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Tisztelt Olvasó! 

2022. Május           Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa         XXI. évf. 05. szám 

Elkezdődött a nyár, ennek eredményeképp napról-napra többen vagyunk Szigligeten. Ez természetesen 

több konfliktusforrás és több feladat. Mindenkit arra kérek, hogy legyünk türelmesek bizonyos esetekben, 

illetve alkalmazkodjunk egymáshoz, helyiek és ide érkezők egyaránt legyenek tekintettel másokra. 

Szomorú és továbbra is fennálló probléma a kikötő köztéri szemetes kérdése. 5 napra kivettük a helyéről, 

mivel folyamatosan tele volt, a kommunális hulladékot páran rendszeresen ebbe rakták szemeteszsákban. 

A kísérlet nem várt eredményt hozott: amellett, hogy a parkban levő szemeteseket tömték tele (erre szá-

mítottunk), valakik a kikötő mosdóba raktak be több zsáknyi szemetet. Úgy gondolom, ez a legalja viselke-

dés, tolerálhatatlan. Ha valakinek nincs pénze hulladékgyűjtőre és elszállításra, jöjjön be, szóljon, megold-

juk, de ez tényleg elfogadhatatlan, hogy valakinek van forrása Szigligeten ingatlant fenntartani, csak ép-

pen egy nyomorult kukát nem biztosít ehhez. Sokadszor kérem, hogy rendeltetésszerűen használjuk a köz-

téri kukákat, a szelektív szigeteket és ne szórják tele a strandi konténereket háztartási hulladékkal! 

Településképi szempontból sarkalatos pont a gondozatlan ingatlanok kérdése. Ezzel kapcsolatban több 

felszólítást is kiküldtünk, kérem, hogy gondoskodjunk az ingatlanok folyamatos karbantartásáról. A zöld-

hulladék kérdésköre ehhez kapcsolódó probléma, ennek elhelyezése sajnos továbbra sem megoldott. Az 

NHSZ tavalyi állásfoglalása kérdésemre az alábbi volt: 

„A Hulladékgyűjtő udvaron, biológiailag lebomló (zöld) hulladék 150 kg/ingatlan/év helyezhető el ingyene-

sen a lakosság részéről, amennyiben az ügyfeleink által beszállításra kerül. A hulladék átadása során a te-

lephelyen ellenőrzésre kerül az igénybevételre vonatkozó jogosultság, amelyhez az utolsó befizetett díj-

számla és lakcím kártya szükséges.” 

Kérek mindenkit, hogy amíg nem tudunk egy megnyugtató megoldást találni, oldja meg házilag a zöldhul-

ladék darálását, komposztálását, ne az erdeinket, utak szélét, nádasainkat gazdagítsuk vele! 

Környezetünk szebbé tételében szerepe van azoknak a felajánlásoknak, melyeket több helyről is kaptunk 

az utóbbi időben. Kustánczi Gézánétól virágokat, Kardos Krisztiántól facsemetéket kaptunk, melyek méltó 

helyre kerültek, és zöldítik, színesítik településünket. 

Köszönet illeti Németh Zoltán vállalkozót, aki felajánlotta Lutár Mária búcsúztatójához az ételt és az italt. 

Balassa Dániel polgármester 
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Mezítlábas ösvény avató 

a 10 éves Gólyaligetben 

Május 28-án, szombat délután a 10 éves Gólyaliget ünneplésére gyűltünk össze. Mezítlábas ösvénnyel gazdagítottuk 
a patakparti ligetet. Tervünket a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyert támogatással valósíthattuk meg. 
A mezítlábas ösvényt Kneipp ösvénynek is hívják. A hideg és a meleg váltakozása, a bőrt érő ingerek jótékony hatását 
Sebastian Kneipp (1821-1897) bizonyította be sajátos módszereivel. A Kneipp-terápia javítja a keringést, kedvező ha-
tással van a szervezetre. A különböző anyagok mindegyike másképpen masszírozza a lábat. A hideg-meleg váltakozá-
sát ennél a taposó ösvénynél az eltérő mértékben felmelegedő anyagok biztosítják. 
Ünnepi programunk kedves színfoltja volt Német Sára és Karsai Alex előadásában Orgoványi Anikó: Mezítlábas ösvé-
nyen című versének előadása, valamint két kis óvódás, Haraszti Emma és Ruzsa Anna énekes-mondókás műsora.  

