak 
tűztem ki, hogy találjunk valamilyen megoldást a falu lélekszámá-
nak csökkenésére, a fiatalok helyben tartására. Szeretném támo-
gatni a helyi civil szervezeteket, a sportegyesületet és minden olyan 
ötletet, melyet a lakosság aktivitása hoz létre. Szigligeten a környe-
zetvédelmi szempontokat és a lehetőségeket figyelembe véve sze-
retném átalakítani a községi hulladékkezelést. Támogatnám a fásí-
tási kezdeményezéseket, a zöldterületek értelmes felhasználását. 
Megkezdett munkámat folytatva tovább szeretném ápolni történel-
mi emlékeinket. A vár kiemelt fontosságú számomra, a működte-
téshez kapcsolódóan új ötleteim vannak. Évek óta foglalkoztat 
templomunk állapota. A hívek és az egyházközség bevonásával 
szeretném, ha a következő ciklusban meg tudnánk valósítani az 
épület külső renoválását, pályázati forrást felhasználva. Fontosnak 
tartom a temető teljes bekerítését, egy urnafal lehetőségének meg-
vizsgálását, a harangláb felújítását. Kérem, adjon esélyt, hogy még 
többet tehessek Szigligetért és október 13-án tegyen egy „x”-et a 
nevem mellé! 
 
Flórián Tamás Krisztián 

Kedves Szigligetiek! 
Engedjék ill. engedjétek meg, hogy bemutatkozzam! Flórián Tamás 
Krisztiánnak hívnak. 
Szüleim több mint 50 éve, 1968-ban szerettek bele településünkbe. 
Én 1973-as születésem óta minden szabadidőmet itt töltöttem, 
szinte az Aranykagylóban nőttem fel. 3 éve véglegesen ide költöz-
tem. (Kamonkő, Rókarántó, Szentháromság kápolna,) és még sorol-
hatnám..., örökre meghatározták Szigliget iránti érzéseimet. Annak 
ellenére, hogy munkámból kifolyólag közel 60 országban jártam, 
őszintén mondom, hogy Szigligetnél csodálatosabb hely nem létezik 
számomra a földön. 1994-től Bakos Tibor üzemeltetése alatt a hegyi 
boltnál lévő sörkertben, majd 2002-ben kikötőmesterként az újon-
nan épült vitorlás kikötőben dolgoztam. Már ekkor, rengeteg Szigli-
getre érkezővel ismerkedtem meg. 2017-től a strandon lévő Három 
Platánt üzemeltetem. Én is hiszek a Téli Balatonban és úgy gondo-
lom, nem árulok el titkot, hogy a műjégpálya ötlete is tőlem szár-
mazik, melyet az Önkormányzat is támogat. Miért is indulok a vá-
lasztáson, mint képviselőjelölt? Akik megkerestek már, tudják, hogy 
segítő szándékom őszinte. Fontos feladatomnak érzem Szigliget, az 
idegenforgalom,és a turizmus további fejlesztéseit, a nyaraló tulaj-
donosok és a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítését,ezt lehető-
ségeimhez mérten,eddig is megtettem.  
Ennek szeretnék hivatalos formában is hangot adni, mint testületi 
tag. Ajtóm eddig is nyitva állt mindenki előtt, hiszen már sokan 
fordultak hozzám kéréseikkel. Olyan ötletekkel is segítenék, melyek 
olykor (nagyobb rendezvényeken) enyhítenének a településre ne-
hezedő túlzsúfoltságon. Szeretnék meghívni minden érdeklődőt egy 
kötetlen beszélgetésre, heti egy alkalommal, amit megválasztásom 
esetén állandó fogadó óraként vezetnék be. 
Kérem, tiszteljen meg bizalmával és szavazatával! 
 
Havasi Rita 

Havasi Rita vagyok, a Balaton Sportegyesület elnöke. 
Az ifjúságért, a sportért és az egészséges életmódra nevelésért 
dolgozom településünk javára. A Balaton SE-ben 2019-től elindí-
tottuk az utánpótlás foci programot, három éve pedig meghonosí-
tottam a pétanque sportot. Tanítványaim Szigligetnek országos és 
Diákolimpia aranyérmeket hoztak, hárman pedig válogatottként 
Európa -és Világbajnokságokon képviseltük Hazánkat. A pétanque 
sport által 20 országból látogattak el Szigligetre nemzetközi verse-
nyeinkre és edzőtáborainkba. Fontosnak tartom a sportturizmus 
fejlesztését – ezáltal a „holtszezoni” vendégéjszakák növelését és 
további sportolási lehetőségek kialakítását, szabadtéri programok 
szervezését a szigligetieknek és vendégeinknek. 

