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Tisztelt Olvasó! 

A strand esetében 10 %-kal több bevétel realizálódott, mint a 2017-es évben. Ez nemcsak a belépődíj eme-

lésének tudható be, hanem nagymértékben a folyamatos fejlesztéseknek is.  

A strand a Kék Hullám strandminősítésen a legjobb értékelést kapta, a balatoni strandok között pedig a 6. 

helyezést érte el. 

A vár a nagyon meleg augusztus ellenére is az eddigi legmagasabb látogatószámot produkálta. Évről évre 

egyre több vendég érkezik településünkre, ebben nagyon komoly szerepe van a várnak. 

A 2018-as évben is zavartalanul működtettük az intézményeiket. A szükséges karbantartási munkákat elvé-

geztük, a működéshez szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak. 

A szociális háló stabil, a rászorulók támogatást kaptak a krízis alapból. Az idős rászoruló embereket napi 

szinten látogatja a szociális dolgozó, igény szerint pedig ebédet biztosítanak, melyet szükség esetén ki is 

szállítunk. 

Természetesen a gyermekek támogatására is komoly hangsúlyt fektetünk. A felsőoktatásba járók pályáz-

hattak az önkormányzati és államilag finanszírozott éves támogatásra. 

A tavalyi évben is sok beruházás valósult meg. Megkezdtük a Réhelyi út felújítását és az út felújításával pár-

huzamosan a járda is megépült. Annak ellenére, hogy ez állami út, a testület fontosnak tartotta, hogy tá-

mogassa a fejlesztést. Az önkormányzat anyagi forrást, míg a közútkezelő az aszfaltot biztosította. 

Felújítottuk a Liget utcát, a lakók nagy örömére a kopott aszfaltrétegre új kopóréteg került. 

Több közmeghallgatáson is jelezték már a testület számára, hogy a strandi buszmegálló szegélye belóg az 

úttestbe, ezért több esetben is balesetveszélyes szituáció alakult ki. Ezt a problémát az idei évben orvosolta 

a képviselő-testület.  

Folytattuk a Soponyai út aszfaltozását is, a strand és a kikötő közötti szakasz el is készült. Ez az útszakasz is 

állami tulajdonban van. így ugyanaz volt a konstrukció mind a Réhelyi út fejlesztése esetében, a település 

anyagilag támogatta a felújítás megvalósítását. 

Mindig is fontos volt, hogy az oktatási intézményekben a körülmények évről-évre jobbak legyenek. Ennek a 

koncepciónak megfelelően az óvodában az udvarra új kombinált játékot telepített az önkormányzat. Annak 

ellenére, hogy az iskola fenntartója nem az önkormányzat, folyamatosan támogatják anyagilag a működést, 

a gyermekek utaztatását, valamint a fejlesztéseket is.  

2018-ban az önkormányzat az épület külső lépcsőit is felújította. 

Összefoglaló a közmeghallgatás anyagából 
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Komoly hangsúlyt fektet a testület a strand fejlesztésére. Ennek megfelelően a strandon újabb területen 

gyepszőnyegeztünk, valamint kialakítottunk egy térburkolatos területet is, ahol kültéri sporteszközöket he-

lyeztünk el. Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sokan használták ezeket a sporteszközöket. A téli idő-

szakban kialakítottunk egy műjégpályát, melynek nagyon jó volt a fogadtatása, a jó tapasztalatok alapján 

még az idei évben is várja a vendégeket a szigligeti műjégpálya. 

Több vízelvezető árkot is felújított az önkormányzat a településen. Az Aranykagyló utcában a korszerűsítés 

saját erőből, míg a Liget utca és a Patak utca közötti vízelvezető árkot pályázati forrásból újítottuk fel.  

A településen 16 éve elkészült a közvilágítás korszerűsítése, ezzel párhuzamosan több szakaszon is bővítés-

re kerültek a lámpasorok. Ennek ellenére azonban maradtak „sötét foltok”, azokban az utcákban, ahol nin-

csen közvilágítási hálózat és találtunk helyet a lámpáknak, 12 napelemes lámpát építettünk ki. 

