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Tisztelt Ingatlan tulajdonos!
Ezúton értesítjük a Szigliget igazgatási területéhez tartozó ingatlan tulajdonosokat, hogy Társaságunk az
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok
elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól. (Háztartásonként max. 2 m3)
A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik:







egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján
a regisztráció a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgálatán személyesen,
levélben, e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján legkésőbb 2019. március 19én 12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai előkészületek és a megfelelő kapacitás
megteremtése miatt a megadott időponton túl erre az évre már nem áll módunkban regisztrációt fogadni)
az átvétel nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen belül, illetve a
magánterület a közúthoz legközelebb eső részén történő elhelyezéssel)
az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen
lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja 2019. március 26-e reggel 7-től délután 15 óráig

Lakossági ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási rendje és elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.
Személyesen és telefonon (87/321-567):
Hétfő:
8-12
Kedd:
Nincs
Szerda:
7-19
Csütörtök:
Nincs
Péntek:
8-12
Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.
E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu
Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra
használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül.
elhasznált, megunt bútorok
edények
szőnyegek
játékok
ruhanemű
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TILOS kihelyezni:


építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek)
háztartási kis- és nagygépek;
távközlési berendezések;
számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
 csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton)
 tehergépjármű gumiabroncs
 veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor)
 háztartásokban keletkező települési hulladék,
 szelektív hulladék,
zöldhulladék.
A nem lomhulladéknak minősülő hulladékokat Társaságunk munkatársai nem veszik át. Ezen hulladékok elszállítása kizárólag az ingatlan tulajdonos kötelezettsége és költsége.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. továbbra is üzemelteti a lakossági hulladékgyűjtő udvarát.
A hulladékgyűjtő udvar a Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található. (Zalahaláp 010/42 hrsz)
A hulladékudvarban a következő hulladékok helyezhetők el:
-

papír és karton csomagolási hulladékok,
műanyag csomagolási hulladékok,
fém csomagolási hulladékok,
üveg csomagolási hulladékok,
hulladékká vált autó gumiabroncs,
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
biológiailag lebomló hulladékok.