Támogatom a fedett sportolási lehetőség kialakítását, ahol iskolása-
ink testnevelés óráit, egyesületünk edzéseit, szigligetiek közösség-
építő rendezvényeit és nemzetközi eseményeket is tarthatunk. 
Fiataljaink számára olyan lehetőségek elindítását szorgalmazom, 
melyek nemzetközi tapasztalatokat és önbizalmat adnak, ugyanak-
kor visszahozzák őket iskoláik elvégzése után Szigligetre. 
 
Idrányi Péter 

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Szigligetiek! 
Idrányi Péter, Szigliget független képviselőjelöltje vagyok. 1976-ban 
születtem. 2001-ben szereztem idegenforgalmi közgazdász diplo-
mát a Kodolányi János Főiskolán. 2001-2005 között a Lesencéktől 
Balatonig kistérségnél vidékfejlesztéssel foglalkoztam. 
2006-óta irányítom balatonedericsi családi gazdaságunkat, amely 
állattenyésztéssel, földműveléssel és turizmussal foglalkozik. 
2008 óta élek Szigligeten családommal, Király Nikivel és 3 gyerme-
kemmel: Nikivel, Pannával és Lillával. Nagyon élvezzük Szigliget 
nyugalmát. Felelősségérzetem a térség iránt régebbről ered, hiszen 
őseim évszázadok óta élnek a környéken, gazdálkodtak, vállalkoztak 
és vállaltak közéleti szerepet. Mostanra elérkezettnek érzem az 
időt, hogy én is tegyek Szigligetért. Célom, hogy közvetlen és sze-
mélyes képviseletet nyújtsak a munkában aktív szigligetieknek, 
kiemelt tekintettel a fiatalokra. Meggyőződésem, hogy a vidék és 
Szigliget jövője attól függ, hogy a településen tudjuk-e tartani a 
fiatalokat. Vallom, hogy szüleink, nagyszüleink számára a legna-
gyobb segítséget és megnyugvást a gyerekek és az unokák közelsé-
ge biztosítja. Építsük együtt a fiatal családosok Szigligetét! 
További céljaim közé tartozik, hogy Szigliget turisztikai forgalmából 
a szigligetiek minél szélesebb körben részesüljenek. Fontosnak tar-
tom a meglévő civil szervezetek fennmaradásának és újak létreho-
zásának támogatását, közösségépítő programok szerevezését a 
szigligetiek igényei szerint, és fontos a településen a versenyképes 
jövedelmek elérése. Számítok szavazatára! 
 
Káli Magdolna 

Itt születtem, itt élek 59 éve. Szeretem a környezetemet, ismerem a 
falut, az emberek többségét és a mindennapos problémákat. 13 éve 
vagyok önkormányzati testületi tag, évekig voltam a szociális bizott-
ság elnöke, 6 évig voltam a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke.  
Személyes érdek soha nem vezérelt.  A következő területeket tar-
tom fontosnak: egészségügyi ellátás, idősek szociális helyzete, isko-
la- óvoda, turizmus, közösségi élet, kultúra, közbiztonság, környe-
zet. Mindenkor a pályázati lehetőségek kihasználását támogatom a 
falu fejlődése érdekében. Köszönöm az eddigi megtisztelő bizalmat! 
 
Dr. Karasszon Diána 

2003 óta élek Szigligeten és dolgozom háziorvosként. Az évek során 
megismertem a falu lakosait, sőt a rendszeresen itt nyaralókat is. Az 
előző ciklusban képviselő testületi tagként igyekeztem az egészség-
ügyet és szociális problémákat is képviselni a falu vezetésében. Az 
év során sikerült egy  házat vennem Szigligeten, ennek felújítása 
után a továbbiakban is Szigligeten tervezzük az életünket  férjem-
mel. 
 
