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Átadó 

2017. november 15-én adták át ünnepélyes keretek közt a strand területén épült szaunaházat és korcsolyapályát. Az 

avatási ünnepségen részt vett Varga-Dani Barbara, a Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt vezető szakértője, aki gra-

tulált a fejlesztéshez. Továbbá örömét fejezte ki, hogy szaunával, jégpályával bővült a strand kínálata, hiszen úgy le-

het négy évszakossá tenni a tó térségét, ha minden időszakban tartalmas kikapcsolódással várjuk a vendégeket.  

A megnyitón részt vett Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke, aki beszédében méltatta a helyi 

fejlesztéseket, melyek egész évben idecsábíthatják a vendégeket. 

Balassa Balázs polgármester úgy fogalmazott, hogy nagyot álmodtak 65 millió forintból, 45 milliós strandfejlesztési 

támogatással pedig megvalósult az álom. 

A kétszintes létesítményben közel 150 négyzetméter alapterületen vizesblokkokat, kismama- szobát, öltözőket alakí-

tottak ki. A tetőtérben pedig egész évben nyitva tartó szaunákat, zuhanyzókat, közösségi teret, napozóteraszt hoztak 

létre. A szigligeti strand az első olyan közösségi strand a Balatonnál, ahol a szaunázást követően akár meg lehet már-

tózni a tóban. A fűthető épület kiszolgálja az őszi-téli rendezvényeket is, a futóversenyt, a Süllőfesztivált, az Újévi 

Csobbanást. Az esténként kivilágított ötszáz négyzetméteres műjégpálya pedig korcsolya kölcsönzéssel, élezéssel és 

büfével ugyancsak várja az ide látogató vendégeket. 
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Idősek Napja 2017 

A Szigligeti Önkormányzat Testülete november  17-én hívta 
meg az idősebb korosztály tagjait egy kis ünneplésre. 
A meghívottakat Balassa Balázs polgármester köszöntötte, 
majd az általános iskola néhány diákja adott szép, megható 
műsort, és az óvodás Szalay Zsóka készült versmondással. 
A kaposvári Megarox Társulat népszerű operett számokkal 
elevenítette fel az ifjú kort az idősek számára. Majd egy kis 
beszélgetéssel, koccintással, vendéglátással folytatódott a 
délután.  
Az idén a jelenlévők közül a legidősebb hölgyet, a 92 éves 
Dosztál Zoltánnét és a legidősebb urat a 89 éves Mátrai Fe-
rencet köszöntötték. 
Ezúton is jó egészséget és gondtalan, boldog éveket kívá-
nunk! 
A rendezvény előkészületeiben és lebonyolításában aktívan 
részt vett: Laszczik Lórántné Marika, Király Nikolett, Gergely 
Lászlóné Eta, Ihász Natália, Horváthné Czégány Judit, Szabó 
Tibor, Szalainé Bárány Éva. 
Bor felajánlás: Szászi Endre, Szabó Tibor, Dieter Werner 
Vendéglátás: Szigliget Község Önkormányzata,  
Szentesi Önkormányzat, Szentesi Üdülőből- Ress László,   
Végvári Cukrászda- Barkó Tamás.  
Köszönjük a Szigligeti Általános Iskola tanulóinak – Szalai 
Jázmin, Mező Zsófia, Domonkos Luca,Idrányi Panna, Idrányi 
Lilla, Széplábi Zsófia, Széplábi Boróka - szereplését és Szalay 
Zsóka Anna versmondását. 
Segítséget kaptunk még: MEDOSZ Üdülő - Papp Tímeától.  
Virágdíszek: Szőke Árpádné 

Káli Magdolna 

Medgyes Imre - Öreg anyóka 
 

A ház előtti kispadon öreg anyóka ül, 

Bánata elől emlékcsónakon múltba menekül. 

Réges-rég volt fiatal, arca földerül. 

Eszébe jut a régnyár, ablaka alatt cigány hegedült. 
 

Hold ezüstje ragyogott, dal szívéhez ért, 

Visszajár még az a nyár, csillaggal volt tele az ég. 

Rég elszállt ifjúság emlékcsónakon elring hozzá még. 

Elmúlik a bánata, csak maradj vele még. 
 