Rövid születésnapi ünnepségünk után a másnapi gyereknapra is gondolva, minden gyerek pöttyös labdát kapott. 
Pupos Dorina és Szira Örs pedig ügyességi játékokat szervezett. Sőt, aki kérte, arcfestést is kapott. Köszönöm figyel-
mességüket és az ötletes játékokat. 
Szintén nagy köszönet illeti a mezítlábas ösvény építésében résztvevőket: Balassa Kornélt, Szabó Tibit, Szanyó Andre-
át, Szentiványi Pétert, Vértesi Esztert, valamint az Iharos útiakat: Kovács Levente 1. osztályos tanulót, Kosztolányi 
Dénest, az Illés és a Toldi családot. 
Jó tipegést – topogást, felfrissülést, kellemes, hasznos, időtöltést kívánok a Gólyaligetben. 
 
Orgoványi Anikó: Mezítlábas ösvényen 
 
Egy lúdláb, meg két lúdláb, 
nyáron legjobb mezítláb! 
Félre cipő, félre zokni, 
talpat így jó masszírozni. 
Mint teve a sivatagban, 
araszolok lágy homokban. 
Háncs forgácson élvezkedem, 
csiklandós e terep nekem. 
Mókus rágta tobozokon 
talpaimat rakosgatom. 
Gyöngykavicsokon mászkálok, 
el ne csússzak, jól vigyázok! 
Szalmatörek és fadugó, 
zireg-zörög a sok dió. 
Gyere, rúgd le a csukádat, 
hadd csikizze meg a lábad! 

Az időjárás ugyan nem volt kedvező, de a bátrab-
bak így is kipróbálták, milyen érzés végigmenni me-
zítláb a különböző kő és fa felületeken.  

Demeter Éva 
Szigligeti Táj- és Településvédő Kör  

Fotó: Vértesi Eszter 
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NYILATKOZAT 

Kedves Szigligetiek! 
Mint sokan értesülhettetek róla szomszédom, Vincze Péter és köztem a szomszédi viszony a közelmúltban elmérge-
sedett és megromlott. Azonban szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a csatabárdot elástuk és kibékültünk. De 
fontosnak és kötelességemnek is tartom leírni a történteket, tájékoztatni a választópolgárokat a kialakult helyzetről. 
Vincze Péter a szomszédságunkban, lakóövezetben egy öt egységes apartmanházat alakít ki. Mivel pályázati forrást is 
igénybe vesz a beruházás határidőhöz kötött. Ezért a kivitelezés a hétvégéken és az ünnepnapok során is folyamatos 
volt. Az építkezés magam és a családom számára nagy megterheléssel járt az állandó zaj és por miatt. Kezdetben jó 
viszony alakult ki közöttünk, bár voltak kisseb történések. Például amikor egy fa kivágása során, a fa az én házam ol-
dalára dőlt megrongálva a csatornámat, amit később kicseréltek, megjavítottak. További kisebb sérülések is keletkez-
tek az én ingatlanomon. A munkálatok során kérésem ellenére is használták a házam mögötti saját telekrészemet. Én 
ezt az utolsó alkalommal megelégeltem és most már belátva, meggondolatlanul cselekedtem. A munkások által a 
vízelvezetőmbe helyezett építési anyagokat és szemetet eltávolítottam. Nekem nem állt szándékomban kárt okozni, 
csak a saját ingatlanomat akartam megvédeni a közelgő vihar okozta károktól. Ezt követően erős szóváltás bontako-
zott ki kettőnk között, mely során olyanokat mondtam, amelyek nem voltak helyénvalóak, ezért elnézést kérek min-
den érintettől. A szóváltás közbe hivatkoztam alpolgármesteri tisztségemre, de ezt kizárólag a kivitelezés körül kiala-
kult vita hevében tettem. Én nem tettem olyan intézkedést, ami az építési engedély kiadásának késedelmét okozta 
volna. A szomszédnak az általam okozott kárt 36.000 Ft-ot hajlandó vagyok megtéríteni, amelyet már azóta meg is 
beszéltem Vince Péterrel. 
Péterrel azóta személyesen is átbeszéltük a történteket elnézést kértem tőle és megegyeztünk, hogy mindketten a jó 
szomszédi viszony kialakításán fogunk dolgozni. Péter ígéretet tett arra, hogy a lakóövezetben kialakított 
apartmanház és fröccsterasz lehető legkisebb módon fogja zavarni az ott élők nyugalmát.                        
Én, mint képviselő és magán ember is Szigliget fejlődéséért dolgoztam és ez ma sincs másként, de azt tartom szem 
előtt, hogy a helyiek érdekei és nyugalma ne sérüljenek a település fejlődéséből kifolyólag. 
 