Évekkel ezelőtt elkezdte az önkormányzat a majori lakások megvásárlását, ezeket az épületeket folyamato-

san fel is újítjuk. Ez a folyamat 2018-ban két lakással folytatódott. 

Januárban befejeződtek az önkormányzat épületének a kivitelezési munkái, aminek nagyon jó fogadtatása 

volt, jól illeszkedik a Főtér hangulatához.  

Az év végén elkészült a Külsőhegyi úton leszakadt támfal. 

Elkezdtük a Kajári ház felújítását, amely várhatóan a nyáron fejeződik be. 

A 2019-es fejlesztések közül kiemelkedik a várfelújítás, amely a Világörökség Várományos Helyszínekre kiírt 

pályázat eredményeképpen 2019-ben veszi kezdetét. A támogatási összeg: 470 187 051 Ft. Jelenleg zajla-

nak a közbeszerzések és a kiállítások tervezése, az építési munkák várhatóan márciusban kezdődnek. 

Az iskolában nagyon rossz állapotban vannak a vizesblokkok.  

2019-ben kettő felújítását tervezi az önkormányzat. Folytatjuk a Réhelyi út felújítását, valamint a járda épí-

tését, illetve elkezdtük a Galéria épület nádtető javítását. 

Minden évben így az ideiben is felmerülnek kérdések, a lakók felvetnek sérelmeket, problémákat.   

Voltak olyan lakosok, akik az önkormányzatot hibáztatták a labdarúgócsapat megszűnésével kapcsolatban, 

ezt természetesen a képviselő-testület visszautasítja. Mi az infrastrukturális feltételeket, az anyagi hátteret 

biztosítottuk, sajnos a játékos hiányt mi nem tudjuk kezelni.  

Mindenképpen gratulálni kell a szigligeti pétanque szakosztálynak, komoly hazai és nemzetközi versenyeket 

szerveztek, szép eredményeket értek el a versenyzők. 

Nagyon sok a panasz a vadak jelenléte miatt. Mint települési és mint térségi vezető is komoly lépéseket te-

szek a probléma megoldása érekében, de ez egy hosszadalmas folyamat, azonban úgy látjuk, már vannak 

biztató jelek. 

Sokan megkerestek a rendezvények kapcsán jelentkező útlezárások, parkolási problémák és a megnöveke-

dő forgalom miatt. Ez sajnos a következménye annak, hogy sok, térségi szempontból is jelentős rendez-

vényt szervez a település, véleményem szerint éves viszonylatban még kezelhető a helyzet.  

Továbbra is felháborító és elfogadhatatlan, ahogy egyes emberek kezelik a szemét kérdést. Minden évben 

kérjük a lakosságot, hogy kulturáltan álljanak a kérdéshez, sajnos azonban ez süket fülekre talált, ami hosz-

szútávon nem elfogadható. Amennyiben a lakosság nem változtat a hozzáállásán, az önkormányzat kényte-

len lesz lépéseket eszközölni. 

 

Balassa Balázs 

polgármester 
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Óvoda 
Január elől jár, február a nyomán… 