A ház előtti kispadon öreg anyóka ül, 

Szíve mélyén valahol, még szól a hegedű. 

Szemében könny szökik, lelke megremeg, 

Feje felett kék égen úsznak sötét fellegek. 
 

Lábaihoz hűséges kutyája odatelepül, 

Éldegélnek kettecskén, szíve még földerül. 

Bánata elől emlékcsónakon múltba menekül. 

A házelőtti kispadon öreg anyóka ül, 

Tűnt ifjúsága emlékeivel, csendben, álomba szenderül. 

A Szigligeti vár látogatószáma először, az idei évben meghaladta a 
150.000-et. Ez azért is örömteli, mert az idei nyár nagyon meleg 
volt. Ez egy komoly visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk. 
Az elmúlt évek fejlesztéseinek, a színvonalas programjainak kö-
szönhetően évről-évre egyre többen látogatnak el az ódon falak 
közé. Nem csak több turista jön el a Balaton várába, de egyre több 
időt is tölt el itt. A fesztiváljaink (Várkapunyitó, Várfesztivál, Hagyo-
mányőrző Napok), nyári időszakban a szombatonként megrende-
zett nagyszabású koncertek, illetve a május elejétől augusztus 
végéig minden nap megrendezett hagyományőrző bemutatók 
nagyon kedveltek, amelyek mind-mind hozzájárulnak a turisták 
számának növekedéséhez. Rendezvényeink mellett természete-
sen a csodálatosan fejlődő vár építészeti elemei és az egyedülálló 
panoráma is vonzóvá teszi a várunkat. 
Azt, hogy elértük ezt a számunkra igen komoly látogatószámot, 
szerettük volna megosztani vendégeinkkel is, így november 17-én 
egy emléklappal és egy üveg szigligeti borral üdvözöltük a vár 
150.000. látogatóját. A történetet még érdekesebbé és örömte-
libbé teszi, hogy Tibor pár perccel azelőtt kérte meg párja, Evelin 
kezét a Szigligeti várban, így valószínűleg a sors is úgy akarta, hogy 
ezzel a kis kedvességgel mi is gratulálhassunk nekik. 
Az idei évben karácsony környékén egy akcióval kedveskedünk a 
látogatók számára. December 18. és 2018. január 5. között belé-
pődíj megváltása nélkül, ingyen látogatható a Szigligeti vár! 

A Balaton vára 
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"Jót tenni könnyű, ha sokan segítenek" ( Hermann Gmeiner) 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület 2017.-ben immáron 4. alka-
lommal szervezte meg az önkéntes adománygyűjtést az SOS 
Gyermekfalu Kecskemét javára. Mint előző években, idén is   
sok ruhanemű, gyermekjáték és tartós élelmiszer jött össze. 
2017. november 13-án az adományt elszállítottuk és átad-
tuk.  Kecskeméten már nagyon vártak bennünket, ahol az 
újszülöttektől egészen 18 éves korukig családias légkörben 
nevelik a gyermekeket. Az SOS Gyermekfaluból kikerülő fia-
tal felnőtteket is lehetőségeikhez mérten támogatják, vala-
mint az anyaotthon lakóit. A gyermekfaluban élők és az ér-
tük dolgozók  idén is hálás köszönetüket  fejezték ki, és kér-
ték, hogy tolmácsoljuk a kedves adományozók felé háláju-
kat. Ez az adomány sok- sok gyermek mindennapját, életét  
teszi könnyebbé. A Szigligeti Turisztikai Egyesület nevében 
köszönjük a felajánlásokat. Köszönjük, hogy az adományt mi 
adhattuk át és  így egy nagyon szép érzéssel lehettünk gaz-
dagabbak. 
Adományozók: Kálmán Judit,  Dr Fazekas Jánosné, Fazekas 
Csaba, Prosser Heinz, Alpár Mária, Hajgató család,Németh 
István, Jánka Teréz, Papp Zoltán és családja, Szabó Tibor 
András,  Laszczik Lórántné, Gémes család, Fülöpné Gyurka 
Renáta, Ratzberger Gerda, Balló Piroska, Csiszár család, 
Hosszú Zoltán, Fresinger Werner, Szabó László és családja, 
Karsai család, Horváth család, Péber István és családja, Ruzsa 
család, Németh Zoltán, Cseh család, Fodor család, Kovács 
Attila és családja, Kóber Család, Varjas Judit, Horváth Lajos 
és családja, Janauschek József és Janauschek Katalin, Hege-
düs Adrienn, Tapolcai Kenyérgyár, Raposa család, Balassa 
család, Barcza Zsolt és családja , Balogh Judit és családja, 
Kőszegi Tímea, Dr. Karasszon Diána, Káli Magdolna, Haraszti 
család, Vass család , Esztergalyi Dorotea, Papp Sándorné, 
Szalai Család. Azoknak a kedves embereknek is köszönjük az 
adományokat, akik nevük mellőzését kérték. 

