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Tisztelt Olvasó! 

Ebben a számban annak a felhívásnak a keretében érkezett kérdésekre kíván reagálni az Önkormányzat, amelyet az 

elmaradt közmeghallgatás pótlására intéztünk a lakossághoz. 

 

Mi a terv a régi szennyvízteleppel? 

- Kérelmet nyújtottunk be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a szennyvíztelep felszámolására. Jelenlegi tudo-

másunk szerint a Vagyonkezelő Zrt. és a DRV Zrt. tárgyalásokat folytat, hogy tisztázzák a telep tulajdonviszonyait, és 

hogy kinek a feladata a rekultiváció. Mivel a terület tulajdonosa Szigliget Község Önkormányzata, szeretnénk kicsit 

rendbe tenni, azt követően pedig a rekultivációig bekerítjük. Addig is nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy ne tar-

tózkodjon a területen, mert veszélyes! 

Amennyiben sikerül elvégeztetni a rekultivációt, a területen egy szabadidőparkot szeretnénk kialakítani, mely illesz-

kedne a környező park koncepciójába. 

 

Milyen megoldást tervez az önkormányzat a zöldhulladék elhelyezésére? 

- Az égetés betiltásával a törvényhozók generáltak egy újabb problémát, amelynek a megoldásáról központilag egyál-

talán nem intézkedtek. A zöldhulladék begyűjtése és elszállítása elsősorban az NHSZ feladata lenne, azonban ennek 

mikéntjéről a cikk megjelenésig nem kaptunk válaszlevelet a cégtől. 

Felvetődött, hogy alakítsunk ki egy önkormányzati zöldhulladék-lerakót. Ezzel kapcsolatban rendkívül szigorú előírá-

sok vannak, melynek maradéktalan megvalósítása komoly anyagi áldozatot igényel. A másik kérdés a helyszín. Az ed-

dig felvetődött önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál vagy környezetvédelmi szempontok, vagy a lakókörnyezetbe 

nem illeszkedés miatt lett elvetve az ötlet. Folyamatosan vizsgáljuk, hol tudnánk kialakítani egy hulladékudvart, ugya-

nakkor tudomásul kell venni, hogy senki sem örülne, ha a szomszédjában komposztálás, ágdarálás, folyamatos teher-

autó-forgalom zajlana. Így pedig nekünk is meg van kötve a kezünk. 

 

Mi a terv a Szabadság utcai járdával? 

- Negyedszerre fogjuk beadni az ehhez kapcsolódó pályázatot, az első hármat nem találta támogatásra érdemesnek 

az állam. Lenne rá kivitelező, kaptunk árajánlatot, ennek kapcsán szeretnénk, ha minél előbb elkészülne. Amennyiben 

pozitív választ kapunk a pályázatra, idén elkészülhet az új járda. 

 

Miért döntött úgy az önkormányzat, hogy eladja a templom melletti, 12-es helyrajzi számú ingatlanát? 

- A korábbi Várvendéglőt tulajdonló cég ősszel jelezte, hogy megvásárolná a templom és az ő területük között fekvő, 

12-es helyrajzi számú úszó telket. Ez a 190 négyzetméteres beerdősödött terület zöldhulladék lerakóként funkcionált 

addig, amíg a Várvendéglő területén (továbbiakban 9 hrsz. ingatlan) egy szabadtéri színpad nem került kialakításra, 

az ehhez való bejárást pedig az Önkormányzat és az Egyházközség közös megállapodással biztosította tavaly nyáron. 

Ennek folyományaként szerette volna a területet birtokában tudni a fent említett cég, hogy a színpad mögötti közle-

kedést, hangosítási és egyéb tevékenységet végezhessenek itt. Az ősz folyamán végül az üzlettől a felek elálltak, mivel 
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egyesek választási kérdést csináltak belőle. 