Kaszás L. Attiláné Kovács Edit 

Tisztelt Választópolgár! 
Kaszás L. Attiláné Kovács Edit vagyok. Tapolcáról ahol születtem, 2,5 
éve költöztünk Szigligetre családommal. Férjem itt töltötte gyer-
mekkora legszebb napjait nagyszüleinél, Kerék Józsefnél és Erzsinél. 
Költözésünkkel a család régi álma valósult meg. Szigligeten vállalko-
zást alapítottunk és úgy érezzük „Hazaérkeztünk”. A férjem infor-
matikusként, én mérlegképes könyvelőként és adótanácsadóként 
támogatjuk vállalkozások és magánemberek munkáját. Három gyer-
mekes anyaként és gazdasági szakemberként fontosnak tartom, 
hogy településünkön tevékenységtől függetlenül fejlődjenek a helyi 
vállalkozások. A hétköznapi emberek is találkoznak a hatóságokkal, 
pl. fizetővendéglátás során, Őket is támogatni szükséges, tájékoz-
tatni a jogszabály változásairól és adózás terén konkrét tanácsokat 
nyújtani kétségek, kérdések esetén. Közös célunk helyi szinten ér-
dekképviseleti fórum kialakítása, kapcsolati háló kiépítése, szakér-
tők meghívása szükség szerint, egymás piacának erősítése. Ha a 
fiatalok közül egyre többen vállalkoznak (akár kicsibe is) akkor hely-
ben maradnak, így segítséget nyújthatnak az idősebb generációnak. 
Tartsuk itt a fiataljainkat és támogassuk az időseket! Kérdezzük meg 
Őket, mire van szükségük és lehetőségeinkhez mérten adjuk meg 
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Nekik. Támaszkodjunk Egymásra! Itt az ideje, hogy Szigliget kinyújtsa 
kezét a helyi vállalkozások és a lakosság felé. „Szigliget Értünk” 
 
Mészáros István 

Születésem óta szigligeti lakos vagyok, itt nőttem fel, ide jártam 
iskolába, apai nagyszüleim is szigligetiek voltak. Terveink szerint 
fiaim is itt végzik majd el az általános iskolát. Szigligetiségemet én 
nem csak a lakcímkártyámon, hanem az emlékeimben, az érzéseim-
ben hordom. Számomra azonban nem az a lényeg, ki mióta lakik itt, 
hanem, hogy hogyan viszonyul ehhez a településhez, szeretne-e 
tenni érte, jól érzi-e itt magát, kötődik-e ide. Szeretném, ha Szigliget 
és az itt élők érdekei érvényesülnének. Mivel a helyi mindennapi 
problémákat testközelből ismerem, úgy érzem, képviselni tudom a 
közösséget. 8 éve dolgozom az önkormányzatnak, a fejlesztések 
kivitelezésében az én munkámat ismerhették meg a helyiek. Büszke 
vagyok többek között a majori lakások és az iskolában történt felújí-
tások kivitelezésére. Ezen fejlesztések folytatásához azonban nem-
csak egy szakmai alapon felépített, megvalósítható gazdasági prog-
ram kell, hanem a mögé felsorakozó egységes gondolkodású testü-
let is, amelynek tagjai a közösség elképzeléseit is beépítve, együtt 
dolgoznak ezért az eredményért. Én valóban szolgálatnak tekintem 
a község építését, fejlesztését. Ehhez azonban nem ígérgetésekre, 
hanem sok munkára van szükség. Szeretnék még többet tenni Önö-
kért és a településért. Ehhez kérem támogatásukat, szavazatukat! 
 