Tisztelettel: 
Pupos Ferenc alpolgármester 

Fáklyás Várlátogatás 

 

2022. június 24. 
 

20.00 Harcászati bemutató  

20.40 Vártúra a fáklyák fényében 

21.30 Jelzőtűz meggyújtása a felsővárban 

Zenés esték a 

Balaton várában 

 

július 2. Bagossy Brothers Company  

július 9. Ganxsta Zolee és a Kartel Jazz Stage  

július 10. Dés László  

július 23. Margaret Island  
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Óvoda 

Május, május az idő csodaszép… 

Május egyik legszebb napja az a nap, amikor mindannyian köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, dédiket. Az 

óvodában ez mindig kiemelten fontos esemény, amelyre ajándékkészítéssel és műsorral készülnek az óvodások. A 

műsor után megható látni a szülők nagyszülők könnyes szemeit, és hogy milyen szeretettel ölelik át gyermeküket, 

megköszönve a virágot, és a kis ajándékot. Sok anyuka megköszöni a mi munkánkat is, értékelik, hogy alkalomhoz 

illő, megható műsorral köszöntöttük őket. Természetesen az elismerés nekünk is jól esik. 

Ebben a hónapban két szülinaposunk is volt: Fodor Izabella és Gerencsér Nimród! Ők 6 évesek lettek és mindketten 

jövőre már az iskolában fogják ünnepelni a születésnapjukat. Isten éltesse Őket! 

Egy élménnyel teli napot tölthettünk a Festetics kastélyban, ahol a kastély mesebeli lakói múzeumi meseórán várták 

a gyerekeket. A történetek közösen születtek meg. –bejártuk a kastélykertet, pálmaházat és meghívást kaptunk a 

gyönyörű kastélyterembe, ahol szép nagy kerek asztalokat ülhettünk körül, miközben finom kalácsot és teát kínáltak 

nekünk. 

Május 6 -án csatlakoztunk az "Énekelj az erdőben" országos mozgalomhoz. 

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.” – mondta Kodály Zoltán, meggyőződésünk szerint az erdőből 

eredő életerő hasonló fontosságú, semmi mással nem pótolható. A mi kis közösségünk az óvodában teljes szívvel-

lélekkel kapcsolódik a zenéhez és az erdőhöz egyaránt. Ezen a napon délelőtt 10 órakor a Szigligeti arborétumban 

elénekeltük a „Tavaszi szél vizet áraszt” című népdalt, örömünkre Szülők is reszt vettek az eseményen. 

A kisgyermek nevelésében nagy hangsúlyt fektetünk környezetük megfigyelésére, megszerettetésére, megóvására- a 

környezetvédelemre. Az állatok szeretetére, védelmére nevelés helyi óvodai programunk fontos része. Hisszük, hogy 

ennek a sürgetően megoldandó kérdésnek nem elsősorban törvényi szabályozással, szankciókkal, hanem a felnövek-

vő ifjúság tudatos nevelésével tehetünk eleget. Május 10.-én a „Madarak és Fák” napján, Szigligeten elsétáltunk az 

erdőbe és megfigyeltük a fákat, hallgattuk a madarak énekét. 

A zöld jeles napot megtartottuk a Balatoncsicsói erdei iskolában is. Egész napos kiránduláson vehettek részt a gyere-

kek, ahol megismerhették az erdei állatokat, az éjszakai erdő hangját, az Öreg bükk tanösvényen túrázhattak, miköz-

ben rengeteg érdekes nyomot: növényt, bogarat, fákat, ebihalakat, vaddisznó fürdőt nézhettek meg. 

Nagyon jól bírták a túrázást, nagy élményt jelentett ez nekik és nekünk is örömöt okozott a sok csillogó szempárt lát-

ni, akik fáradhatatlanul éhezték az új ismereteket. 

Gergő bácsi ebben a nevelési évben utolsó alkalommal volt nálunk. Egy elképzelt kirándulás keretében megkeresték 

az óvoda udvarán, az év során megismert állatokat, növényeket. 

A gyerekek nagy örömmel vettek részt Áprily Géza tavaszköszöntő zenés műsorán, melyet az óvodában tartottunk. 