Horváthné Czégány Judit  

Kiigazítás 
Elnézést kérünk, az előző számban tévesen jelent meg!  
Szeretnénk megköszönni a 2017. évi Süllőfesztivál rende-
zéséhez nyújtott támogatásokat: 
 

Támogatók 2017. évben: 
Szigliget Község Önkormányzata, Balatoni Hajózási ZRT., 
Janauschek Katalin  és Janauschek József, Szatmári Gábor, 
HE-PA HUNGARY PLAST KFT, ÁDÁM-KERT Kft., Dr. Dulin 
Zsolt  Ügyvédi Iroda - Budapest, Szigligeti Általános Iskola, 
Gyöngyvirágok Tánccsoport, Szigliget Váralapítvány, Sza-
lay Péter- CREATIC ONLINE Kft., Szőke István vállalkozó, 
Szigligeti Polgárőr Egyesület, Simon Péter, Pelikán Patika -
Tapolca, Szabó László -Tapolca, Demeter Éva, Bernáth 
Zoltán -Tapolca, Lesencetomaj Község Önkormányzata. 
 

Papp Tímea elnök - Szigligeti Turisztikai Egyesület 

Véget ért labdarúgó-csapatunk számára az őszi szezon, amely nagy 
részében technikai okokból a csapat munkáját felügyeltem és megpró-
báltam segíteni. 
Rögzítsük a tényeket: csapatunk a kilencedik helyen áll 15-ből 19 ponttal. 
Jó tavaszi szerepléssel akár a középmezőny eleje is elérhető távolságban 
van, ami bizakodásra ad okot. Ami viszont nem, hogy az állandósuló 
létszámproblémák miatt legtöbb mérkőzésünkre csere nélkül tudtunk 
kiállni, ami egy sérülés vagy frissítési kényszer esetén komoly hátrányt 
jelentett. Bár megpróbáltuk szezon közben nyélbe ütött igazolásokkal 
rendezni a helyzetet, a vezetőségnek a télen 4-5 játékost a csapathoz kell 
hoznia a nyugodt tavasz érdekében. 
Nem tisztem értékelni játékosok teljesítményét sem hozzáállását a mun-
kához, csupán szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját! Ez a 
köszönet érvényes Czilli Károly elnök Úrra is, valamint a hazai mérkőzése-
ken nekünk segítő rendezőkre és a nekünk drukkoló nézőkre is. 
December elején új vezetőség áll fel a csapatnál, egyelőre még nem 
tisztázott, kikből. Akinek kedve van részt venni a Balaton Sport Egyesület 
munkájában, tárt karokkal várjuk a jelentkezését! 

Balassa Dániel 

Változatos futballősz 
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Karácsonyfa-állítás a Balatonban 

a szigligeti strandon 

Tavalyhoz hasonlóan december 24-én 

11 órakor a szigligeti strandon ismét für-

dőruhára vetkőznek és beviszik a feldíszí-

tett karácsonyfát a Balatonba, melyet 

2018. január 1-én az „Újévi csobbanás” 

alkalmával fogják a résztvevők kihozni a 

vízből. 

A gyermekek számára 10 és 12 óra között 

karácsonyi hangulatot varázsolnak a 

strandra, a hangszórókból karácsonyi da-

lok szólnak. A résztvevőket meleg teával 

és forralt borral várják, akik között aján-

dékokat is sorsolnak. 

Tavalyhoz hasonlóan december 24-én 

11 órakor a szigligeti strandon ismét für-

dőruhára vetkőznek és beviszik a feldíszí-

tett karácsonyfát a Balatonba, melyet 

2018. január 1-én az „Újévi csobbanás” 

alkalmával fogják a résztvevők kihozni a 

vízből. 