A hulladékgyűjtő udvar igénybevétele a szolgáltatási terület lakosai számára – a háztartásokban keletkező
hulladékok szokásos mennyiségéig – térítésmentes.
A hulladék átadása során a telephelyen ellenőrzésre kerül az igénybevételre vonatkozó jogosultság, melyhez személyi igazolvány és lakcím kártya szükséges.
Amennyiben az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékokat szállítanak be, úgy a térítésmentes átvételt nem tudják biztosítani. Ezen hulladékokat a Hulladéklerakón térítési díj ellenében fogadják be.
Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása:
H-P: 07,00 – 15,00-ig.
Elérhetőség: 8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz.
Telefonszám: 87/709-831
E-mail: lerako.tapolca@nhsz.hu
Szigliget Község Önkormányzata
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Óvoda
Ez az óvodások legkedvesebb eseménye: a FARSANG. Hosszú napokig készülődünk, és mindegyikük tervezgeti, hogy
milyen maskarát fog magára ölteni. Verseket és mondókákat, táncokat tanulunk és feldíszítjük az egész óvodát. Erre
a délelőttre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Idén is nagyon sokan eljöttek és tapsoltak a kicsiknek. Mindegyikük önállóan elmondta az „igazi mikrofonba” jelmezes bemutatkozó versét és még a vendégeinket is bevontuk egy
kis táncba a buli végén. A szülőktől egy színes, igazi farsangi hangulatú bohócos tortát kaptak a gyerekek, amit bizony nagy örömmel fogyasztottak el a tánc után. Köszönjük nekik a finom meglepetést! Volt zsákbamacska és versenyjáték….amíg meg nem érkezett az igazi Bohóc hozzánk hatalmas pöttyös bőröndjével, varázslataival és sok-sok
tréfával. Produkcióján nagyon jól szórakoztak nemcsak a kisgyerekek, még a felnőttek is. A közös tánc végére mindenkinek ajándékot is készített: egy-egy lufi figurát vihettek haza. A farsangi hangulat nélkülözhetetlen szereplője a
Bohóc! Az ő vendégszereplését az Önkormányzat támogatásával tudtuk megvalósítani. Köszönjük, hogy hozzájárultak a vidám hangulat és a jókedv fokozásához!
A farsangolás mellet természetesen nem feledkeztünk meg a szülinaposokról sem. E hónapban két kis óvodásunk
lett megint egy évvel öregebb: Balassa Imola 4, Bodó Ambrus 6 esztendős lett! Sok - sok szeretettel énekeltük a
köszöntőket nekik. Legyen még nagyon sok ilyen szép napjuk!
Ahogy ígértük, folytatjuk a MESTERSÉGEK látogatását: Fodrásznál jártunk. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk a fodrászüzletben, ahol a kicsik megleshették a fodrász néni munka eszközeit és a bátrabb kisgyerekek még a
nagy székbe is beülhettek egy kis szépítkezésre. Fiúk és lányok mind csinosak lettek. Ajándékul egy szép csatot vagy
hajgumit választottak a kislányok, a kisfiúk pedig illatos hajsampont vihettek haza. Nagyon köszönjük Zsanett néninek a kedves vendéglátást, a kis ajándékokat és hogy engedett minket a fodrászkodás rejtelmeiben kukucskálni.
Újabb élménnyel gazdagodtak az ovisok! A következő hónapban szeretnénk „vidékre” látogatni és összekötni a kellemeset a hasznossal. De ez még legyen meglepetés!
Mindenkinek kívánunk mosolygós tavaszelőt : Szigligeti Óvodások
Csombó Lajosné
óvodapedagógus – intézményvezető
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Iskola
Februárban történt a Szigligeti Általános Iskolában
A február hónap a félévi értesítők kiosztásával kezdődött. A gyerekek nem leplezett izgalommal várták. Pedig mindenki tudta,
hogy milyen érdemjegyet kap egy bizonyos tárgyból, mégis izgalmas az a pillanat, amikor a gyerekek kézhez kapják a Tájékoztatójukat.
Megtartotta a tájékoztató szülői értekezletét Csák Enikő tanítónő, aki a nyári 6 napos őrségi tábort szervezi. Idén 22 tanuló jelentkezett erre a kalanddal, tanulással, fürdéssel, játékkal vegyes július eleji táborra.
Nagy előrelépés iskolánkban, hogy végre olyan WIFI rendszert kaptunk a fenntartótól, hogy az egész épület és a kert egy része le
van fedve, így mindenhol van internetelérés. Ennek a szerelése esett a 11-ével kezdődő hétre, a síszünet idejére.
Köszönjük az önkormányzatnak, hogy több táblát lefestetett a tantermekben, és megjavíttatták az étkezőben a fűtő rendszert.
Minden tanulónkat megvizsgált a fogorvos. A fogászati szűrés biztosítása kötelező feladata a fenntartónak. Ilyenkor a fogorvos
írásban ajánlást tesz arra, hogy melyik gyermek szorul ellátásra, kinek kell fogszabályzó, vagy valamilyen ellátás. A szülők feladata
a kezelésre elvinni gyermeküket.
Iskolánkból 22 tanuló vesz részt a Bozsik programban, ami a futball utánpótlás kinevelésére jött létre Balassa Dániel vezetésével.
Az edzések folyamatosak. A gyerekek kötelező sportorvosi vizsgálata megtörtént.
Újabb papírszállítmányt küldtünk újrahasznosításra. Nagyon köszönjük a folyamatos papírgyűjtést mindenkinek.
21-én szülői értekezleteket tartottunk. A félévi bizonyítvány, a közeledő farsang, a távolabbi programok és osztálykirándulás volt a téma.
23-án megtartottuk az 5. óvodás foglalkozásunkat. Szép számmal készülnek hozzánk gyerekek az első osztályba. A beiratkozás
várható időpontja április 11.-12. Addig még lesz egy
óvodás foglalkozás és nyíltnapok. Ide elvárjuk a szülőket, a leendő szülőket, az óvónéniket, a kollégákat és
minden érdeklődőt. Időpontja a honlapon lesz olvasható később.
Hatalmas meglepetésünkre pályázatot nyertünk a Virtuális Erőmű Program meghirdetett Energiatudatos
Iskola kategóriában. Díjátadó március 6-án a Parlamentben.
A 8. évfolyamosok szóbeli felvételi vizsgái lezajlottak.
A 8. évfolyam tablófotózása megtörtént.
Az osztályok teljes gőzzel készülnek az iskolai farsangra.
A Szigligeti Turisztikai Egyesület, a Szülői Munkaközösség és a támogatók hozzájárulásával gyűlik a sok tombola ajándék, mely a jelmezes osztály bemutató után a
másik közkedvelt része a programnak.
Mezey Anna 4. osztályos tanuló a Tapolcai Wass Albert
Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege olvasópályázaton korcsoportjában I. helyezett lett az első fordulóban.
Gratulálunk! További jó versengést kívánunk!
Márc. 2-án Szántó Bálint 7.osztályos tanuló a Tollas Diákolimpia területi fordulóján elért 3. helyezéssel tovább jutott az Országos
döntőbe. Gratulálunk!