Az esztendő első hónapja sajnos egyik betegséget a másik után hozta el az ovis kisgyerekeknek, melyekből a kilábalás még most 
is tart. Nagyon bízunk benne, hogy a február mindenkit egészségesen, vidáman, jó kedvvel köszönt majd az óvodában. Ez a hó-
nap a kicsik legkedveltebb eseményét a farsangi készülődést és mulatságot hozza el. Már gondolatban mindannyian felvették 
jelmezüket és minden nap emlegetik a közelgő eseményt. Biztosan itt is fognak majd róla olvasni, bennük gyönyörködni.  
Novemberben kezdtünk el „Mesterségek, foglalkozások” után kíváncsiskodni az óvodásokkal. Akkor a Postán jártunk, most janu-
árban pedig az Alkotóház konyháján fogadtak bennünket kedvesen és szeretettel. Nagy élmény volt ez a gyerekeknek és renge-
teg látnivaló. Megnézhették a hatalmas konyhát, éléskamrát és óriási hűtőket. Két aranyos szakács néni: Piroska és Bea néni ka-
lauzolta a kicsiket és nem győztek válaszolni a sok kérdésre. A gyerekek verssel és egy szép, festett képpel búcsúztak tőlük. Sok 
fotót készítettünk emlékül, itt is megmutatunk néhányat.  Ezúton is köszönjük Andi és Zsóka néninek, hogy engedtek minket kí-
váncsiskodni és újabb élményekkel gazdagodni. 
Februárban is becsengetünk valakihez, hogy megint megismerhessenek a legkisebbek egy mesterséget. 
 

Csombó  Lajosné 
intézményvezető - óvodapedagógus 
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Január 3. volt az első tanítási nap a karácsonyi szünet után. Sosem könnyű visszarázódni az ünnepek után. Idén csütörtöki és 
pénteki napra esett a kezdés. Jól jött a közeli hétvége. 
A januári hétköznapok főleg a félévi bizonyítvány körül zajlanak. Dolgozatok, felelések, lezárások. A 8. osztályosoknak a tovább-
tanulás, a központi felvételi írásbeli is erre az időszakra esik. 
Iskolánkba mind nagyobb számban veszik fel a pedagógusok a „Boldogság óra” programot. A gyerekek szívesen vesznek rész 
olyan foglalkozáson, amikor azt gyakorolják, hogyan tudnak pozitívan viszonyulni feladathoz, emberhez, helyzethez. Ez nagyon 
fontos része világunknak. Az elfogadás, az öröm tanulható. Magától ez kevés embernek természete. A közösségben akkor jó egy 
gyermeknek, ha pozitívan tudja megélni a mindennapokat. Ezért vezettük be az oktatási rendszerünkbe a Boldogság órát. 
A szakkörök, a tehetséggondozó órák, a fejlesztések folyamatosan zajlanak szeptember óta.  
Tanulóink természettudományos előadáson és kiállításon vehettek rész a zsibongóban.  Egy hétig még megtekinthető volt a hül-
lőkről készített kiállítás. 
Az adminisztrációban elkészült a második félévi órarend. Lesz némi változás az előzőhöz képest. Az első hét a próba hét. Azután 
a szakkörök rendjének kipróbálása történik. 
Van egy magántanulónk, aki sikeres vizsgát tett a félévi tananyagból. 
Néhány osztály az osztályfőnökével korcsolyázni ment a műjégre. Iskolaidőben nehéz megszervezni a csoportok kijuttatását a 
Strandra, mivel egy tanóra nem elegendő a lebonyolításhoz. Két tanár szabad kell legyen egy időben, a gyerekeknek se legyen 