Novemberben ismét jelezte a vállalkozó, hogy megvásárolná, ekkor hármas egyeztetés kezdődött a cég, az Önkor-

mányzat és a szomszédos ingatlant birtokló Egyházközség között, ez azonban nem vezetett eredményre. Sajnálatos 

módos a felek közötti bizalmas levelezés terjedni kezdett a lakosság között, amely hangulatkeltésre jó volt, azonban 

csak egy oldalról mutatta be a kérdést. Végül a vevő több módosítás után jelezte, hogy egy 5 méter széles sávra lenne 

csak szüksége az ingatlanból. Mivel a jelenlegi szabályozás szerint nem lehet a telket megosztani, az Önkormányzat az 

egész területet értékesítette, kikötésekkel. A vevő vállalta, hogy tárgyalásokat fog folytatni az Egyházközséggel az ál-

tala használt 5 méteres sávon felüli terület hasznosításáról, esetleges cseréjéről. Emellett a képviselő-testület dönté-

se alapján az eladásból befolyt pénzt átadja az Egyházközségnek a templom felújítására.  

Felmerült a kérdés, hogy „az eladással miért egy vállalkozó érdekeit helyezte az Önkormányzat az egyház érdekei elé?” 

Ez nem fekete vagy fehér. Itt egy fél eladta az ingatlanát egy másik félnek, egy harmadik fél pedig ezt nehezményezte, 

ugyanakkor neki ebből nem származott hátránya. A kérdéses terület eddig egy rendezetlen beerdősödött rész volt. 

Most egy részét közlekedésre (nem gépjárművel!) fogják használni, a templomudvarhoz közelebbi rész sorsa pedig a 

vevő cég és az Egyházközség megállapodásán múlik. Az önkormányzat egy általa sosem használt, gondozásra szoruló 

területet értékesített 1.520.000 forintért. Az Egyházközség komoly támogatást kapott a templom tatarozásához. A 

vevő cég pedig hozzájutott a területhez, melyre a közlekedés miatt szüksége volt. Itt senki sem járt rosszul, ezt más-

ként beállítani ferdítés. 

És még egy gondolat ehhez. Önkormányzatként nem tehetjük meg, hogy mereven elzárkózunk attól, hogy a települé-

sen működő vállalkozásokat támogassuk. Ezek később adóbevételt generálnak, amelyek fejlesztések alapjai lehetnek. 

Az Önkormányzat részéről többször felvetődött, hogy valamit kellene kezdeni a Várvendéglővel, mert összedől. A ta-

valy elindult felújítás láthatóan halad, a nemesi kúria megmentése és hasznosítása zajlik éppen. A tulajdonos jelezte, 

hogy 2022-re egy egész évben működő fedett, melegkonyhás éttermet akarnak ott létrehozni. Ilyen jelenleg nincs 

Szigligeten, pedig igény lenne rá, még a helyi lakosság részéről is. Ezzel növekednének a helyi szolgáltatások és egy 

műemlék épületünk is régi fényében ragyog majd. Úgy gondolom, ez a törekvés támogatást igényel ugyanúgy, mint a 

templom felújítása. A telekeladással mindkét irányba sikerült egy lépést tennünk. 

 

Milyen zajhatást mérséklő lépéseket tesznek a Várvendéglő színpadának építése kapcsán? 

- Mivel ez nem az önkormányzat tulajdona, mi csak kérhetünk, illetve javasolhatunk. Az építtető Szigliget Várudvar 

Kft. képviselőjével egyeztettünk, ő jelezte, hogy foglalkoznak a zajhatás mérséklésével, egy oldalt fedett színpad fog 

elkészülni. Ennek során figyelembe fogják venni a lakosság aggályait, és mindent megtesznek, hogy az ottani előadá-

sok ne zavarják a falu nyugalmát. 

 

Tervezi-e az önkormányzat a beépíthető területek bővítését? 

- Nem, az új rendezési tervben a régi beépíthetőségen felül nem biztosítunk újabbakra lehetőséget. 

 

Igaz-e, hogy a Fakavölgyi út erdő felőli végénél levő telkeken apartmanházak megépítésére adott engedélyt 

a hatóság? 

- Erről nincs információ, hozzánk nem érkezett be ezzel kapcsolatban megkeresés. 