Interaktívan bekapcsolódtak a játékos zenélésbe –éneklésbe. 

Ebben a hónapban első alkalommal rendeztük meg a teljesítménytúrát, melyet az óvoda rendezett az SZMK és Szülők 

segítségével. A túra útvonala az óvodától indult és térkép segítségével a megadott útvonalon 2. állomás után a Várba 

juthattak el, majd ismét vissza az óvodába, ahol ugráló vár, arcfestés és sok finom sütemény, innivaló és gyümölcs 

várta a túrázókat. Mivel a csodás helyszín adott volt már csak tőlünk függött a megvalósítás és a jó hangulat. Sajnos 

épp ezen a napon esett az eső, de lelkesedésünket egy percig sem veszítettük el, egymást motiváltuk Szülők, óvodai 

dolgozók egyaránt, az eső ellenére egy jó hangulatú délelőttöt töltöttünk együtt. Ezúton is szeretném megköszönni, 

hogy sokan eljöttek az óvoda (jótékonysági) teljesítmény túrájára. 

Nagyon köszönöm Kollégáimnak, valamint az odaadó Kedves Szülőknek, Nagyszülőknek, Rokonoknak, Ismerősöknek 

hogy energiájukat és pénztárcájukat nem kímélve vettek részt az előkészületekben, köszönjük a Fenntartónak a tá-

mogatását. Köszönjük a rendkívüli tombola-felajánlásokat is, köszönet azoknak a Szülőknek is, akik ugyan nem jöttek 

el, de nagylelkűen támogatták az óvodát. 

 

Köszönettel és tisztelettel: Szamosyné G. Marika óvodavezető 
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Iskola 

Májusban történt a Szigligeti Általános Iskolában 

Május első munkanapján vendégek érkeztek 
hozzánk a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola-
Alapfokú Művészeti Iskolából. Hangszerbemu-
tatóval szereztek örömet tanulóinknak, így 
kívántak kedvet csinálni a zenetanuláshoz ki-
csiknek és nagyoknak. 
 
 
 

2022. május 2-án, Sárváron – általános iskolások korosztályának Diákolimpia Pétanque Országos döntőjén vett részt 
Falati Liliána, Falati Nóra és Ihász Ferenc. 19 iskola, 145 fővel képviseltette magát. Sajnos triplett csapatunk ne jutott 
be a legjobb négy közé. 
Az Anyák napját világszerte megünneplik, amikor is az anyaságról emlékeznek meg. A különböző országokban más és 
más napokon, Magyarországon május első vasárnapján. Iskolánkban 2022.05.02-án és 03-án köszöntötték gyermeke-
ink az édesanyjukat, nagymamájukat versekkel, dalokkal, tánccal, általuk készített ajándékokkal. A meghatódott szü-
lők, nagyszülők szemüket törölgetve hosszasan ölelték a gyermekeket a műsorok végén. A sok kép közül nem tudtam 
választani, hogy melyiket is tegyük az újságba. Kérem, nézzék meg iskolánk facebook oldalára feltöltött képeket, vide-
ót! 
A 2021/2022-es tanévben először vettek részt digitális mérésben 6. és 8. osztályos tanulóink. Szövegértés-
matematika, majd természettudományos-idegen nyelvi kompetenciáikról adtak számot a diákok. Önmagukat és isko-
lájukat képviselték a mérés során. 
2022. 05. 09-én a gyűlésén Szülői Munkaközösség úgy határozott, hogy tanulónként ezer forinttal támogatja az osz-
tályok kirándulását. Köszönjük szépen! 

2022.05.13-án, Madarak és Fák napja alkalmából egy természetismereti sétát rendeztünk 
diákjainknak a településen. Az iskola felkérésére a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Veszprém megyei Helyi Csoportjának önkéntesei, Széplaki Imre és Forintos Ede 
madárgyűrűzési bemutatót tartottak nekünk. A madárgyűrűzés rövid ismertetése közben 
be is tekinthettek a terepi munkavégzésbe.  
Barátposzátákkal, feketerigó fiókával, fülemülékkel, erdei pinttyel, szajkóval, széncinegé-
vel, vörösbeggyel ismerkedhettünk meg közelebbről.  
Az iskola udvarán kihelyezett odúban lévő széncinege fiókák is kaptak ornitológiai gyűrűt. 
Köszönjük Imre bácsinak és Ede bácsinak az izgalmas bemutatót, Andi néninek pedig a 
szervezést!  