éppen más dolguk, és legalább az egyik utat szállítással meg lehessen oldani, a másik utat sétálva teszik meg a csoportok. A lebo-
nyolításhoz az önkormányzati kisbusz mindig készséggel áll rendelkezésünkre. Köszönjük szépen! 
Megtartottuk a szokásos iskola előkészítő óvodás foglalkozásunkat. 
A hulladék papír elszállítása január 31-én volt. Folyamatosan gyűjtjük a háztartásokban, cégeknél összegyűlt, fel nem használt 
kartont, újságpapírt. 
Több sportverseny is volt már. Mile tanár úr folyamatosan részletesen beszámol ezekről a Facebookon és az újságban. A legfon-
tosabbak:  - 7. osztály: Szántó Bálint tollaslabda területi diákolimpia 2. helyezés. - 3. osztály: Sirkó Csenge, Pukli Zsófia területi 1. 
helyezés atlétikából. Gratulálunk!    
A második félév január 28-ával kezdődött.  
Iskolánkban elektronikus naplót használunk, de a Tájékoztató füzetekbe bekerül papír alapon is a félévi értesítő. Egy tanuló egy 
tárgyból bukott. Kitűnő lett 13 tanuló: 1. osztályból Kutasy Lóránd, Pukli Eszter, Tóth István, Szalay Zsóka. 2. osztályból: Somogy-
vári Hanna, Szabó Médea Lujza, Fülöp Ákos, Fekete Ildikó. 4. osztályból: Tóth Boglárka, Kutasy Lúcia, 6. osztályból: Idrányi Lilla, 
Széplábi Boróka, 8. osztályból Karlaw Kelen.  
Jeles 12 tanuló (legfeljebb két 4-es osztályzatot kapott): a 3. osztályban: Czanka Szabina, Sirkó Csenge, Szalay Bence. A 4. osztály-
ban: Mezey Anna, Szommer Hanna. Az 5. osztályban: Szabó Korinna, Kovács Vica, Kovács Lili, Papp Ábel. A 8. osztályban: Szabó 
Fédra, Széplábi Zsófia, Idrányi Panna.  
Ez nagyon szép teljesítmény. Különösen, hogy a tanév során több tanuló érkezett, és az ő beszoktatásuk is jól sikerült. Mindenki-
nek gratulálok! 
Az új félévvel új tanuló is érkezik iskolánkba. Az újonnan érkező gyermekek beszoktatása, felzárkóztatása nagy odafigyelést, a 
helyi szokásokhoz alkalmazkodás sok segítséget igényel a pedagógusok és a gyerekek részéről. A mi tanítványaink már nagyon 
ügyesen oldják meg ezt a feladatot, hiszen évek alatt megduplázódott a tanulói létszám, hozzászoktak az újonnan érkezőkhöz.  
Néhány fontosabb adat az iskola életéből: 
A tanulói létszám jelenleg 103 tanuló. 62 alsó és 41 felső tagozatos diákunk van 15 településről. Szigligeti 33, badacsonytördemici 
20, tapolcai 20, a többi településről 1-5 gyermek jár hozzánk a Badacsonyörs, Salföld, Hegyesd, Nemesvita körből. Többségük me-
netrend szerinti járattal és az önkormányzat által működtetett járattal érkezik, néhányukat a szüleik hozzák.  
8 osztállyal működik az iskola. Teljes a szaktanár ellátottság. Rengeteg különórával, szakkörrel, előadással, kirándulással, program-
mal zajlanak a hétköznapok. Nagyon szépek az ünnepek. Ezek az alkalmak mind fejlesztik a tanulókat, segítik önértékelésüket. 
Rengeteg támogatást kapunk a fenntartótól, a Balatonfüredi Tankerületi Központtól, Szigliget Település Önkormányzatától, magán-
személyektől, cégektől. Szükség is van rá, hiszen állandóan javítani, vagy fejleszteni kell valamit. Nagyon köszönjük mindenkinek! 