 

Miért nem lehet a Harsonában olyan közérdekű információkat közölni azon ügyekről, amelyek érintik a 

mindennapi életünket? 

- A Szigligeti Harsona havonta megjelenő lap, a mindennapi életet érintő információkat viszont sokszor napról-napra 

kell a lakosság tudomására hozni. Természetesen bizonyos információkat az újságban is meg lehet osztani, a jövőben 

erre próbálunk jobban odafigyelni. 

 

Balassa Dániel 

polgármester 
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Óvoda 

ELŰZTÜK A TELET… 

Január elöl járt, Február a nyomán….most már azonban végre Március van! Az óvodások mindent megtettek, alaposan elűzték a 
telet. Amennyiben rajtuk múlna semmiképpen a tél vissza sem kacsintana. Idén is nagyon jó hangulatban, kivételesen azonban 
meghívott vendégek nélkül telt a farsangi mulatság. Huszonhárom jelmezbe bújt óvodás és az óvó nénik varázsoltak karneváli 
hangulatot a csoportszobákba. A felvonulás, tánc és köszöntő után sorban elmondták kis bemutatkozó jelmezversüket a mikro-
fon előtt és óriási tapsot kaptak egymástól! A fergeteges buli után volt székfoglaló, versenyjátékok, zsákbamacska és édesség 
halom….mire megérkezett az ebéd alaposan elfáradt a bálozó aprónép. Az eseményeket rengeteg fotón örökítettük meg, melyet 
megosztottunk a szülőkkel, ezáltal kicsit ők is részesei lehettek a színes, vidám hangulatú délelőttnek. A csoportképen mindany-
nyian teljes díszben szerepelnek: Hercegnők és Ninják, Farkas és Tigris, két Unikornis, Dínó és Cica, Hóember és Virágoskert, Tűz-
oltó, Balerina és Katica, aki tulajdonképpen szuperhős, Merida és két Rendőr is…..a teljesség igénye nélkül. Vajon kiket ismernek 
fel a jelmezek mögött? 

 
Mivel a jóból sosem elég, természetesen ünnepeltük a téli szülinaposokat is. Néhány 
éve a Babasarokban szerepeltek, de felettük is repül az idő! Isten éltesse őket! Most 
már a napsütésé a főszerep, szép tavaszt kívánunk mindenkinek! 

Csombó  Lajosné 
óvodavezető 

IMOLA 6 ÉVES BALÁZS 6 ÉVES ZSIGMOND 4 ÉVES 

LILI 4 ÉVES 

ADRIÁN 4 ÉVES 

IMOLA 6 ÉVES BALÁZS 6 ÉVES ZSIGMOND 4 ÉVES 

LILI 4 ÉVES 

ADRIÁN 4 ÉVES 

23 apró maskarás 23 apró maskarás 
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Iskola 

Februári történések a Szigligeti Általános Iskolában 

A 2020/2021-es tanév I. félévének zárását követően a nevelőtestület elvégezte a pedagógiai munka értékelését, megbeszéltük az 

eredményeket, az előttünk álló feladatokat. Az 1-4. osztályos tanulók nyomtatott formában is megkapták a félévi értesítőjüket, 

míg a felsőbb évfolyamosokét csak igény esetén juttattuk el papíralapon a szülőknek. Az első és második osztályosok szöveges 

értékelést kaptak. Örömünkre szolgált a sok „kiválóan teljesített” értékelés rögzítése a naplóba. Tanulmányi átlagunk (3-8. osztá-

lyosok): 4,43 (magatartás, szorgalom nélkül); az iskola tanulóinak összes hiányzása: 4464 óra, abból 4464 óra igazolt, igazolatlan 

0 óra. Egy főre jutó hiányzási átlag: 38,8 óra. Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók száma: 8 fő. 1 db négyese volt 5 főnek, 

2 db négyese volt 6 főnek, 3 db négyese volt 7 főnek. Elégtelen osztályzatot egyetlen tanuló sem kapott, egyetlen tantárgyból 

sem. 