Mezey Artur 

Mezey Artur képviselőjelölt vagyok, nyugdíjas. 
A közéletben 1989 óta vettem részt, 1990-től három cikluson ke-
resztül a községet szolgáltam polgármesterként. A változó gazdasági 
és politikai környezetben nehéz volt az indulás, de megerősítettük a 
közbiztonságot, a szociális ellátásokat, enyhítettük a munkanélküli-
séget értékteremtő foglalkoztatással, ingyenessé tettük az iskolá-
soknak a tankönyveket, óvoda és iskolakezdési támogatást adtunk, 
a közintézményeknél a megdrágult olajtüzelés helyett gáz üzemre 
álltunk át, csatornáztuk az ó falut, megterveztettük és vízjogi enge-
délyt szereztünk a térségi szennyvíztisztítóra és megépítettük a ge-
rinc hálózatot. Telefonhálózatot fejlesztettünk, mindenki kapott 
telefont. Kiépítettük a földgáz hálózatot, bővítettük az óvodai kony-
ha kapacitását, aki igényelte minőségi ebédhez jutott. Ráfordítás 
nélkül lett teniszpálya, új kikötő, bővült a közvilágítás a strandtól a 
temetőig és a főtértől a Ciframajorig, öt vendéglátó egységgel és 
WC zuhanyzóval bővült a strand, új parcellával bővítettük a temetőt 
és díszburkolatot kapott a ravatalozó előtti terület, értékének töre-
dékéért megvettük a "Farkas Villát" és felújítottuk, berendeztük. 
Létrehoztuk a kézműves udvart és két nyilvános WC- t építettünk a 
templomlátogató helyi lakosok és turisták részére. Létrehoztuk a 
"Váralapítványt" feltártuk és turisztikai céllá fejlesztettük a várro-
mot a község ingyenes használatát biztosítva. 280 milliós pályázatot 
nyertünk és kiviteli szerződést kötöttünk a teljes csatornázásra és 
kiviteli szerződést kötöttünk a közvilágítás korszerűsítésére energia-
takarékos lámpatestekkel. 
Most amiatt indulok képviselőnek, hogy tapasztalataimmal segíthes-
sem közösségünket. 
 
Pupos Ferenc 

Tisztelt Választók! 
Pupos Ferenc vagyok, Szigligeten élek születésem óta és vállalkozó-
ként dolgozom a településen. Ugyanakkor az évek során megpróbál-
tam társadalmi célú munkában is részt venni: 16 éve tagja vagyok a 
Szigligeti Polgárőr Egyesületnek, 9 éve vezetője, továbbá vezetőségi 
tagja vagyok a helyi földbizottságnak és erdőbirtokosságnak is. Meg-
választásom esetén szeretném a legjobb tudásom szerint segíteni a 
település működését. Úgy gondolom az elmúlt években elért ered-
mények mellett még sok fejlődési lehetőség van, ugyanakkor van-
nak olyan területek, problémák melyek háttérbe szorultak. 
Főbb meglátásaim: - Önkormányzati és pályázati források hatéko-
nyabb felhasználása, - Fontos közérdeket érintő beruházások előtt a 
lakosság véleményének kikérése, - Olyan fejlesztések, melyek mun-
kahelyet teremtenek, megtartva ezzel a helyi lakosságot, - A telepü-
lés infrastruktúrájának javítása (utak, járdák, vízelvezetőárkok, par-
kolók, parkok és ezek fenntartásához szükséges gépek, eszközök 
fejlesztése), - Közlekedésbiztonság növelése, - A helyi lakosságot 
összetartó programok, falunapok megtartása, - A fiataloknak szóra-
kozási lehetőség biztosítása a pihenni vágyók figyelembevételével , 
- Az idősebbek megbecsülése, életvitelük figyelemmel kísérése. 
Szigliget neve mindig is jól ismert volt, büszkék lehetünk természeti 
adottságainkra, ennek köszönhetően turisztikai szempontból egyre 
kedveltebb lett a település, ugyanakkor fontos, hogy úgy fejlesszük 
településüket, hogy közben a helyi lakosság érdekeit, életvitelét is 
figyelembe vegyük. Építsük a szigligeti közösséget! 
Köszönöm azoknak, akik támogatnak a választások során! 
 
 