A gyermekek számára 10 és 12 óra között 

karácsonyi hangulatot varázsolnak a 

strandra, a hangszórókból karácsonyi da-

lok szólnak. A résztvevőket meleg teával 

és forralt borral várják, akik között aján-

dékokat is sorsolnak. 
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Novemberben történt a Szigligeti Általános Iskolában 

A november hónap sok ember számára nem tartozik a kedvencek közé. Sötétének, szomorúnak, komornak tartják. Az iskolá-

ban töretlenül zajlik az élet. A tanulás mellett elkezdődik az adventre, a karácsonyra való rákészülés, a novemberi jeles napok 

megélése.  

6-án kezdődött el az őszi szünet után a tanítás. A szeptemberi tanévkezdés óta ez volt az első hosszabb szünet. Legközelebb 

karácsonykor lesz ehhez hasonló. 

Két új fénymásoló gépet kaptunk a fenntartótól. 

Szülői segítséggel elkezdődött az udvari tanterem- faház építése.  

Lukácsy Katalin Zengő ábc előadásán vettek részt tanulóink az óvodásokkal a zsibongóban. 

Szülői kezdeményezésre megünnepeltük Márton napját. 

November 10-én, pénteken kézműves foglalkozással, 

Szent Márton legendájának előadásával, lampionos fel-

vonulással, szeretet asztallal vártuk a gyerekeket, szülő-

ket, rokonokat, barátokat. Nagyon sokan gyűltünk össze.  

14-én újabb papír szállítmány hagyta el az iskolát. 

15-én több tanulónkkal vettünk részt a Szigligeti Stran-

don a műjégpálya átadón.  

 

Mezey Anna a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 

szervezésében megrendezett rajz versenyen korcsoport-

jában első helyezett lett. 

Újabb szép sport-

eredménnyel gazda-

godtak tanulóink. 

Táncversenyen Bu-

dapesten, Ritmus 

csapatban, Show tánc kategóriában Idrányi Lilla egyéniben 3. helyezett, Idrányi Panna 

Open kategóriában, duóban 3. helyezett, csapatban 1. helyezett lett.  

 

18-án ünnepelték a 

településen az idő-

sek napját. Tanuló-

ink szerepeltek a 

köszöntéskor mesé-

vel, tánccal, verssel. 

 

Az iskola fenntartója 

kijavíttatta a meghibásodott szénmonoxid mérőt, riasztót 

és a gázkazán egy blokkját. 

A favágó rendbe tette a kertben a fákat. Levágta az elszá-

radt ágakat a tankerület jóvoltából. 

A védőnő megvizsgálta tanulóinkat, újabb oltásokat kap-

tak tanulóink. 

A Tapolcai Rendőrkapitányságról rendőrök tartottak a 

felső tagozatos diákoknak előadást az internet használat 

veszélyeiről. 

Megtartottuk második óvodás foglalkozásunkat. 

A tanulókat lefotózták iskolai környezetben. Szép karácsonyi ajándék lehet  a képekből a rokonoknak. 

Az iskolások testnevelés órán a műjégre mentek korcsolyázni. Az önkormányzat 8 személyes kisbusza és szülő szállította a diá-

kokat, hogy egy tanóra alatt kiérjenek a gyerekek a strandra, korcsolyázzanak, és vissza is érjenek. 

Szöcskegála atlétika versenyen, Tapolcán, Mező Zsófia 8. osztályos tanuló helyből távolugrásban II. helyezett lett.  

Megtartottuk őszi nevelési értekezletünket. Témája az óvodából az iskolába való átmenet. Az előadást a Szigligeti Óvoda óvó-

nője, Csombó Lajosné, Csilla néni tartotta. 