Márciusi várható események a Szigligeti Általános Iskolában
Március 6-án, Budapesten, a Parlamentben a nyertes pályázat átvétele. A díjat átveszi Benkő Katalin a Szigligeti Általános iskola
intézményvezetője, és Szabó Lajos Konrád a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója.
7-én a Tapolcai Egészségfejlesztési Központ egészségnapot szervez tanulóinknak. Interaktív módon, játékosan mutatják be az
intézmény dolgozói, hogy milyen tudományos háttere van mindannak, amit rendszeresen tanítunk a kézmosásról, a zsebkendő
használatról, és egyéb betegség megőrző tevékenységről. A foglalkozások a délelőtt lesznek tanórai keretben.
8-án a 7. osztályosok oltást kapnak a rendelőben.
A március 15-i megemlékezés 13-án fél 5-kor lesz Szigligeten, 6-kor Badacsonytördemicen. Felkészítő tanárok: Czilli Regina és
Dér Krisztina.
20-án fél 5-kor „Te vagy a hős” elsősegély képzés lesz a Básti Lajos Közösségi Házban felsősöknek és felnőtteknek.
30-án lesz az utolsó óvodás foglalkozás. Beiratkozás április közepén lesz. A részletekről az érintetteket tájékoztatjuk.
A nyílt napot április első hetére tervezzük, közvetlenül a beiratkozás elé.
Benkő Katalin, intézményvezető
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Tisztelt Olvasó!
Hatalmas meglepetés és öröm ért az elmúlt napokban.
Iskolánkban mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy
tanulóink környezettudatosan nevelkedjenek. Ennek érdekében gyűjtjük a papírt, az elemet, szedtük a szemetet, védjük az természetet. Udvari tantermet építettünk a jobb tanulási körülmények eléréséhez, minimálisra igyekszünk
csökkenteni az elektromos fogyasztást új, korszerű berendezések cseréjével, tudatos spórolással. Tanulóinkat ilyen
szellemben oktatjuk, neveljük a tanórákon. A magunk módján így tudunk hozzájárulni a globális felmelegedés negatív
hatásainak csökkentéséhez. Ezeket a törekvéseket bemutatva pályáztam meg a Magyar Innovációs és Hatékonysági
Nonprofit Kft Energiatudatos Iskola pályázatát, melyet elnyertünk.
A díjkiosztó ünnepség a Parlamentben lesz március 6-án 15
órakor. A Magyar Televízió 1. csatornája a Híradóban közvetíteni fogja a ceremóniát ezen a napon. Korábbi ünnepségek megtekinthetők a https://www.youtube.com/watch?
v=CuKdcvTaQ_w linken.
Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki csatakozott
programunkhoz, és segíti az intézményünk vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
Benkő Katalin, intézményvezető

a szigligeti iskolásoknak

Te Szedd szemétgyűjtési akció!

A Szigligeti Táj- és Településvédő
Kör évek óta támogatja a Szigligeti
Általános Iskola környezet- és természetvédelmi programjait, valamint szabadidős tevékenységeit.
Körünk kötelezettséget vállalt, hogy az szja 1%-ból befolyó 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 öszszegyűlt 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

Idén mi is csatlakoztunk a Te Szedd kampányhoz, kérjük
te is csatlakozz hozzánk.
Időpont: 2019. március 23. szombat 14.00 óra
Gyülekezési helyszín: Szigliget, Fő tér (Polgármesteri
Hivatal előtt)
Kesztyűt és zsákot a szervezők biztosítanak, de láthatósági mellényt kérjük mindenki hozzon magával!
Gyűjtsük össze Szigliget területén együtt a szemetet!

