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Szigliget, települési választás eredményei
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 

              551 fő        64,00 %     

Polgármester választás eredménye

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %
1 Balassa Balázs FÜGGETLEN 367         67,96
2 Ódor Zoltán Péter FÜGGETLEN 98     18,15
3 Mezey Artur Attila FÜGGETLEN 75     13,89

Egyéni listás választás eredménye

Jelölt neve        Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat  
1 Káli Mária Magdolna FÜGGETLEN 443 (80.4%) Képviselő
2 Baráth Sándor FÜGGETLEN 342 (62.1%) Képviselő
3 Szabó Tibor FÜGGETLEN 312 (56.6%) Képviselő
4 Balassa Sándor FÜGGETLEN 292 (53.0%) Képviselő
5 Ódor Zoltán Péter FÜGGETLEN 273  (49.5%)  
6 Mezey Artur Attila FÜGGETLEN 185  (33.6%)

Szigliget, megyei közgyűlésre leadott szavazatok:

Fidesz-KDNP             363 db (69.0%)
MSZP                       112 db (21.3%)
Jobbik                          51 db  (9.7%)

Veszprém megye, a  mandátum kiosztás eredménye:

FIDESZ-KDNP 12 mandátumot szerzett
MSZP              4 mandátumot szerzett
JOBBIK   2 mandátumot szerzett

Forrás: www.valasztas.hu
 

                       

Forrás: valasztas.hu
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Műemlékvárak gondozása – fenntartása – 
működtetése

Konferencia Szigligeten
Szeptember 23-án a Lengyel-kúria, a 
Várvendéglő külön terme adott helyet egy új 
kezdeményezésnek. A cél, ahogy Balassa 
Balázs polgármester megfogalmazta: „A 
műemlékvárak régészeti, művészet-
történeti, történelmi kutatásait, majd a 
helyreállítás terveit és kivitelezését gyakran 
és több fórumon értékelték és tárgyalták 
tanulmányok, írások és konferenciák. 
Azonban a gondozás – fenntartás – 
működtetés témakörben, amely az 
előzőekhez hasonlóan fontos tevékenység, 
sajnos nem volt eddig olyan fórum, ahol 
a hasonló területen dolgozók szakmai 
véleményt cserélhettek volna.” Ezen 
gondolatokkal kaptak meghívást a 
műemlékvárak működtetői, a 
turizmusban dolgozó szakemberek. 
Elsőként a 750 éves szigligeti vár 
fejlesztéséről, munkálatairól (mint, ahogy 
a Harsona hasábjain több ízben 
olvashatták) szólt a polgármester, 
kivetítőn is bemutatva az eredményeket.
 Dr. Csorba Csaba történész ( többek 
között a „Regényes – Rejtélyes – Regélő és 
Legendás váraink” c. könyvek szerzője)  
Gondolatok a várturizmusról című 
vitaindítójában elmondta, hogy múltunk 
leglátványosabb emlékei-váraink többsége 
rom, szükségeltetik a további 
területrendezés, régészeti feltárás, 
állagmegóvás, helyreállítás, a tárgyi 
emlékanyag bemutatása.

 A vártörténetet kiállításokon, filmen, 
képekben és írásban kell népszerűsíteni.  

   

 

 

 

A várakhoz kapcsolódó rendezvények, 
látványosságok sorában sincs országos 
koncepció. Szigliget sajátos értékei közé 
sorolta a tájba simuló, hagyományos 
településképet, a hegyi várat, kastélyt -kúriát, 
a Balatont, a bor és gasztronómia kultúrát.  A 
műemlékvédelem kapcsolatban megjegyezte, 
hogy helyesebb lenne, ha egész 
településképet, és nem szakaszokat 
védenénk. A javaslatait a következő 
pontokban tette:
●a vár lehetőség szerinti helyreállítása
●látványos várkiállítás
●Balaton-környéki vár „minimundus” 
(kicsinyített más)
●több várjáték tavasztól őszig
●naszádos hajóhad, flottakikötő, vizicsaták 
(makett)
●naszádos „vízijátékok”
●Balatoni várturizmus összehangolása

Szászi József „Természetvédelem vagy 
műemlékvédelem?” című előadásában az 
élőhely-rekonstrukcióról  beszélt.  Összegzés-
képpen kifejtette, a szigligeti várhegy 
esetében a természetvédelem és a 
műemlékvédelem érdeke nem ellentétes, 
hanem egybeesik!