További részletek,  az iskola Facebook oldalán és a www.szigliget.hu/iskola oldalon. 

https://www.facebook.com/Szigligeti-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-570168456388389/?fref=ts
http://www.szigliget.hu/iskola/
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A hónap elején, december 4-én 16:30-tól fogadóóra és szülői értekezlet lesz.  
6-án jön a Mikulás az iskolába. 
Dec. 8-án, pénteken, délután Mikulás délutánt tartanak a szülők a gyerekeknek 14:30-tól 17:30-ig. 
13-án újra lesz papír szállítás. Előtte az iskolába behozható az összekötözött csomag. 
Iskolánkban, adventkor, a gyertyák meggyújtását az adventi koszorún, együtt szoktuk ünnepelni. Idén a 4. vasárnap a Szenteste 
napjára esik, így három gyertyagyújtás lesz. Az esemény 4-én, 11-én és 18-án lesz reggel 8 órakor.  
Tanulóink több helyen is szerepelnek adventkor.  
Dátumok: Dec. 4-én 8 óra: Első gyertyagyújtás, 1. osztály, Enikő nénivel a zsibongóban 
  Dec. 6-án 10 óra: Mikulás fogadás, a 8. osztály és a szülők szervezésében 
  Dec. 9-én 16 óra: Tapolcán a VOKE- ban az énekkar karácsonyi koncertet ad Kriszta nénivel 
  Dec. 11-én 8 óra: Második gyertyagyújtás Anikó nénivel a zsibongóban 
  Dec. 16-án, délután: Hegymagason a Kultúrházban betlehemeznek az 1-2. osztályosok Enikő nénivel 
  Dec. 17-én 16 óra: Badacsonytördemicen a katolikus templomban ádventi ünnepséget tartanak az 1-2. osztályosok 
             és az énekkar, Enikő nénivel és Kriszta nénivel 
  Dec. 18-án 8 órakor harmadik gyertyagyújtás Enikő nénivel 
        10 órakor Betlehemezés az óvodában 1-2. osztály Enikő nénivel 
  Dec. 21-én 17 órakor az iskola hagyományos karácsonyi koncertje a Szigligeti Római Katolikus Templomban lesz az 
iskola tanulóival és vendégelőadókkal. 
A programokra mindenkit szeretettel várunk! 
21-én lesz a téli szünet előtti utolsó tanítási nap. 
A szünet után 3-án lesz az első tanítási nap. 
Szép adventet, jó készülődést kívánunk!       Benkő Katalin, intézményvezető 

Decemberi várható események a Szigligeti Általános Iskolában 

Iskolánk karácsonyi koncertjére Mindannyiukat szere-
tettel várjuk. Az újságban elhelyeztük azokat a kará-
csonyi közismert dalszövegeket, melyeket közösen 
szeretnénk elénekelni Önökkel! 
Kérem, ismételjék át, hogy aztán papír nélkül, együtt 
tudjunk dallal ünnepelni! 
Közreműködésükre feltétlen számítunk! 
Szép adventet kívánok! 

Benkő Katalin, intézményvezető 

Tisztel Koncertlátogatók! 
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Szigligeti strandon készült egy jégpálya. 

Nagypapa indul is a jégre. Nagymamával az unoka. 

Nagy öröm a sportpálya, talán a Balaton sem bánja. 

Élénk a frissen készült pálya, ujjong a társasága. 

Ha valaki megunja, mehet szaunába. 

Jég hátán botladozik Nagypapa, de ügyes az unoka. 

Nagymama óvatos, mert tudja, ha elesik, oda a lába. 

Pedig mikor fiatal volt, övé volt az egész korcsolyapálya. 

Nagypapa kézen fogja. Gyere Mama! Együtt száguldanak. 

Megszólal az unoka: Ügyesek vagytok Nagymama! 

Száguld az unoka, jól csúszik a korcsolya. 

Élvezi a társaság apraja-nagyja. 

Ki nem rest, télen is kedvére szórakozhat. 

Okos volt, ki kigondolta, köszönet a létrehozónak. 

Felébredt a Balaton, látogatója nemcsak nyáron, télen is van. 

Vendéglátója forró teával vendégeit boldogan fogadja. 

 

 

Szigliget, 2017. november 

Hosszú Ferencné 

Szigligeti újdonság 

Ajándékozzon szeretteinek, barátainak 
Szigligetről szóló könyvet, Szigligeti Nap-
tárt karácsonykor! A Szigligeti história I. 
és az „Üdvözlet Szigligetről” című kötetek 
valamint a 2018-as falinaptár 
megvásárolhatóak a 
Várpénztárban vagy 
a könyvtárban.  

