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Az 1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharc 167. évfordulója 

A Szigligeti Általános Iskolában került sor 

az 1848/49-es Forradalom és Szabadság-

harc 167. évfordulójának megemlékezé-

sére. Az iskola tanulói szép és megható 

műsorral készültek erre az ünnepre. A 

forradalmi versek, dalok, táncok hatásá-

ra a résztvevők átélhették a szabadság-

harc eseményeit. A műsort a gyerekek 

közös énekléssel zárták, ahol mindenki 

átérezhette e kis közösséghez tartozás 

örömét. 

 Király Nikolett 
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Március 13-án Szigligeten tartotta meg 

éves közgyűlését a Balatoni Szövetség 

A Balatoni Szövetség Szigligeten tartotta éves köz-

gyűlését. Módosításra került az alapszabály, elfo-

gadták a beszámolót a 2014. évi munkáról. A köz-

gyűlésen adták át az idei Balaton-díjakat. 

Díjazottak: 

- Schildmayer Ferenc műemlékvédelmi szakmér-

nök (Balatonalmádi) 

- Bartsch János a Somogy-megyei Sporthivatal 

nyugalmazott igazgatója, „Mozdulj Balaton!” 

sportrendezvény-sorozat  kezdeményezője   

(Kaposvár) 

- Dr. Lázár János vegyészmérnök, környezetvédel-

mi szakmérnök, posztumusz – díj, (Balatonfüred) 

 

Módosították a Kék Hullám Zászló minősítési rend-

szert.  Megkülönböztetésre kerülnek egy, kettő és 

három csillagos strandok. A következő címek  el-

nyerésére külön lehet nevezni: a Balaton legspor-

tosabb strandja, a Balaton kerékpáros-barát 

strandja, a Balaton családbarát strandja és a leg-

jobb szabadstrandja. Ezek elnyerésének alapfelté-

tele a „Kék Hullám Zászló” minősítési rendszernek 

való megfelelés. 

Új önkormányzatok (Balatonendréd, Káptalantóti, 

Ordacsehi,  ) tagfelvételére is sor került. Veszprém 

városa pártoló tag lett.  

A tagok tájékoztatást kérnek az illetékesektől a 

szúnyogirtás költségvetéséről, melyik szervezet 

milyen mértékben járul hozzá a kiadásokhoz. 

A 2015. évi munkatervet a folyamatos és aktuális 

feladatok ötvözeteként állították össze. A kiemelt 

és folyamatos feladatok között szerepelt többek 

között a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) önálló 

fejlesztési régióként való elismertetése, parla-

menti törvényjavaslatok véleményezése a Balaton 

érdekeinek figyelembevételével, kerékpárutak 

fenntartása, karbantartása, a bringakörút fejlesz-

tése, szúnyogirtás, horgászturizmus, 

csónakkitötők létesítése, Balaton Régió közleke-

dési helyzete. 

 

Póka Ibolya 
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Március 18-án került megrendezésre a 13. Tapol-
cai Sándor-napi Bormustra a Tamási Áron Városi 
Művelődési Központban. A Bormustrán a 2014-es 
évjárat rozéborai mutatkoztak be a Balatoni Bor-
régió borvidékeiről. A rendezvényt 2003 óta min-
den évben a Badacsonyi Borbarát Asztaltársaság 

rendezi meg. A kóstolón a Balatoni Borrégió legje-
lesebb termelőinek előző évben készített boraival 
ismerkedik a borászokból és borászathoz kötődő 
szakemberekből álló közönség. A szervezők min-
den évben valamilyen fajta, vagy más jellegzetes-

ség alapján állítják össze a kollekciót. 
A rendezvényt Tapolca polgármestere, Dobó Zol-
tán nyitotta meg. Bevezető előadást dr. Májer Já-
nos, NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 
igazgatója, a Badacsonyi Kutató Állomás vezetője 
tartotta a 2014-es évjárattal kapcsolatos tapaszta-
latokról, különös tekintettel a mustra témáját adó 
rozéborok jellemzőire. A kóstolás során az adott 
borok jellemzőit dr. Kállay Miklós, a Budapesti 
Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, 
az egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet-
ének vezetője foglalta össze. A mustrán 36 külön-
böző rozét kóstoltak meg a résztvevők. 
Egy-egy bor kóstolása előtt Kulka Gábor, a bor-
mustra szakmai vezetője, a Balatoni Borrégió Bor-
bíráló Bizottságának titkára mutatta be a terme-
lőt.  
A mustra az idén is a borokhoz és az időszakhoz 
illő vacsorával zárult. A galuskával tálalt vadpör-
költ mellett, a böjti időszakra gondolva  juhtúróval 
töltött rántott gombafejeket is kínáltak. 
 