Pergő Margit - a Veszprém megyei  
Kincstári Vagyonkezelõ Igazgatóság, mint 
a felügyeleti szerv vezetője - elfogadta a 
meghívást, a résztvevők nagy örömére. A 
Veszprém megyei Várak Címzetes 
Főkapitánya felhívta a figyelmet  a nemzeti 
értékek - hagyományok védelmére és 
átadására.
Több turisztikai szakember is az állam 
felelősségét hangsúlyozta. Kifogásolták, 
hogy több vár üzemeltetője alapítványt akart 
létrehozni, de nem jegyezték be őket. A 
pályázatok beadása a jogi háttér miatt 
megbukik. 
Az eszmecsere után Paál József, 
műemlékvédelmi szakmérnök a várban és 
a vártörténeti kiállításon kalauzolta végig a 
vendégeket.

Remélhetőleg a konferencia híre 
körbejárja az országot és jövőre még többen 
jönnek el. És akkor idézhetjük Kisfaludy 
Sándor híres sorait:

„Itt valóság több a hírnél”

Póka Ibolya  

 

 



A nálunk felcseperedő diákok a délelőtti kötelező 
órákon túl sokrétű, és színvonalas tehetség-
kibontakoztató, választható foglalkozásokat 
vehetnek igénybe, melyek a következők: 
középiskolai előkészítő foglal-kozás magyar, 
matematika és német tantárgyakból, angol - 
német nyelvi fakultáció, matematika szakkör, 
énekkar, hittan, sport- szakkör.Ibolya néni 
felügyelete mellet a Könyvtárban 
böngészhetnek az interneten és értékes 
könyveket forgathatnak kezükben.
Iskolánkban a megszokott színvonalon és 
tartalommal kezdődött meg a művészeti 
oktatás. A gyerekek három tanszakon 
tanulhatják a zene (furulya és zongora), a 
kerámia-rajz-, és a néptánc alapjait.
Szeretnénk, ha tanulóink minél többet kapnának 
„második otthonuktól”, ennek megvalósulása 
érdekében terveink között szerepel tanulmányi 
kirándulások, nyári tábor, úszástanfolyam, 
színház és mozi, valamint múzeum 
látogatások szervezése.
Végezetül következzék olyasmi, aminek a diákok 
olykor-olykor jobban tudnak örülni, mint egy 
szelet csokinak:
Az őszi szünet: november 01-05-ig tart, 
szünet előtti utolsó tanítási nap október 29 
(péntek), szünet utáni első pedig november 
08. hétfő.  A téli szünet: december 22-től – 
2011. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap: dec. 21 (kedd), a szünet utáni 
első: január 3. (hétfő). A tavaszi szünet: 2010. 
ápr. 18-tól 25-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap: április. 15 (péntek), a szünet 
utáni első tanítási nap: április 26. (kedd).

Kívánok mindenkinek sok mosolyt, 
erőt, egészséget, sikeres 2010/2011-es 
tanévet!

