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Adófizetési határidő 

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a helyi adók (kommunális adó, építményadó, helyi iparűzési adó) II. 
félévi befizetési határideje 2022. szeptember 15. napja! 

A befizetéshez szükséges csekkeket hivatalunk az I. féléves csekkekkel együtt postázta adózóinknak 2022. feb-
ruár hónap végén, illetve a bankszámla-nyitásra kötelezett vállalkozók ugyanekkor adószámla-kivonatot kaptak 
ügyfélkapujukra. 

Ügyfélkapuval rendelkező személyek a helyi adókat a http://ohp.asp.lgov.hu oldalon is befizethetik, illetve itt 
ellenőrizhetik a befizetéseket és az utaláshoz szükséges számlaszámokat is, ha letöltik adószámla-kivonatukat. 

Aki csekken szeretné a II. féléves adóját befizetni és nem találja a februárban megküldött csekket, új csekket 
kérhet a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalban (Szigliget, Kossuth u. 54.) hétfő és szerdai napokon 8-12 és 
13-16 óra között és pénteki napon 8-12 között. 

Felkérjük Tisztelt Adózóinkat, hogy ügyeljenek a határidő megtartására, mert a késedelmes befizetések után a 
központi könyvelési rendszer jelenleg évi 15,75%-os késedelmi pótlékot számol fel! 

 

Tóthné dr. Titz Éva 
jegyző s.k. 

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN 

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 

akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazság-

talan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését. 

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai 

jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfe-

lelő hatóságoknál. 

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal 

és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló ese-

tek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okoz-

hatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben 

sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon. 

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai 

csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, 

szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával 

kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszic-

hiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szük-

ség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget. 

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig) 

panasz@cchr.hu info@cchr.hu 

www.emberijogok.hu 

http://ohp.asp.lgov.hu
mailto:panasz@cchr.hu
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu
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Szomszédolás !!  

Meghívást kaptunk Badacsonytördemicről, mivel ebben az évben is megrendezésre került, - immár 18. alkalommal - 

a Szürkebarát és Szürkemarha ünnep. 

Zoli barátommal ismét ringbe szálltunk a marhagulyás főző versenyen. Idén másodszor indultunk „Szigligeti Önkor-

mányzat és Seniorok”  néven. Köszönjük a szigligeti önkormányzat támogatását!  

Ketten összességében tízedik alkalommal indultunk a versengésen, előtte nyolc alkalommal „TörCzi team” volt a 

nevünk. Rengeteg régi és új baráttal köszöntöttük egymást, standunk különlegessége a „Szigligeti hínár pálesz” szé-

pen fogyott, vidám hangulatot okozva. Amit sajnálatosnak tartottunk, hogy nagyon kevés falubeli látogatott meg 

bennünket. Régi kóstolóink viszont jelentkeztek, bízva a finom levesben.  

Zsűri a ténykedésünket „Arany” fokozattal minősítette. TV Paprika szerkesztőségétől pedig „különdíjat” vehettünk 

át, melyet itt is köszönünk!  

Kellett egy kis kimozdulás, hátrahagyva a napi bánatokat, gondokat. Vittük Szigliget jó hírét, nagyon sok érdeklődő 

volt falunk után, örömmel adtunk tájékoztatást programjainkról látnivalóinkról. 

Úgy köszöntünk el a publikumtól, hogy jövőre talán folytatjuk. 

Czilli Károly, Töreki Zoltán 
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Óvoda 

„Nyár illata kavarog, a jókedv kezén fog” 

A Szigligeti óvodában a „NYÁRI ÉLET" június-július és augusztus hónapokban is érdekes és változatos tevékenységeket 

tartogatott. Az étkezésen és pihenésen kívül szinte az egész napot a szabadban töltöttük. Fontosnak tartjuk, hogy 

nyáron is különféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekeknek, hogy ők mindig érdeklődésüknek, és kedvüknek meg-

felelően választhassanak és tehették ezt a fák árnyas lombjai alatt.  