Könyvet karácsonyra! 
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Különböző nyereménnyel hitegetnek a csalók, akik mobiltele-
fon-társaságok ügyintézőinek adják ki magukat.  
Tapolcán és a környező településeken sajnos egyre gyakoribb 
bűncselekmény, hogy az elkövetők mobiltelefon-társaság ügy-
intézőjeként bemutatkozva hívják fel áldozataikat azzal, hogy 
nyereményjátékukon kisorsolták és közel százezer forintot 
nyertek. A telefonáló ezek után közli a sértettel, hogy a nyere-
ményt csak abban az esetben kaphatja meg, ha 
bankautomatán keresztül feltölt több tízezer forintot egy meg-
adott telefonszámra. A feltöltés ellenére azonban az ígért ösz-
szeghez nem jut hozzá.  
A Tapolcai Rendőrkapitányság azt tanácsolja, hogy ha hasonló 
telefonhívást kapnak, ne teljesítsék a telefonáló kérését! Ha 
nem vettek részt nyereményjátékon, akkor biztosan nem is 
nyerhettek. Amennyiben részt vettek nyereményjátékon, tájé-
kozódjanak a játék szervezőjének internetes oldalán vagy tele-
fonszámán. Bankkártyájuk adatait fokozott óvatossággal kezel-
jék, ne adják ki sem telefonos megkeresések, sem közösségi 
oldalon történő felhívások esetén! A rendőrség tapasztalata 
alapján a csalók újabb és újabb hamis állításokat találnak ki, 
amivel megpróbálják becsapni a gyanútlan embereket. Hivat-
kozhatnak a már említett nyereményre, bajba jutott gyerme-
kükre, unokájukra, hogy csak néhányat említsünk.  
A rendőrség azt kéri, hogy ha ilyen helyzetbe kerülnek, ne telje-
sítsék a telefonáló kérését, hanem azonnal értesítsék a rendőr-
séget! 
Bejelentést tehetnek a Tapolcai Rendőrkapitányság 87/412-
322-es telefonszámán, 107-es, 112-es központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén, vagy az ingyenesen hívható és a 
nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld 
számán.                                                                                    

Tapolcai Rendőrkapitányság 

FELHÍVÁS 

Vigyázat, telefonos csalók! 
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 
H8300 Tapolca, Halápi u. 33. E: info.tapolca@nhsz.hu 
 

Zöldhulladék gyűjtés (20 km belül) 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ 
Tapolca Nonprofit Kft. 2017. április 1-vel folytatja a lakossági 
zöldhulladék gyűjtését. 
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, 
hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulla-
dék-gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtésre kerülő zöldhulla-
dék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), komposztálás után újra 
visszakerül a természetes körforgásba. 
2017. április 1-től a zöld hulladék elhelyezésére a Regionális 
Hulladékkezelő Központban kialakított Hulladékudvar áll 
rendelkezésre. Kollégáink az Üzemelési szabályzatnak meg-
felelően a megjelölt hulladékokat térítés nélkül átveszik. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizáró-
lag tisztán, mindenféle szennyeződéstől mentesen szíves-
kedjenek elhelyezni a Hulladékudvarban kihelyezett konté-
nerekbe (műanyagzsák, fólia stb. nélkül). 
A hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy és a 
vele közös háztartásban élő természetes személy ingatlan-
használó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcím-
ét igazolja, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak közszolgál-
tatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása a 
közszolgáltató felé nincs. 
A gyűjtési rend az ellátási területükön a 20 km-en belüli Hul-
ladékgyűjtő udvar igénybevételével történik egész évben, 
melyet a lakosok 100 kg/ingatlan/év-ig térítésmentesen 
igénybe vehetnek. 
 

A Hulladékgyűjtő udvar a Regionális Hulladékkezelő Központ 
mellett található (8308 Zalahaláp, hrsz. 010/42). 
 

Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása: 
Hétfőtől–Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig. 
Szerda:               7:00-től – 18:00-ig. 

Zöldhulladék gyűjtés 

Orosz Nóra 

Született: 2017. október 14. 

Szülők: 
Orosz Attila, 

Varga Júlia Andrea 



  10. oldal            Szigligeti Harsona                     2017. November 

SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