A 8. osztályosok középfokú beiskolázása újabb állomáshoz érkezett. Elküldtük a jelentkezési lapokat a megjelölt középiskolákba, 

az adatlapokat az Oktatási Hivatalba. Az idei tanévtől, a második félévben, heti egy órában megkezdődött a 7. osztályosok köz-

ponti írásbeli felvételire felkészítése magyar nyelv és irodalom tantárgyból. A korábbi évektől eltérően, a mostani hetedik osztá-

lyos tanulóknak egy évük lesz a felkészülésre.  

2021. február 6-án Szabó Judit tanító nénink jóvoltából eljutott az első szállítmány műanyagkupak Kalmár Hannáékhoz, Csabren-

dekre. Nagy örömmel fogadták, rendkívül hálásak a segítségért! Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy első szóra e nemes 

ügy mellé állt! A gyűjtés folyamatos, továbbra is lehet hozni az iskolába a kupakokat. 

Anikó néninek köszönhetően megújult az iskola bejáratánál dekoráció. 

2021. február 11-én délután fergeteges farsangi mulatságot tar-

tottunk a téltemetés-tavaszvárás jegyében. Rendhagyó módon a 

tantermekben zajlott a mulatozás. Fantasztikus jelmezekbe bújt a 

gyerekek és a nevelők többsége. Játékokkal, zenével, tánccal gyor-

san telt az idő. Reméljük sikerült elűznünk a telet! 

A képes összeállítás magáért beszél, hogy milyen önfeledten ve-

tette bele magát mindenki a „mulatozásba”. 
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A DÖK szervezésében a 2020/2021-es tanévben is Tisztasági verseny zajlott az osztályok között. Az első félév helyezettjei: 

Különdíjasok: 5. és 6. osztályosok. Gratulálunk! 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

I. helyezést értek el az 1. osztályosok II. helyezettek a 2. osztályosok, 

 És II. helyezettek a 4. osztályosok is, III. helyezettek 3. osztályosok. 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 
emelni? 

Mozgásszegény 
életmód? 

Egyes fejfájások 
kezelése! 

VAN RÁ 
MEGOLDÁS! 

VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 

A masszázs kíméletesen, 

mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 

Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 
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Köszöntés 

Horváth Vilmos nyugalmazott iskolaigazgatót 

köszöntöttük családja körében 90. születésnapja 

alkalmából. A kerek évfordulón megemlékeztünk 

Vilmos bácsi településünkért végzett munkájáról, 

és reményünket fejeztük ki, hogy a még kerekebb 

100. évfordulón ismét felköszönthetjük majd! 

Isten éltesse, Vilmos bácsi! 

Tassy Boglárka 
Született: 2021. január 23. 

 Édesanya: Tassy-Tóth Katalin 
 Édesapa: Tassy Bence 

Lomtalanítási felhívás 

Tájékoztatom a Tisztelt Szigligeti Ingatlantulajdonosokat, hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. külön díjazás 

nélkül lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben 

házhoz menő gyűjtés keretén belül biztosítja. 

Szigliget községben a lomtalanítás időpontja: 2021. április 12. 

Regisztráció 2021. április 06. 12:00-ig ingatlanonként szükséges, melyet Társaságunk ügyfélszolgálatán levél-

ben (Tapolca, Halápi u. 33.), e-mail-ben (ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu) vagy telefonon (87/321-567) történt 

bejelentés alapján tehet meg. 

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik: 

- egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján 

- a regisztráció kötelező 

- az elszállítás pontos időpontja reggel 6 órától 14 óráig 

- az átadás az ingatlantulajdonosa, vagy megbízott által személyesen történjen 

A gyűjtőpontban leadható hulladékok: 

- használt bútorok 

- edények, 

- szőnyegek, 

- játékok, 

- ruhanemű 

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az egy háztartásban egy év alatt keletkezett mennyiség, 

maximum 2 m3 lehet. 

mailto:ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
tel:+3687321567
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Takács József gyűjteményéből Takács József gyűjteményéből 
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