Fotó, szöveg: Király Nikolett 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az 
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. ez évben is térítésmentesen 
gondoskodik a nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről 
és elszállításáról. Ettől az évtől lehetőség van az az elektroni-
kai hulladékok gyűjtésére is a Fe-Group Invest Zrt.-vel 
együttműködve. 
 
A lomtalanítás időpontja: 2015. május 15. (péntek) 
Az előző évhez hasonlóan az idei évben is három helyszínen 
(Általános Iskolánál, Csonka-toronynál és a Strandnál) he-
lyeznek el konténereket. 
 
A lomtalanításkor lerakható hulladékok: 
 
     bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából 
készült használati tárgyak 
     szőnyegek, textil, ruhanemű 
     műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti meden-
cék, nagydarabos műanyag játékok 
     kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gu-
miabroncsok 
 
TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe: 
 
x  vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép 
gumiabroncsok 
x zöldhulladék 
x háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok 
(festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, akkumu-
látorok) 
x inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó 
anyagok, csempe) 
x szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok 
 
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok (a gyűjtőpontok 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 legközelebb eső 
gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált eszközöket, 
bútorokat, a működésképtelenné vált, vagy használaton kí-
vüli ép, sérülésmentes, árammal, elemmel vagy akkumulá-
torral működő eszközeit. 
 
Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a szol-
gáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a későbbi lomta-
lanítás alkalmával már nem áll módunkban átvenni és elszál-
lítani. 
 
Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak tart-
va, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árokpartra, hanem 
megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek! 
 

Szigliget Község Önkormányzata 

Lomtalanítás Várkapunyitó 2015 

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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Nyílt nap az iskolában 

Március 25-én és 26-án nyílt tanítási napot 

tartottak a Szigligeti Általános Iskolában. 

Ezen a napon a szülők betekintést nyer-

hettek a tanórákon zajló munkába. Nagy 

örömünkre a leendő első osztályosok szü-

lei is szép számmal megjelentek a bemuta-

tott órákon. 

Király Nikolett 
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Nőnap 

Szigliget Község 
Önkormányzata tiszte-

lettel meghívja Önt 2015. 
április 4-én, szombaton 

11 órára, a szigligeti Básti 
Lajos Közösségi Házba, 
Simon József szobrász, 
keramikus és festőmű-

vész kiállításának 
megnyitójára. 

A március 8-át jó hangulatban ünnepelték a hölgyek a Szigli-

geti Turisztikai Egyesület meghívására  Bakos Attila Családi 

Vendéglőjében. 

A nők napjára való tekintettel a hölgyeket virággal és ingyen 

pezsgővel köszöntötte Németh Zoltán, az egyesület elnöke. 

Dokispuri 

Szeretettel meghívjuk Önt és családját április 4-én 
(szombaton) 14:30-ra a Básti Lajos Közösségi Ház-
ba "A Könyvek könyve" - Biblia kiállításának 
(Zentai Gábor gyűjteményéből) és Somlai Julian-
na festőművész ikon kiállításának megnyitójára. 
A kiállítást megnyitja Cséry Gergő plébános. 
A kiállítás megtekinthető április 4-, 5- és 6-án 
14—17 óráig. 

Idén március 19-től 22-ig zajlott a 8. Spuri Balaton 

Szupermaraton. Vadász Attila (Doki) a Tapolca Honvéd SE 

színeiben indult. Összesített ideje 17 óra 47 perc 26 mp. 

„Ájulásos” futás közepette ért célt Siófokon 194 km megtéte-

le után, az 57. helyen. Gratulálunk Dokinak az elért eredmé-

nyéhez és a kitartásához! 
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Hátsó sor: Csala Lajos, Ihász István, Kajári Károly, Kovács 

István, Szabó Kálmán  

Első sor: Balassa Gyula, Csillag István, Balassa Ernő, ????, 

Markóf János, Bálint József 

Hátsó sor: Csala Lajos, Ihász István, Kajári Károly, Kovács 

István, Szabó Kálmán 

Első sor: Balassa Gyula, Csillag István, Balassa Ernő, ????, 

Markóf János, Bálint József 

Bálint József, Marton István, Kajári Károly, Csillag István, 

Ihász István, Csala Lajos, Szabó László, Markóf János 

Bálint József, Marton István, Kajári Károly, Csillag István, 

Ihász István, Csala Lajos, Szabó László, Markóf János 

Természetesen bármely család óhaját szívesen teljesítjük. 

Bálint Irén és barátnője Bálint Irén és barátnője 

Bálint Irén Bálint Irén 

Csala Lajos Csala Lajos 

Horváth Magdolna, 

Bálint Irén 

Horváth Magdolna, 

Bálint Irén 

Piller Magdolna, Horváth István, Bálint Irén Piller Magdolna, Horváth István, Bálint Irén 



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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