Iskola 

Januárban történt a Szigligeti Általános Iskolában 

Februári események a Szigligeti Általános Iskolában 

A második félév január 28-án elkezdődött. 
Február 6-án nevelési értekezlet miatt a gyerekek 13 órakor mennek haza. Szükség esetén ügyeletet tartunk. 
A félévi értesítőket a gyerekek papír alapon február 1-ig vitték haza. 
A sí szünet  február 13-15-ig tart. Szerdán, csütörtökön és pénteken nem lesz az iskolában tanítás. Ezen a héten a Balatonfüredi 
Tankerületi Központ jóvoltából az egész épületben WIFI rendszert telepítenek. A munkálatok már hétfőn elkezdődnek. 
Az osztály szülői értekezleteket február 21-én, 16:30-kor tartjuk. 
23-án tartjuk az 5. iskola előkészítő foglalkozást a nagycsoportos óvodásoknak. 
A 8. osztályosok tablófotózása március 1-én lesz. 
A gyermek farsang március 1-én, a felnőtt 2-án lesz. Benkő Katalin intézményvezető 
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Sport 

2019. január 12-én Székesfe-

hérváron reggel 10-kor kezdő-

dött a Sport XXI. regionális 

terematlétikai verseny. Szigli-

getről elég korán indultunk öt 

fős kis csapatunkkal. A verse-

nyen sprint váltóban, gát vál-

tóban, helyből hármas, 

ötösugrásban, medicinlabda 

dobásban, zsámoly szökdelés-

ben mérték össze tudásban a 

csapatok. A Szigligeti Általá-

nos Iskola tanulói a veszprémi 

SVSE csapatában sikeresen 

szerepeltek. Az U11-es korosz-

tályban Pukli Zsófia, Sirkó 

Csenge aranyérmet szereztek, 

Bogár Lili, Kutasy Lúcia VI he-

lyezett, U 13-ban Gyulai Noé-

mi is VI. helyezett csapat tagja 

volt. Minden tanulónknak sikerült a maximális teljesítmény hozniuk. Gratulálok! Köszönöm Stupián Anikónak, az SVSE-nek a ver-

seny lehetőséget, a szülőknek a gyerekek szállítását, személyes részvételüket! 

Sikeres évkezdés 

Január 15 - én Tapolcán került megrendezésre 

a Megyei Tollas Diákolimpia, ahol Szántó Bálint Zsolt 

7.osztàlyos tanuló a korosztályában II. helyezést ért el. 

Mile Pál 
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Takács Józseffel készítjük a következő, Szigliget történetét feldolgozó könyvet, mely várhatóan idén megjelenik. Sze-

retnénk kérni egy kis segítséget, mégpedig a második világháborús hősi halottakkal kapcsolatban. Kérjük, hogy a lent 

megadott adatokat nézzék át, és ha valamelyik név mellett nem a megfelelő, vagy hiányos az információ, kérjük jelez-

zék felénk a balatonvara@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-30/598-5031-es telefonszámon a megjelenéstől számí-

tott egy héten belül! Köszönjük a segítségüket! 

Ángyán József: Született 1914. szeptember 9-én, 1942-ben Nagycsepelyre költözött. Eltűnt az orosz hadműveleti te-

rületen 1943. május 13-án. Földműves.  

Ángyán Kálmán Miklós: 1910. március 11-én született Szigligeten. Anyja Major Vilma. A 17. ezred II. zászlóaljának 

honvédje. 1943. február 4-én Sztarij Oszkol mellett esett el.  

Bakos János: 1917. augusztus 29-én született Szigligeten, anyja Káldi Ilona. 1945. augusztus 6-án hunyt el fogságban. 

Földműves.  

Bódis József: 1919. június 30-án született Tapolcán. Anyja Nagy Mária. A 47. ezred II. zászlóaljában szakaszvezető, 

Hmelevij Lesz-ben elesett 1942. szeptember 6-án. Kereskedősegédként dolgozott.  

Deli Ferenc: 1904. február 21-én született Tapolcán. Anyja Takács Rózsa. Eltűnt az orosz fronton 1943. január 13-án. 

Földműves.  

Dosztál Frigyes  

Hegedűs Lajos: Szigligeten született 1907. június 10-én. Anyja Jánka Anna. A 17. ezred II. zászlóaljában szolgált 1943. 

május 15-ig, amikor eltűnt az orosz hadműveleti területen. Földműves. 

Horváth Károly: 1920. május 11-én született Szigligeten. Anyja Töreki Julianna. A 26. ezred I. zászlóaljában harcolt, 

1944. május 23-án Markowkánál elesett. Földműves.  

Ihász István: Született 1917. január 14-én Balatonedericsen, eltűnt az orosz fronton. Földműves.  

Ihász Lajos: Született 1914. november 20-án Balatonedericsen. Anyja Bicsérdi Mária. Földműves. 