Szabó Tibor 
 
6 cikluson keresztül lehettem Szigliget település képviselője, az 
utolsó két ciklus ideje alatt alpolgármesteri tisztséget tölthettem be. 
Szülőhelyéért elkötelezett és azt szerető lakosként felelősséggel 
tartozom mindazért az értékekért és emberekért, akik itt élnek. 
Munkámat eddig is a község fejlődését és megóvását szolgáló tenni 
vágyás és aggodalom jellemezte.  
25 év aggodalma és igyekezete nem múlik el nyomtalanul. Szigligeti 
gyökereimnek és elhivatottságomnak nem szeretnék és nem is tu-
dok hátat fordítani. Részese lehettem Szigliget szépülésének, fejlő-
désének, törődéssel voltam az itt élők sorsa iránt. A bizalmat, me-
lyet a szigligeti választók nekem szavaztak a korábbi képviselővá-
lasztások alkalmával, tisztelettel és megbecsüléssel köszönöm. Bí-
zom benne, hogy 2019-ben is rászolgálhatok a támogatásukra. Hi-
tem szerint nem lehetek közömbös a Balaton gyöngyszemének és 
lakosainak sorsa iránt.  
Meggyőződésem, hogy élhető, fiatal és idős ember számára is meg-
tartó erővel bíró hely kell, hogy maradjon közös otthonunk, Szigli-
get. Nem szabad, hogy átengedjük lakóhelyünket a tömegturizmus-
nak: a minőségi és emberközpontú, idelátogató és helyi lakos meg-
elégedését egyaránt szolgáló turizmust kell támogatnunk. Be kell 
fejeznünk a jobb körülményeket szolgáló beruházásokat, úgy mint a 
település körüli járda kiépítése, a középületek állagmegóvása és 
fejlesztése, történelmi, kulturális és természeti hagyatékaink – a 
vár, a kastélyépület és park, a Csonka-torony, a csodás panoráma, 
az idilli természeti környezet – ápolása. Olyan Szigligetet szeretnék 
közös otthonunknak, amelyre büszkék lehetünk és ahol jó élni. A 
jobbítás és a megbecsülés szándékával tekintek a képviselőként 
rám váró feladatok elé. 
Tisztelettel és köszönettel kérem mindazokat, akik hasonlóan véle-
kednek és bíznak személyemben, támogassanak szavazatukkal az 
önkormányzati választáskor! 

 
Szabó Tibor András 
 
Szabó Tibor András vagyok, földmérő és földrendező mérnök, füg-
getlen képviselőjelölt. 30 éve Szigligeten élek. 2014-ben végeztem 
okleveles település és területfejlesztőként. Az akkor benyújtott 
diplomadíj-pályázatot nyert szakdolgozatomban hosszasan foglal-
koztam Szigliget településfejlesztési lehetőségeivel. A felvetett kér-
dés az volt: milyen lehetőségei vannak egy szigligeti fiatalnak, ha 
jövőjét ebben a községben tervezi? Szomorúan tapasztalom, hogy 
korosztályom 80 százaléka elhagyta Szigligetet, magam is hosszas 
utazással érek be mostani munkahelyemre. Ennek ellenére igyek-
szem kivenni részemet az itteni feladatokból. Több helyi értéket 
bemutató, a közösséghez tartozás tudatát erősítő programot igye-
keztem eddig is szervezni. Bár nagyon kimagaslók a turizmusban 
eddig elért sikerek, de számomra Szigliget nem a fesztiválozó kö-
zönséget jelenti. Igazán szép eredménynek tartanám, ha minden 
olyan szigligeti kötődésű személy, aki fontosnak tartja ezt a telepü-
lést, egy olyan Szigligeten találhatná meg boldogulását, amely egy 
múltjára és jelenjére is büszke közösség. Bízom abban, hogy még 
vagyunk páran, akik Szigligetben nem turisztikai attrakciót, befekte-
tési lehetőséget, hivalkodó balatoni ingatlant, hanem magát az 
otthont látjuk. Tegyünk azért, hogy minél többen érezzünk így! 
 