A homokozókban remek alkotások, homokvárak készültek homokból, a természet adta kincsekből, ágakból, gallyak-

ból, virágokból. Az udvaron családjátékokkal, kirándulós, piknikezős szerepjátékokkal az átélt nyári élményeiket ját-

szották ki.  Szívesen szerveztünk sétákat, kipróbáltuk a Gólyaligetben a mezítlábas ösvényt is, mely nagy tetszésnek 

örvendett. 

Nagyon fontos a hőségben a folyadék folyamatos pótlása, minden délelőtt többször is fogyaszthattak gyümölcsöt, és 

hűsítő folyadékot. 11 óra után már csak az árnyékos helyeken tartózkodtunk, hőségriadó esetén 11.00-15.00 óra kö-

zött pedig kizárólag az épületben.     

Az óvoda veteményes kerti növényeit folyamatosan locsoltuk, gondoztuk, folyamatosan szedtük és fogyasztottuk a 

megtermett paprikát, paradicsomot és uborkát. 

Nyári zárás alatt az óvodában és az iskolai étkező helységben teljes elektromos hálózat csere történt, ami nagy munka 

volt. A villanyvezetékeket és lámpatesteket is kicserélték, helyettük energiatakarékos LED-világítást építettek ki. Így 

nemcsak esztétikailag szebb, de az üzemeltetésre is kevesebbet kell majd költeni. Ezután pedig minden helység újra 

lett festve a karbantartási és nagytakarítási munkálatok is eredményesen megtörténtek.  

Köszönjük a Fenntartónknak és Balassa Dániel polgármesternek, hogy támogatja az óvodások fejlődéséhez és a neve-

lő munka végzéséhez az optimális környezetet. Köszönjük mindenkinek a munkáját és segítségét, amellyel lehetővé 

tette, hogy intézményünk nyitásra tisztán és rendezetten állt rendelkezésre a gyermekeinknek és a vendéggyerme-

keknek, akik a Nemesgulácsi és Badacsonytördemici óvodából érkeztek ügyeletes óvodánkba. 

Szeretnénk megköszönni Balassa Sándor képviselő Úrnak a játszóházat, melyet az óvodás gyermekeknek készített, 

Ress Tamásnak, aki a kisház kovács munkáját végezte. Nagy örömmel vették birtokba – szerepjátékokat játszanak 

benne nagy boldogan! 

Július 31-én Nagyné Gécs Beáta óvodapedagógus kollégánk elment az óvodánkból, más pályát választott. Nagyon sze-

rettük őt, hiszen az elmúlt egy évben a közös munka során sok kihívást és sok sikert értünk el, kívánunk sok örömöt új 

munkájához és reméljük néha azért meglá-

togat minket. 

Új óvónénit köszönthetünk óvodánkba, aki 

Vonyarcvashegyről érkezett Káliné Szabó 

Anikó, naprakész és sok éves tapasztalattal 

rendelkezik.  

Kívánjuk, hogy érezze jól magát nálunk, 

mert ez egy csodajó közösség csodajó 

gyermekekkel és egy csudajó Szigligeti kör-

nyezetben! 

Így várjuk együtt szeretettel az új nevelési 

évben a kicsiket és a régebbi óvodásainkat. 

 

Szamosyné G. Marika 

óvodavezető 
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Iskola 

Júliusi és augusztusi történések a Szigligeti Általános Iskolában 

Ez a nyár is véget ért. Gyorsan csomagolt az augusztus és búcsúzás nélkül, szinte észrevétlenül hagyott itt bennünket 

a vakáció.  

A Szigligeti Általános Iskolában 149 diák kezdi meg az új tanévet, közülük a legkisebbek, az első osztályosok száma 15 fő.  

A nyári napközis felügyeletet követően azonnal megkezdődtek a szokásos munkálatok: karbantartónk, Pista bácsi 

javító festéseket végzett, padokat, székeket, 

zárakat javított, sarok élvédőket tett fel né-

hány helyiségben és a lambériákat javította. 

Vali, Lídia, Zsani takarított, mosott; termet, 

udvart rendezett.  

Folyamatban van két felsős terem ajtajának a 

cseréje, padok felújítása, javítása, amelyet 

Csepregi László végzett és végez majd még. 