                                                                
Jeszencsák Edvin iskolaigazgató
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Becsengettek 
   Véget  ért  a  közel  két  és  fél hónapos  nyári 
vakáció megkezdődött  a  2010/2011- es  
tanév.2010. szeptember 1-én a Szigligeti Közös 
Fenntartású Általános Iskolában ismét 
megszólalt az iskolakezdést jelző csengő, mely 
kicsiknek és nagyoknak is egy új tanévkezdést 
jelentett.                                                               
A szeptemberi napsütést az iskola legkisebb 
diákjainak kedves, helyenként félszeg, de 
büszkén előadott ünnepi műsora kárpótolta. 
Aki látta, egészen biztos, hogy úgy gondolja 
szívet s lelket melengetőre sikeredett a 
kiselőadás. Az elsősöket a nyolcadikosok 
köszöntő, biztató szavakkal, virággal és 
sorfallal fogadták, szimbolizálva ezáltal, hogy 
átléptek életük egy új szakaszába.
Már hét órától folyamatosan iskolatáskákkal, 
ünneplőben érkezetek az iskolába a diákok. A 
tavalyinál 4-el kevesebb, összesen 70 tanuló 
kezdte meg az idei tanévet, közülük 10-en 
elsősök. Ők voltak a legizgatottabbak, többen is 
elmondták a „kicsik”, hogy már hetek óta erre, az 
iskolai első napra készültek, persze nem 
egyedül, hanem szülői segítséggel. Az első órán 
kicsit megszeppenve, kikerekedett szemekkel 
ültek a padokban, a felsőbb évfolyamosok 
pedig az órarenddel ismerkedtek. A nyári 
szünet után a bevezető napokban a 
pedagógusok is engedékenyebbek, hiszen kell 
egy kis idő ahhoz, hogy a diákok ismét 
belerázódjanak az iskola életbe, 
megbarátkozzanak a felkészülés, a házi 
feladatok elkészítésével, járó kötöttségekkel.
Bízunk benne, hogy 8-10 nap után mindez flottul 
fog menni és a gyerekek is, tudásra szomjazva 
várják, szívesen fogadják és akarják az újabb és 
újabb kihívásokat. Az új tanév leginkább az első 
osztályosoknak és a nyolcadikosoknak 
tartogathat meglepetéseket, hiszen életük 
fordulópontjához érkeztek.  
                                                                              
                                     

 



Futóverseny 
2010. október 9. 

Rendezők
/Támogatók:

Szigliget Önkormányzat, Tomcsányi Ford-
Honvéd SE, Tapolca Város Önkormányzata, 

Versenyközpont: Szigliget, Sportpálya 
Információ: Domán Gábor, Tel.: 20/5467350, 
e-mail: domangabor@t-online.hu 
Verseny ideje, helye: 2010. október 9. /szombat/ 
Rajt: 10.00, 11.00, 11.30 , Szigliget, sportpálya. 
Versenyszámok: 
Tanúhegyek CsúcsMaraton     Rajt: 10.00 
6 km      Rajt: 11.30 
10 km     Rajt: 11.00 
Váltó-futás, min. 2 fő, max. 4fő   Rajt: 11.30 
Korosztályok: 
   6 km, ffi/ női: 14 év alatt; 15-40 év; 41 felett
   10 km,ffi/női: 18 év alatt: 19-40 év; 41 felett
   Tanúh. CsM.,ffi/női: 40 év alatt, 40 év felett
   váltó-futás:egy fő csak egy váltóban indulhat
Pályaadatok: 
   Tanúhegyek CsúcsMaraton: 
   28,6 km, 996 m szinttel 
   Útvonal:  Szigliget, sportpálya, Óvár →            
      Badacsony  hegy → Gulács → Szent 
György-       hegy → Szigliget Várhegy, Várkapu 
   10 és 6 km-es pálya: 
   Szigligeten a Várhegy, az Óvár, és az  Antal-    
      hegy körül 
Helyezések: kategóriánként és nemenként a       
    teljesített időeredmények alapján 
Díjazás: 
  Kategóriánként az I-III. helyezettek 
érmet,kupát, ajándékot kapnak. A Tanúhegyek  
CsúcsMaraton abszolút első helyezett férfi és 
női befutója 
15-15000 Ft díjazásban részesül. Minden 
résztvevő pólót és emléklapot kap. 
Nevezési díj: 
   Váltó és a 6 km-es távon nincs.
   10 km és Tanúhegyek CsúcsMaraton: 

Helyszíni nevezés: 2500 Ft, szigligeti és 
tapolcai versenyzőknek 50% 
kedvezmény a nevezési díjból 
 A nevezési díj tartalmazza:   
frissítés, a verseny pólója, eü.biztosítás 