 
Szalainé Bárány Éva 

Szalainé Bárány Éva vagyok, 22 éve élek Szigligeten. Férjemmel 3 
gyermeket nevelünk, valamint közösen működtetjük Badacsonyban 
kis családi borászatunkat. 
Szigliget képviselőtestületében eddig egy ciklust töltöttem, mun-
kámmal igyekeztem hozzájárulni a település sikeres fejlődéséhez. 
Amennyiben a választók újra bizalmat szavaznak nekem, továbbra 
is abban szeretnék a település hasznára lenni, amihez értek. 
Volt pedagógusként továbbra is fontosnak tartom az iskola megtar-
tását és fejlesztését, a sikeres együttműködés folytatását az iskola 
fenntartójával. Szívügyem, hogy gyermekeinknek tudjunk itthon is 
jövőképet biztosítani, hogy megállítsuk elvándorlásukat és a telepü-
lés elöregedését. Ehhez az szükséges, hogy a turizmusból minél 
több helyi lakos tudjon tisztességesen megélni.  Az önkormányzat-
nak is segítséget kell nyújtani, hogy színvonalas szállás- és vendéglá-
tóhelyek minél több helyi fiatalnak nyújtsanak biztos, kiszámítható 
jövedelmet. A kedvező folyamatok már elindultak, Szigliget kora 
tavasztól késő őszig nagyon népszerű a turisták körében. A további-
akban az a feladatunk, hogy színvonalas programokkal és szolgálta-
tásokkal ne a tömegturizmus, hanem az igényes közönség számára 
legyen célpont Szigliget, maradjon továbbra is „a Balaton gyöngy-
szeme”. 
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Elkezdődött egy újabb ősz az óvodában is. Az iskolai tanévnyitó ünnepségen ezúttal három kisiskolástól köszöntem el, akik nem is 
olyan rég még az óvodai csoportszoba küszöbén mosolyogtak minden reggel.  Széplábi Léna, Bodó Ambrus és Takácsi Joci most 
már első osztályosok. Nagyon sok piros pontot, sikereket kívánunk nekik és boldog iskolás éveket!   
Szeptember első napjait követően fokozatosan gyarapodott a kicsik létszáma, mára 21 kisgyermeket számlálhatunk, akikhez a 
következő hónapok során még négyen fognak csatlakozni. Az évkezdést igyekeztünk még örömtelibbé tenni néhány újdonsággal . 
A kicsik számára nagyon szép  új étkészletet vásároltunk, asztalaikat kedves mintájú terítővel borítottuk. Így biztosan minden 
étkezéssel töltött idő még kellemesebb lesz.  A asztalokat mindig a kis naposok terítik meg, akik csinos kis kötényben végzik ezt a 
feladatot. Nagyon köszönjük Ress Milán édesanyjának, Erikának, hogy a két szép köténykét elkészítette nekünk. A gyarapodó 
létszám miatt apránként bővítjük kisbútorainkat mind a csoportszobában és az öltözőben, mosdóban is. Kóbor Kata édesapjának 
köszönjük szépen, hogy a csoportszobába szánt asztalkát összeszerelte és beállította. Az újdonságok beszerzése az Önkormányzat 
támogatásával valósult meg. Minden esztendőben számíthatunk a Szigligeti Turisztikai Egyesületre, akik ez évben is szép ajándé-
kokkal gyarapították óvodánkat. A tavaszi légváras – ugrálós délelőtt az ő ajándékuk volt, valamint gazdagon bővítettük LEGO – 
készletünket és a gyermekeknek szóló fejlesztő feladatlapgyűjteményünket könyv alakban. Köszönjük szépen a Turisztikai Egye-
sületnek, hogy gondoltak ránk! 
Továbbra is örömmel adunk hírt óvodásaink születésnapjáról, akiket mindig felköszöntünk és megajándékozunk. Augusztus hó-
nap 1 –jén Széplábi Léna 6 esztendős lett, szeptemberben pedig Haraszti Hannát ünnepeltük, aki 5 gyertyát fújt el a tortáján. Is-
ten éltesse mindkettőjüket sok-sok vidámságban! 
Hónap végére maradt a szüreti mulatság, melyből nekünk kettő is jutott.  Az egyik itt az oviban egy táncolós – éneklős – buboré-
kos szüreti buli volt, melyet a Honvéd Együttes művészei hoztak el nekünk, akik igazán szórakoztató programmal lepték meg a 
kicsiket.  A másik pedig a település szüreti felvonulása, melyhez idén is csatlakoztunk. Köszönjük , hogy ez alkalommal is 
lovaskocsin ülhetett az óvoda apraja- nagyja. Ezáltal is újabb élménnyel gazdagodtak a gyerekek.  Most pedig az elmaradhatatlan 
fényképek következnek….További szép és csendes őszt kívánunk mindenkinek! 

Óvoda 

SZŐLŐSZAGÚ SZEPTEMBER… 

Csombó Lajosné int. vezető - óvodapedagógus 

Buli az udvaron Buli az udvaron 

Hanna 5 éves Hanna 5 éves 

Milán napos Milán napos 

Szüreti felvonulás után Szüreti felvonulás után 
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Iskola 

„Kibomló konttyal jő az édes ősz” 

Szeptember söpör már az udvarokon, megnyitották kapuikat az iskolák, elkezdődött a Szigligeti Általános Iskolában is a 
2019/2020-as tanév. 