Ihász Miklós: 1921. június 21-én, Szigligeten született. Anyja Pem Erzsébet. A 9. tábori tüzérosztag tagja volt, 1944. 

július 28-án Sliwki mellett eltűnt. Gépészkovácsként dolgozott.  

Jánka András: A 17. ezred II. zászlóaljában szolgált őrvezetőként. 1942. augusztus 13-án hunyt el Kostinkában 33 éve-

sen. Anyja Csom Eleonóra.  

Jánka Gyula: 1919. augusztus 24-én született Szigligeten. Eltűnt az orosz hadműveleti területen 1943. május 15-én. 

Földműves.  

Jánka József: 1913. június 11-én született Szigligeten, anyja Bakonyi Mária. A 47. ezred II. zászlóaljában szolgált, 1943. 

január 28-án esett el az orosz hadműveleti területen. Kisbirtokos. 

Kecskés József: 1912. szeptember 17-én született Szigligeten. Anyja Tallián Katalin. A 47. ezred II. zászlóaljában szol-

gált tizedesként. 1942. július 2-án Gnilinszkije Dvorinál hunyt el. Földműves.  

Kiss Sándor: 1915. február 26-án született Tördemicen, anyja Bíró Eleonóra. A 9. tábori tüzérezredben szolgált sza-

kaszvezetőként. Budapesten 1945. március 10-én hunyt el. Földműves.  

Klung Sándor: Született 1920. augusztus 16-án Szigligeten, anyja Varga Ilona. Földműves.  

Kocsis Ferenc: 1911. november 23-án született Tördemicen. Anyja Gőgös Rozália. A 47. ezredben szolgált 1945. feb-

ruár 4-ig, amikor Pápa mellett elhunyt. Bazaltbányászként dolgozott.  

Kovács Károly: Szigligeten született 1913. január 22-én, anyja Bálint Ilona. A 9. tüzérezredben szolgált. 1943. február 

4-én hunyt el. Földműves.  

Kovács Lajos: 1920. február 25-én született Szigligeten. Anyja Major Anna. A 47. ezred II. zászlóaljában szolgált tize-

desként. Kamiencánál tűnt el 1945. január 24-én. Földműves.  

Kozma Gábor: 1914. január 9-én született Balatonhenyén, anyja Szabó Erzsébet. A 17. ezred II. zászlóaljában szolgált, 

1945. március 28-án került hadifogságba Nagykanizsán, majd 1946. február 28-án hunyt el. Földműves.  

Lakits Pál  

Lovász András: Őrvezetőként szolgált 1944-ig, Kolozsváron hunyt el 22 évesen. Anyja Rácz Berta.  

Lukács Sándor: 1915. november 21-én született Lesenceistvándon. Eltűnt az orosz hadműveleti területen. Uradalmi 

cseléd volt.  

Markó Jenő  

Mészáros István: Született 1914. április 26-án, Balatonedericsen. Anyja Papp Mária. A 17. ezred II. zászlóaljában szol-

gált, az orosz hadműveleti területen tűnt el 1943. február 3-án. Kocsis.  

Tisztelt Olvasók! 

mailto:balatonvara@gmail.com
tel:%20+36305985031
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Piller Gyula: 1908. április 3-án született Szigligeten. Eltűnt az orosz hadműveleti területen 1943. május 15-én, 35 éves 

korában. Gazdálkodó.  

Sóstai Kálmán: Született 1910. december 13-án Szigligeten. Elköltözött 1944-ben Vonyarcvashegyre. A 4. ezred III. 

zászlóaljában szolgált, Budapesten hunyt el fogságban 1945. április 4-én. Földműves.  

Somogyi József: 1943 januárjában tűnt el az orosz hadszíntéren 29 évesen. Anyja Szántó Karolin.  