Nevezés: 8.30 - 11.00, a rajt előtt legkevesebb 
30 perccel. 
Egyéb: Tervezett eredményhirdetés: 13.30 órakor a 
várban. Szigligeten ingyenes tornatermi szállást 
biztosítunk mindenki részére, aki azt a  szerve-
zőknél e-mailben, vagy telefonon előre jelzik. A 
verseny után szigligeti borkóstolás! Az útvonalat a 
rendezők és a polgárőrség biztosítja. A verseny 
helyszínén reklám tevékenység csak a rendezők 
engedélyével lehetséges. 

A RÉSZTVEVŐK EGÉSZSÉGESEN, SAJÁT 
FELELŐSSÉGÜKRE INDULHATNAK A VERSENYEN. 

Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség!

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona
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2010    V. SZIGLIGETI V. SZIGLIGETI 
SÜLLŐFESZTIVÁLSÜLLŐFESZTIVÁL

2010. OKTÓBER 23 - 24. 
(SZOMBAT-VASÁRNAP)

Program:

Október 23. szombat

7.00 Vitorláskikötő-horgászverseny 
10.00 Kézművesvásár
13.00 Megnyitó                                    
13.30 Gyöngyvirágok Néptánccsoport
14.00 Esterházy Fesztivál Zenekar
15.00 Rosta Géza gyermekműsora
15,30 Horgászverseny díjátadása
16.30 1956.október 23. - ünnepi 
megemlékezés az Általános Iskola 
tanulóinak részvételével
17.00 Kiss Kata ünnepi koncertje

Október 24. vasárnap

10.00 Kézműves vásár
13.00 Tapolcai Fúvószenekar
14.00 Kinizsi Táncegyüttes folklór          
          műsora
15.00 Kalimutu Jazz Band koncertje
16.00 Szigligeti Általános Iskola             
          énekműsora
17.00 Táncoló Talpak és Talpacskák
          Boobatucada Együttes

  Az előadásoktól függetlenül mindkét   
    napon gyermek sportprogramok és   
             hagyományőrző bemutatók. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
  Mindenkit nagy szeretettel vár a 

SZIGLIGETI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET!



nyári orgona, majd a cseresznyefa és a 
többi gyümölcsfa új hajtásai. Amikor 
beérik a cseresznye, jön a szarvas és 2 
méter magasságban képes még 5 cm 
átmérőjű ágakat is letörni. Ugyanezt 
csinálja ősszel az almafákkal. A vadak 
nem kímélik a fák törzsét sem. A 15 
gyümölcsfámból nincs egyetlen sem, 
amelynek ép lenne a törzse. Még a 
muskátli virágát is megeszik. Ősszel jön a 
szőlő, amit háló nélkül a seregélyek és az 
őzek dézsmálnak, ha pedig háló van rajta 
azt a vaddisznók szakítják szét. Télen 
jönnek az őzek újra és lelegelik a 
hibiszkusz rügyeit. A káposzta, a 
kukorica és a salátatelepítés az Óvárnál 
már 5 éve megszűnt. Egy ismerősöm 
tavaly 11 új gyümölcsfát ültetett 
kertjébe, melyeknek kérgét az őzek a 
télen komplett lehámozták. A vadak 
letapossák és teljesen tönkre teszik a 
fáradtságos munkával kialakított 
teraszokat is. Miután most már 10 éve 
próbálom dróthálóval, szöges kerítéssel, 
biológiai és vegyi szerekkel a Nemzeti 
Park sokrétűségét védeni elhatároztam, 
hogy jövőre teszek egy utolsó kísérletet. 
Egy nagy teljesítményű villanypásztort 
fogok felszerelni, amely alkalmas a 
vaddisznók, a bikák, sőt még az elefántok 
távol tartására is. Ha ezt nem lehetne 
megvalósítani, vagy nem segítene, akkor 
hagyom az akácot nőni. A gyümölcsöt és 
zöldséget a boltban fogom megvenni és 
az így nyert szabadidőmet fürdőzéssel 
fogom eltölteni. A barátaim úgyis már 
évek óta ezt a megoldást javallják, mert a 
termelt gyümölcs üzemgazdasági 
szemszögből nézve nincs arányban a 
belefektetett munkával, a költségekről 
nem is beszélve. Ezen felül nem kell 
majd a füvet sem kaszálni. Az akác 
gyorsan nő és még öntözni sem kell, sőt 
ki lehet később vágni és el lehet a fát 
adni, vagy tüzelni. Az így megtakarított 
pénz elég lesz egy éves kabinos 
strandbérletre és pár finom lángosra. 
Ott fogom kivárni, hogy mikor fog egy 
vaddisznó egy helybélit vagy egy turistát 
megtámadni és megsebesíteni a Nemzeti 
Park zászlaja alatt.        