Kollégáim már augusztus utolsó hetében nagy igyekezettel 
rendezgették az osztályokat, csinosították az épületet. 
Megérkeztek a tankönyvek, szeptember 15-ig Gabi néni 
elküldte a pótrendeléseket.  
A szeptember harmadik hetében lezajlott a tanév előkészítő 
szülői értekezlet is. Megalakult a Szülői Munkaközösség, 
amelynek tagjai újraválasztották a tisztségviselőket. A Szülői 
Munkaközösség elnökének ismét Szalay-Szabó Anitát szavazták meg. 
Lassan, de biztosan elindultak a délutáni foglalkozások is. 
Választható tevékenységek: énekkar, hangszeres óra, kerámia, 
rajz szakkör, atlétika tehetséggondozás, központi felvételire 
felkészítő magyar nyelv és irodalomból. Matematikából már a 
hetedik osztályosokkal megkezdi Horváth Tibor György Tanár 

Úr, heti egy órában a felkészülést a középiskolai központi felvételire. 
2019. szeptember 18-án indult a 4. és 6. osztályosoknak a mindennapos testnevelés keretében megvalósuló úszásoktatás a 
Sümegi Tanuszodában.  
Szeptember hónapban hagyományosan elvégeztük a tűzriadó gyakorlást is, hiszen mindennél fontosabb, hogy biztonságba 
tudjuk gyermekeinket.  
Csatlakoztunk az Európai Diáksport Napja rendezvényhez. Az Európai Diáksport Napja (ESSD) olyan sportrendezvény, mely az 
Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával, az Európai Sporthét #BeActive kampányának részeként valósul meg 
nemzetközi együttműködés keretében, a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) koordinálásával. Az esemény elsődleges célja, 
hogy a testmozgást népszerűsítse a fiatalok körében. A 2018/19. tanévben a megyék értékelésében Veszprém megye végzett az 
első helyen, köszönve ezt az iskolák jelentkezéseinek. 
Honlapunkon frissítésre kerültek a tanévvel, az intézménnyel kapcsolatos adatok. Közvetlen belépési lehetőség a KRÉTA 
rendszerbe a címlapról. http://www.szigligetiskola.hu/ 

Tanévnyitó ünnepély 

A verseny megnevezése: Versenyzők: Helyezés: Felkészítő: 

IV. MAPEI Szigligeti Félmaraton 
2019. szeptember 14. 

- Falati Liliána 6. o. VII. Mile Pál 

FÖLDönfutók, Tapolca, 2019. szep-
tember 19. 

- Falati Liliána 6. o. 
- Bogár Lili 5. o. 
- Kiss Balázs 3. o. 

I. 
II. 
IV. 

Mile Pál/ 

Szabóné Marton 
Mónika 

Atlétika, Veszprém, 2019. szeptem-
ber 20. 

- Sirkó Csenge 3. o. 
- Falati Liliána 6. o. 

I. 
II. 

Mile Pál 

Dömötöri Józsefné mb. intézményvezető 

Akikre büszkék vagyunk! 

Gratulálunk! 

http://www.szigligetiskola.hu/
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Sport 
Itt van az ősz…, remek eredmények atlétikában. 

A Szigligeti Általános Iskola tanulói szeptember végéhez közeledve már három versenyen is „rajthoz”álltak és nagyszerű helyezé-

seket, eredményeket értek el! Természetesen sok munka van az eredmények mögött, közülük többen nyári szünetben is edzé-

sekre jártak. 

Falati Liliána a Szigliget Félmaraton versenyen 6 km-es távon a 168 indulóból 7. helyezést ért el (kategóriájában 0-20 év) 6. lett, 

kiváló 30.05 perces eredménnyel. 

Szeretném megköszönni Flórián Tamás Krisztiánnak a Három-Platán Szigliget Étterem vezetőjének támogatását (a tavalyi évhez 

hasonlóan) – nevezési díj, póló, finomságok és közvetítésével Baranyi Imre festményét, melyet Lili a befutó után kapott. 

Veszprémben a Sport XXI. Közép-Dunántúli Régió atlétikai ver-

senyén három tanítványommal vettünk részt, remek eredmé-

nyeket értek el a lányok: Sirkó Csenge U11 korcsoportban 4,03 

m-rel megnyerte a távolugrást, 36,60 m kislabdahajításban szin-

tén első helyezett lett, Falati Liliána U13 korcsoportban 1000 m 

síkfutásban 3p30mp-es eddigi legjobb idejével II. helyezést ért 

el, Kutasy Lúcia bár nem ért el dobogós helyezést, 60m-en (9,5 

mp.)  és távolugrásban (3,69 m) is megjavította egyéni legjobb-

ját. 