2022. 05. 24-én a 6 és 8. osztályos tanulóink rendhagyó irodalomórán vehettek részt a Básti Lajos Közösségi Házban. 
A Hangraforgó verséneklő együttes klasszikus és kortárs költők verseit mutatta meg zenei köntösbe bújtatva. Köszön-
jük szépen a színvonalas előadást az együttes tagjainak, és a szervezést Király Nikolettnek!  
Ezen a délutánon a 2022/2023-as tanévre beiratkozott első osztályosok szüleivel találkozott Szabóné Marton Móni-
ka leendő osztályfőnök. 

A 2022. 05. 25-e nagyon mozgalmas nap volt: az 1-2. osztályo-
sok a Lázár Ervin program keretében bábszínház látogatáson 
vettek részt Badacsonytomajon, az Egry József Művelődési Ház-
ban. A 6. és 7. osztályosok a Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szakmabemutató napján voltak a tapolcai Cser-
mák József Rendezvénycsarnokban. Tanulóink 26 szakmával 
ismerkedhettek meg, s ki is próbálhatták a szakmák egy-egy 
munkamozzanatát. 
  
 
 

Délután 13 órától a zeneiskolásaink tanév végi vizsgái voltak. Az egész éves gyakorlás után a Tapolcai Járdányi Pál 
Zeneiskola tanulói vizsgáztak intézményünkben. Köszönjük Rompos Patrícia és Tóth Péter munkáját! 
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A Diákönkormányzat szervezésében papírgyűjtést tartottunk. Az összegyűlt papírt, kartont 2022. 05. 26-án szállí-
tották el. A konténerre történő felrakodásban a 6. osztályosok segítettek. Köszönjük szépen! 
2022. 05. 23-2022.05.27 között sikeres osztályozó vizsgát tett az egyéni munkarendben tanuló gyermekünk. Gratulá-
lunk! 

2022. 05. 27-én, Gyermeknap alkalmából játékokkal készültek kollégáim tíz hely-
színen. Sorsolással tíz vegyes csapatot alakítottunk ki az osztályok tanulóiból. A 
napot az iskola udvarán kezdtük, ahol az utóbbi időben zajlott versenyek díjazott-
jainak gratuláltunk. Ezt követően Dum Dum Song bemutatójával szórakoztattak 
minket Kriszta néni tanítványai. Az állomásokat az iskola környékén kellett a gyere-
keknek megtalálniuk, majd kezdődhetett a móka. Vicces, gondolkodtató, ügyessé-
get igénylő játékok színesítették a napot. Végén „kicsit” vizesek is lettünk, akinek 
kedve volt még dalra is fakadt. 

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében 2022. 05. 30-án, egy séta során sorra 
vettük Szigliget jelentős kulturális és történelmi emlékhelyeit, majd a Szigligeti Alkotóház ritkán látogatható Arbo-
rétumát nyitották meg számunkra. A program célja, hogy a gyermekek minél jobban megismerjék a hely kulturális-
művészeti értékeit, ezért a ligeti séták a jövőben is folytatódnak a környékbeli iskolák bevonásával is. Czilli Regina 
Tanárnő vezetésével az 5-6. osztályosok, valamint Szájer Béla Tanár Úr művészeti szakkörösei vettek részt. Regina 
néni által készített mobil applikáció segítségével keresték meg a résztvevők a helyszíneket, ahol rövid érdekességeket 
mesélt a Tanárnő. A helyszínekhez, műalkotásokhoz kapcsolódó feladatok megoldásával pontokat gyűjtöttek a csapa-
tok. 

Szabó Korinna 8. osztályos tanulónk 5. helyezést ért el a SaferInternet Program kere-
tein belül meghirdetett országos képregény készítő pályázaton. Gratulálunk! A képre-
gény honlapunkon olvasható. 
https://www.szigligetiskola.hu/images/esemenyek/Szabo_Korinna_8__osztaly_Kepregeny.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
John-Kovács Norbert 1. osztályos tanulónk az Ederics Vad Szíve terepfutóversenyen 
Ezüst szív elismerést kapott. Gratulálunk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. osztályosaink alkotásai, melyeket az Ókori Róma projektre készítettek 
történelem órára. 
  