„Szigligetovari”

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

A vaddisznók „meccse” Szigligeten
 

Miután az őzek már idestova tíz, a 
vaddisznók pedig négy éve mindent 
felzabálnak és tönkre tesznek, van egy kis 
előnye annak, hogy idén a focipályán 
jöttek össze egy kis edzésre és játékra, 
mert így végre nyilvános fórumon 
diskurálunk róluk. Ha egy vaddisznó 
évente átlagosan 5 malacot hoz a világra, 
amelyeknek szintén átlagosan 5 kismalaca 
születik, akkor nemsokára annyian 
lesznek, hogy a sportpályán versenyt 
rendezhetnek és valamikor a strandbejárót 
is fel fogják fedezni,s majd rákapnak az 
ottani pázsitra is. 

A sportpályát és a strandot lehet kerítéssel 
védeni. Amennyiben engedélyezett, egy-két 
kertet is be lehet keríteni. A többi terület 
pedig kopár lesz és ott, ahol nem lesz 
villanypásztor,Szigliget vadrezervátummá 
fog változni. Mindent összevetve azonban 
ezzel nem lehet az indítékot, hanem csak a 
következményeket legyőzni. Még a nagyobb 
nemzeti parkokban is áttelepítik az 
elefántokat, ha a többi állat elől eleszik az 
eledelt, mert ha az ökológiai egyensúly 
megbomlik, akkor lépni kell.

Nálam úgy kezdődik az év, hogy az 
őzek leharapják a tulipánok fejét és 
lelegelik az íriszt. Azután megeszik a 
rózsák új hajtásait és a szőlő főhajtását. A 
két évvel ezelőtt telepített szőlőt állandóan 
lelegelik. Bár a másodhajtás a növényt 
megmenti, de termésre még évekig semmi 
kilátás. Állítólag támogatják Szigligeten a 
szőlőtelepítést. Még azt sem lehet tudni, 
hogy miből áll egyáltalán ez a támogatás. 
A   következő   a   pillangóknak  beültetett 
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Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
                               8264 Szigliget, Kossuth utca 53.

Tel.                           : 87/561-007, +36 70 371 5400 
Fax.                          : 87/561-019
E-mail   : szigligkonyvtar@freemail.hu
Lapzárta                   : minden hónap 20. napján

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

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig

P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Alkalmi-, utcai-, és
divatfrizurák

hölgyeknek, uraknak
és gyermekeknek

Szigligeten, a Kossuth utca 73. szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os
telefonszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:
K-CS: 8-17 óráig

P: 11-19 óráig
Szo: 9-14 óráig

V-H: szünnap

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA

      6. oldal                                                                                                                                             2010. Szeptember6. oldal                                                                                                                                             2010. Szeptember

1956. október 23. 
Ünnepi megemlékezés az 
Általános Iskola tanulóinak 

részvételével

2010. október 23-án 16.30 órakor
a strandon,

A Süllőfesztivál rendezvénysátorában.

Az ünnepségre tisztelettel meghívja 
Önöket 

Szigliget község Önkormányzata
és a

Szigligeti Közös Fenntartású Általános 
Iskola. 
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