Ezekre az anyagi fedezetet a fenntartónk, a 

Balatonfüredi Tankerületi Központ biztosí-

totta.  

Szigliget Község Önkormányzata Képviselőtes-

tülete jóvoltából Mészáros Istvánnak és 

Szennyai Istvánnak a zsibongó, a tornaszoba, 

az udvarra vezető lépcső javítását, festését 

köszönhetjük, illetve Szigliget Község Önkor-

mányzata továbbra is kiveszi a részét a tanulók szállításából. Örömünkre szolgál, hogy Balassa Dániel Polgármester Úr 

által ígért kerítés megújítása is elkezdődik hamarosan. 

Az első osztályosok termébe a Balatonfüredi Tankerületi Központ új padokat és székeket vásárolt, új mosógépet is 

kaptunk.  

Barka-Takács Katalin és Barka Zsolt, Barka Júlia 1. osztályos tanuló szüleitől kapott az osztály a tanterembe két új pa-

dot a táskáknak. 

A Magyar Falu Program keretében elnyert pályázati összegből folytatódik a tetőnk felújítása.  

A Szigligeti Általános Iskola Balatonedericsi telephelyének működése a 2022/2023-as tanévben továbbra is szünetel. 

John Szilárd gondos gazda módjára rendben tartja az udvart, figyel az épületre. 

Gabi néni is szokás szerint tartotta a frontot a nyár folyamán. Bokros teendői mellett kivette a részét a nyári ügyelet-

ből is.  

Nevelőink augusztus utolsó heteiben csinosították az osztálytermeket, készültek az új tanévre. 

Nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját, hozzáállását hozzám és a feladatokhoz! 

Diákjainknak az új tanév első nagy próbatételét talán a szeptember 1-jei felkelés jelentette. Aztán ezt az első próba-

tételt követi majd a többi. Szépen lassan rájönnek, hogy az akadályok leküzdhetők, s a pillanatnyi nehézségek a jól 

végzett munka érzésén túl sokkal többel is megajándékozzák őket. Tudásuk, tapasztalataik gyarapodása, személyisé-

gük kibontakoztatása közben és által találják meg helyünket a világban. Ezt a szép, néha gyötrelmesnek tűnő utat, 

amit tanulásnak hívunk, egyikük sem spórolhatja meg. 

„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás 

nélküli öröm pedig rendkívül unalmas.” Richard Pech e gondolatával kívánom, hogy ilyen örömteli tanulásban legyen 

része mindenkinek! 

Legyenek útitársaink a mindennapokban a céltudatosság, a lelkesedés, a kitartás, szorgalom, türelem, humorérzék, 

egészség! 

 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
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Újabb fontos határidőhöz közeledünk. 
2022.december 31-ig minden szálláshely szolgál-
tatónak szálláshely minősítést kell elvégeznie. Ez 
egy kérvény, amit elektronikusan kell benyújtani 
a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület-
nek. Jelenleg az átfutási idő újonnan induló szál-
láshely esetén 30 nap, meglévő szálláshely esetén 
90 nap. A pontrendszer alapján eldől, hogy az 
önök szállása milyen besorolás alá esik egytől öt 
csillagig. A tanúsító testülettől ellenőrök fogják 
ellenőrizni, hogy a szálláshely valóban megfelel a 
teszt alapján a besorolásnak. Könyvelőirodánk 
segít önöknek a kérvény elkészítésében, benyúj-
tásában, keressen bizalommal. 
 

A és E-info Kft 
8264 Szigliget, Kossuth u. 81. 
 
Telefon: +36-30-394-8980 
Email: aeinfo@aeinfo.hu 

Tisztelt szálláshely 

szolgáltatók szobakiadók! 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 

emelni? 

Mozgásszegény 

életmód? 

Egyes fejfájások 

kezelése! 

VAN RÁ 

MEGOLDÁS! 

A masszázs kíméletesen, 

mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 

Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 

VADÁSZ PÉTER 
szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 
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Tarné Szabó Gyöngyi képei 
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