Somogyi Kálmán  

Szabó Kálmán: A 17. ezred III. zászlóaljában szolgált. 1943. január 23-án elhunyt az orosz hadműveleti területen 32 

évesen. Anyja Mejlinger Anna. Szabó Lajos: A 7. roham tüzérosztag katonája volt. 1944. október 6-án hunyt el 24 éve-

sen Királyhegyen. Anyja Tölli Mária.  

Szabó Lajos: A 7. tüzérosztagban szolgált, Kecskeméten hunyt el 1944. október 31-én, 25 évesen. Anyja Tóth Mária. 

Földműves.  

Szabó Pál: A 9. tábori tüzérosztagban szolgált 1944. július 23-ig, amikor 30 évesen Glebokánál elhunyt. Anyja Varga 

Mária.  

Szakál József: 1913. március 11-én született Karmacson, anyja Varga Mária.  

Szántai Ferenc: Született 1909. október 8-án Csabrendeken, anyja Gáspár Vilma. A 17. ezred III. zászlóaljában szolgált 

tizedesként. 33 évesen Hobol mellett hunyt el 1943. január 27-én. Földműves.  

Szép Gyula: Született 1922. szeptember 6-án, Szigligeten. Anyja Kovács Mária. Földműves. 

Tóth Ferenc: Született 1919. december 17én, anyja Marton Ilona. A 47. ezred III. zászlóaljában szolgált. 1942. június 6-

án Pahonok mellett esett el 22 évesen. Kisbirtokos földműves.  

Tóth Pál  

Tóth Sándor: Született 1922. január 19én, Szigligeten. Anyja Tóth Terézia. Földművesként dolgozott.  

Turbék Gyula: A 17. ezred II. zászlóaljának katonája. 1943. június 28-án hunyt el Tim mellett 28 évesen. Anyja Fekete 

Ilona. 

Ballassa Dániel 

a szigligeti iskolásoknak 

A Szigligeti Táj- és Településvédő 

Kör évek óta támogatja a Szigligeti 

Általános Iskola környezet- és 

természetvédelmi programjait, 

valamint szabadidős tevékenysé-

geit. 

 

Körünk kötelezettséget vállalt, hogy az szja 1%-ból befo-

lyó pénzt teljes egészében az Iskola fent említett céljaira 

fordítja. Tavalyelőtt 140.000Ft-tal járultunk hozzá az azóta 

már el is készült kerti tanterem faanyagához, a tavaly ösz-

szegyűlt 170.000Ft-ból szabadtéri pingpongasztalt és egyéb 

kerti sporteszközöket vásárolunk. 

 

Kérjük, az szja 1%-nak felajánlását Körünk részére, hogy 

ilyen módon is segíthessük a Szigligeti Általános Iskolát. 

 

Kedvezményezett: Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 

Adószám: 19254465-1-41 

 

Szigligeti Táj- és Településvédő Kör Elnöksége 

Meghívó 
Tisztelettel meghívjuk Önt és ismerőseit 

2019. február 14-én csütörtökön 

18-19.30 óráig tartandó ingyenes 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRA. 

"Szeretné féláron kapni az áramot?" 

- egy renkívüli EU-s támogatás, 

amivel ez elérhető! 

Helyszín: Básti Lajos Közösségi Ház 

Szigliget 

 

 

Szabó László 

Projekt vezető 

30/900-5805 

Kiigazítás 

A Mindenki Karácsonya rendezvényt Kardos Tibor támogatta felajánlásával. 
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PIKK PAKK MOSODA 

Mosodánk egész évben nyitva tart, 

igény esetén kiszállítunk. 

Kérje ajánlatunkat a következő 

elérhetőségen: 

 

Leitner Csilla 

Balatongyörök 

Zsölleháti utca 4. 

T: 70/2583437 

Giczi Veronika gyógytornász 

 vezetésével kondicionáló tornát tartunk 

keddenként és csütörtökönként  

17 órától 

a Szigligeti Általános Iskolában. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Miklai Ferenc önkéntes tűzoltó-hadnagy 

Takács József gyűjteményéből 
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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 