 
 
 
 
 

https://www.szigligetiskola.hu/images/esemenyek/Szabo_Korinna_8__osztaly_Kepregeny.pdf
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Sirkó Csenge 6. osztályos tanulónk versenyei májusban: 
2022. 05. 05.: Veszprém, Diákolimpia megyei döntő I. helyezés, 
távolugrás 4,98 méter. 
2022. 05. 13.: Győr U14-es korcsoportban a MASZ területi versenyén 80 m-
es síkfutásban 11,30 mp a 45 indulóból IX. helyezést ért el, ötös ugrásban 
egyéni csúccsal 12,35 m-rel a II. helyen végzett 31 indulóból. 
2022. 05. 14.Csenge távolugrásban 51 induló közül 4,75 m-es ugrással a IV. 
helyen végzett.  
2022. 05. 17. Tapolcán a Diákolimpia Kisiskolák atlétika megyei döntőjében 
egyéni összetettben (I.) és 600-on (II.)  
2022. 05. 28. Győr, Atlétika Diákolimpia III. korcsoport - egyéni pályabajnokság  
Távolugrás (60cm-es sávból) leány X. helyezés 4,80 méter 
Győr 2022. 05. 29. Atlétika többpróba Diákolimpia III. korcsoport lány egyéni végeredmény IX. helyezés. 
Gratulálunk Csenge! Nagyon büszkék vagyunk rád! 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

Diákolimpia Országos Döntők 

Iskolánk két diákja – Sirkó Csenge és Mile Benjámin - jutott a megyei döntőkről az országos döntőkbe. 

Sirkó  Csenge távolugrásban 4,80 m-rel a 

tizedik helyezést ért el. Többpróbában az 

első három versenyszám után 2. helyen 

állt, az utolsó szám a 600 m-en elmaradt a 

legjobbjától, így a 126 induló közül a 9. 

helyezést érte el 701 ponttal. 

Csengére még vár június 21-22-én Pécsen 

a Kisiskolák Atlétikai Országos döntője – 

két számban: többpróba és 600 m síkfutás. 

A többpróbában arany esélyesként indul. 

Mile Benjámin a sakk diákolimpia országos döntőjében Szolnokon 50 induló közül 8. helyezést ért el, 1 ponttal lema-

radva a dobogóról. A két nap során kilenc mérkőzésből öt győzelem, kettő döntetlen, kettő vereség – 6 pont. Benjá-

minra még vár az Olimpiai Reménységek országos versenye, ami egyben az utolsó állomása a grand prix sorozatnak. 

Jelenleg az országos ranglistán 9. helyen áll. Amennyiben az utolsó versenyén jól szerepel, bejut a 10 legjobb közé, 

akik eldöntik körmérkőzéseken az országos bajnoki címet. A tét: világbajnokságon, Európa bajnokságon való részvéte-

li jog. A diákolimpiai döntőre jó felkészülési lehetőség volt a celldömölki rapid verseny, amelyen II. helyezést ért el. 

Köszönöm Kosztolanczki Gyula bácsi sakk mesternek a sikeres felkészítést! 

Mile Pál 
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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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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! 

Felhívás 

A Szigligeti Polgárőr Egyesület tagfelvételt 

hirdet. Az egyesület a település 

biztonságának fenntartásában, 

közlekedésbiztonsági feladatok ellátásban, 

rendezvénybiztosításban lát el komoly 

feladatokat, ezért várja leendő tagjait.  

Kérjük, csatlakozzanak be munkánkba, 

hogy közösen tehessünk Szigligetért!  

Jelentkezni a +36-20/204-3757-es 

telefonszámon Pupos Ferenc 

egyesületi elnöknél lehet. 

Hősök napi megemlékezés 

Május 29-én, vasárnap tartottuk a Hősök 

napi megemlékezést. A hősök kertjében 

Balassa Dániel polgármester beszédében 

emlékezett a háborúban elhunyt szigligeti 

katonákra, majd a képviselőtestület tagjai 

koszorút helyeztek el a hősök tiszteletére 

állított emlékművön. 
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Takács József gyűjteményéből 

Güns Imre 
Munkaszolgálatos 

hősi halott 

Güns György 
Munkaszolgálatos 

hősi halott 

 
Jánka József 

Jánka Sándor 
határőr 

Szabó Ferenc 
Szabó Miklós 

Kecskés József 
 

hősi halottak 

 
Kovács Ferenc 

 
Ihász József 

 
Czibor Károly 

Szabó Ferenc 
Szabó József 
Káli Ferenc 

 
Pintér Kálmán 1940.01.02. 

 

Ódor István  

 
Nagy P István 
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