2019. Február

Szigligeti Harsona

7. oldal

KUTYABAJOK
Sajnos az utóbbi időben egyre többször tapasztaljuk, hogy
településünk legforgalmasabb járdáján lépten-nyomon
kutyaürülékkel találkozunk. Azon a járdán, ahol nap mint
nap sokan közlekedünk, ki a közértbe, ki az orvosi rendelőbe, ki a buszmegállóhoz, gyermekeink, unokáink iskolába,
óvodába. Az utcán hagyott, fel nem szedett kutyagumi
azon túl, hogy nem egy gusztusos látvány, de számos veszélyt is hordoz, melyek közül a belelépés esélye egészen
ártalmatlannak számít. A kutyák ürüléke ugyanis milliónyi
olyan élősködőt (parazitát) tartalmaz, melyek az emberre
és többi házi kedvencünkre is veszélyes fertőzéseket terjesztenek.
Minden kutyatulajdonos kötelessége, hogy a kutyája által
hátrahagyott kupacot felszedje! Ez a feladat nem várható
el sem az ingatlan tulajdonosoktól, sem az önkormányzat
dolgozóitól. Egy kis nejlonzacskó, egy darab papírtörlő
mindenki zsebében elfér, melyekkel könnyedén hatástalanítható ebünk végterméke.
Köszönöm minden kutyasétáltatónak, ha ezzel a kis odafigyeléssel mi is hozzájárulunk településünk tisztán tartásához.
Szentiványi Péter

Prosztata szűrés
50 éves kortól nő az esélye a jó illetve rosszindulatú
prosztata elváltozás kialakulásának. A tünetek mindkét
elváltozásnál, illetve betegségnél sok esetben hasonlóak.
Az éjszakai vizelés, a nehezített, vagy akadozó vizelés oka
lehet prosztata probléma, amit egy egyszerű vizsgálattal
könnyen ki lehet deríteni. Az eredményektől függően a
kezelések nagymértékben eltérnek egymástól!
A tünetek megjelenése előtt érdemes 50 év felett elmenni egy szűrővizsgálatra!
Az Egészségügyi Szolgálat Nov. 30-án prosztata szűrést
szervezett az 50 év feletti férfiak számára, amelyen 30 fő
vett részt. A vizsgálatot dr Nagy István urológus szakorvos végezte. Az anyagi hátteret a Szigligeti Önkormányzat
biztosította.
Egészségügyi Szolgálat

Giczi Veronika gyógytornász
vezetésével kondicionáló tornát tartunk
csütörtökönként 17 órától
a Szigligeti Általános Iskolában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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150 éve hunyt el a kastély építője
Idén júliusban lesz 150 éve, hogy elhunyt báró Puteani József, Szigliget egyik legjelentősebb birtokosa. Neve, munkássága talán kevésbé ismert a későbbi birtokos Esterházyak miatt, ugyanakkor a levéltári kutatások során fény derült arra hogy milyen sokkal járult hozzá Szigliget fejlődéséhez.
1811. április 20-án született Felsőbogáton, apja Puteani Vencel, anyja tóti Lengyel Krisztina volt. Két bátyja, Sándor
és Ottó közül utóbbi 1814-ben elhunyt, ugyanabban az évben, amikor Lengyel Krisztina is. Ezzel a Puteani fiúk árvaságra jutottak, hiszen Puteani Vencel harmadik fia születésének évében halt meg. Az árváknak több gyámja volt az
évek során, közben több iskolában is megfordultak. Puteani József először Budán, majd Bécsben folytatott tanulmányokat.
1830-ban költözött Szigligetre, először a templom alatti nemesi házba. Az épület nem felelhetett meg neki, így a következő években felépítette kastélyát, a mai Alkotóház elődjét. 1835-ben Bécsben feleségül vette lukafalvi Zarka
Paulinát, a frigyükből négy gyermek, Róza, Ödön, Géza és Vilma érte meg a felnőtt kort. A báró részt vett az 1848-as
forradalom utáni közéletben a tapolcai járás országgyűlési képviselőjeként, majd a szabadságharc bukása után segítette a korábban bebörtönzött Szivós Józsefet, de levelezett Széchenyi Istvánnal is. Közéleti szereplése ezután a megyegyűlésekre korlátozódott, szigligeti birtoka viszont szépen fejlődött. Komoly ménest tartott fenn, virágzott a falusi és a patacsi major. A megyei nemesség jeles képviselői, Deák Ferenc vagy Csány László is sűrűn megfordultak Szigligeten, mely ebben az időben lett egyre ismertebb kirándulóhely.
Puteani József 1869. július 4-én hunyt el Szigligeten, itt is temették el a temetői családi sírkertben. A faluképre nagy
hatással levő férfiú megérdemelné, hogy az utókor hálás szívvel emlékezzen rá halálának 150. évfordulóján.
Balassa Dániel

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
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Rákóczi utca

9. oldal

Kovács György
Szekér János, Ódor Emma, Ódor István 1963

Tóth Mihály
Varga Sándorné, Ági néni, Varga Sándor
Utolsó tehenek-1981 okt.

Takács
Takács Lajosné,
Lajosné, Nagy
Nagy Erzsébet
Erzsébet

Takács József gyűjteményéből

10. oldal

Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

Szigligeti Harsona

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