Tapolcán a Földönfutók utcai futóversenyén 1640 m-es távon a 

III. korcsoportban Falati Liliána I. helyezést, Bogár Lili II. helye-

zést ért el. 

Mile Pál testnevelő 

idén nyáron ismét heti két alkalommal volt tenisz 

iskola a Blödorn családnak köszönhetően. 

Ebben a szezonban Jani Andris már felkészítőként 

vett részt. Egyik lelkes tanítványa a  júliusi Szigligeti 

Tenisz Openen dobogós helyen végzett.  A 

versenyen harminc gyermek indult, ahol a haladó 

korcsoportban  Szántó Bálint Zsolt 3. helyen végzett. 

Köszönet a szervezőknek és a felkészítőknek! 

Tenisz 



  2019. Szeptember                             Szigligeti Harsona                         9. oldal 

Szeptember 14-én Tatabányán a felnőtt korosztály mérte össze tudását, másnap pedig Szigligeten a BSE rendezésében került 
sor az ifjúsági kategória versenyére.  

Sport 
Pétanque - Mix duplett Országos bajnokságok hétvégéje 

Eredmények: 
Ifjúsági Kategória: 
1. Monteiro Giovana (BSE) – Lakatos Dániel(SSC PSZ) 
2. Józsa Péter(BSE) - Józsa Tünde(BSE) 
4. Falati Liliána (BSE) – Berta András (BSE) 
5. Falati Kitti (BSE) - Szalai Attila (BSE) 
 
Felnőtt mezőnyben a legeredményesebb versenyzőink: Szakos 
Martina (BSE) aki Kasza Gyula(SSC PSZ) társával a 4. helyen vég-
zett. Nagy Nikoletta (BSE) – Takács Zoltán (BSE) páros pedig 
elsőként jutott be a legjobb 8 közé (egyenes kiesés), ahol az 5. 
helyen végeztek! 
Gratulálunk Mindenkinek! 

Giczi Veronika gyógytornász 

 vezetésével kondicionáló 

tornát tartunk 

csütörtökönként 17 órától 

a Szigligeti Általános Iskolában. 

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a 

kezét emelni? 

Mozgássze-

gény életmód? 

Egyes fejfájás-

ok kezelése! 

VAN RÁ 

MEGOLDÁS! 

Hozz magaddal egy új vendéget aki még 
nem járt nálam , vagy jelentkezzen be 

október, november hónapban 
20% kedvezményben részesül! 
Bejelentkezés: 06-30-423-2070 

Idei évben másodjára  szeptember 21-22-én rendezték meg a nyirádi rallycross pályán  a 24 Hours Racing nevű autóversenyt, 
mely során  különféle típusú és  teljesítményű járművek versenyeztek egymással 24 órán keresztül. A 71 Garage csapat,  -
melynek alapítói és  három tagja  többek között szigligeti fiatalok , Balassa Ákos  Balassa Kornél és Illés Norbert, -  a 85 induló 
résztvevőből az előkelő 3. helyen értek célba egy épített Volkswagen Bogárral.  
A kis autó meghálálta sok belefektetett munkát, és üzembiztos motorral, kissé sérült kasztnival bauxittól vöröslően 542 kör után 
begördítette a csapatot a dobogó harmadik fokára! 
A csapat köszöni a sok támogató segítségét, és  a  helyszínen részt vevő szurkolók érdeklődését! 

Autóverseny 
Büszkék vagyunk rátok! 
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Takács József gyűjteményéből 

Sipos Pál Sipos Pál 

Sipos Pálné Sipos Pálné Isztl Ádámné Isztl Ádámné 

Sipos Pál anyja Sipos Pál anyja 

Lincsi néni Lincsi néni Talabér György Talabér György 

Isztl Ádám Isztl Ádám 

Isztl Ádám - Sipos Pál Isztl Ádám - Sipos Pál 

Kovács György és felesége Margit néni pincéje Kovács György és felesége Margit néni pincéje 

Középen inas Kovács József és felesége Középen inas Kovács József és felesége 

Szabó István - Takács Lajos Szabó István - Takács Lajos 
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


