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Lassan közeledik a nyár, a munkák priorizálása ennek és a turisztikai szezon indításának függvényében történik. A 
strand csinosítgatása folyamatban van, a vár tavaszi látogatottsága pedig a tavalyinak majdnem duplája. Remélhető-
leg jó szezont fogunk zárni, ezzel pedig komoly alapot szolgáltathatunk a fejlesztési terveknek. 
A cikk megjelenésekor már befejeződtek a ciframajori vízvezeték-hálózat cseréjének munkálatai, ennek a régóta hú-
zódó kérdésnek a végére tudtunk járni. Szintén a helyszínhez kapcsolódik a Tapolca-Szigliget kerékpárút, melynek 
kivitelezési munkálatai elkezdődtek. A Hegymagas és Szigliget közötti szakaszon várhatóan a nyár közepétől kezdőd-
nek a munkálatok, így várhatóan az ősszel kap új aszfaltburkolatot a Ciframajor útja is. 
Tervben van az iskola kerítésének cseréje, amint felszabadul kapacitás, belevágunk. Jó hír, hogy a KLIK sikeresen pá-
lyázott a Magyar Falu Programban, így várhatóan a nyár folyamán elkészül az iskola tetőszerkezet cseréje a déli épü-

letszárnyon. Az óvodai ebédlőben saját forrásból kicseréltük a székeket és az asztalo-
kat, így a gyermekek kulturáltabb körülmények között étkezhetnek. 
A temetőben elkészült az urnafal első szakasza, ezzel lehetőséget biztosítunk az ide 
temetkezni vágyóknak, ráadásul a helyhiány problematikáját is orvosolhatjuk vele. 
Remélhetőleg csak nagyon sokára kell majd használni, viszont a kialakítás méltó lett a 
gondozott temetőnkhöz. 
Április hónapban lezajlott a lomtalanítás, sajnos még mindig volt, aki úgy gondolta, 

hogy az erdő megfelelőbb helyszín ezek elhelyezésére. Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy azt a hulladékot, amit 
ilyenkor nem vesznek át (elektromos eszközök, stb.), az NHSZ tájékoztatása alapján a megfelelő helyre vigye. Ez pedig 
nem az erdő vagy a szelektív gyűjtőpont. Sajnos ismét vannak olyan személyek, akik a szelektív gyűjtőkhöz hordják a 
kommunális hulladékot. Ezt az állatok éjszaka széttépik, széthordják, és a strandparkoló vagy az óvoda környéke sze-
métdombként néz ki egy hétvégi napon. Ismét kérek mindenkit, hogy szerezzen be hulladékgyűjtőt, tájékozódjon az 

elszállítási lehetőségekről, és ne terhelje Szigliget közös kasszáját az elszállítás költsé-
gével. Ehhez a témához kapcsolódik a strandi konténerek használata. Többen is úgy 
gondolják, hogy oda helyezik el a háztartási hulladékot esténként, „amikor senki sem 
látja”. Ezt a gyakorlatot kéretik sürgősen beszüntetni, mert nagyon inkorrekt viselke-
dés azokkal szemben, akik szabálykövetően járnak el, ráadásul nagyon komoly költség 
egy konténer elszállítása. Ennek a kérésnek a betartatása, illetve a strandparkoló biz-
tonságának növelése érdekében újra beüzemeljük a kamerarendszert, mely a parko-

lót, a szelektív gyűjtőpontot és a konténereket figyeli majd. Mivel a kikötői szemetes is rendszeresen hasonló 
„gondoskodásnak” van kitéve, oda is tervezünk tenni egy kamerát, ha nem javul a helyzet. Elfogadhatatlan, hogy né-
hányan a házi szemetesüknek tekintik és rendszeresen púposra rakják hétvégén.  
Fontos, sokadszor előkerülő téma a közterületi parkolás kérdése. Mivel a szezonban nő a településen az autóforga-
lom, kérek mindenkit, hogy az udvarába parkoljon, ne az utcán kelljen kerülgetni a kint 
álló gépjárműveket! Ez hatványozottan igaz a nagyobb forgalmú utcákra, főutcára, kö-

zösségi ház és iskola előtti útszakaszra. 
Május 5-én búcsúztatták el a hivatal dolgo-
zói és korábbi kollégák Lutár Mária korábbi 
jegyzőt, aki 47 évet dolgozott Szigligeten. 
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem a munkáját és egés-
zségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket 
kívánjak! Május 8-án haladt el települé-
sünk mellett a Giro d’Italia kerékpáros verseny. Köszönöm mindazok-
nak, akik bíztatták a versenyzőket, valamint Szőke Istvánnak és Makkos 

Ferencnek az egyedi szurkolói dekorációt! Balassa Dániel polgármester 
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Ikonkiállítás Szigligeten 

Április 9-én került sor a Básti Lajos Közösségi Házban Strommer Elemérné Somlai Julianna ikonkiállítására, melyet a 
nagyhéten és a fényeshéten lehetett megtekinteni. 
Az ikon nem egyszerűen csak festmény: a keleti egyházak számára ezek a képek a vallásos szemlélődő és Isten közötti 
kapcsolatteremtés eszközei is egyben. Nem véletlen volt a kiállítás időpontválasztása sem, amely a húsvéti ünnepek-
re esett. Az ikonfestéshez nemcsak tehetség, de imádságos lelkület is szükséges. Az ikonfestő a „színeken keresztül 
imádkozik”.  
Somlai Julianna művésznő Balatongyörökön él. A nyolcvanas évektől kezdett el festeni, elsőként tájképeket és csend-
életeket, majd később érzett rá, hogy az ikonfestészet jelenti számára az igazi művészi utat. A száznál is több kiállított 
ikon között megtalálhatóak voltak Krisztus, Szűz Mária, és a szentek festményei. Igazi különlegesség volt a 25 darab-
ból álló ünnepsor is. 
A megnyitó kezdetén Haga Kálmán zeneművész, és tanítványa, Körmendi Tamás adott elő egy fúvós művet. Ezt köve-
tően az ikonok történetéről, szimbólumvilágáról volt hallható egy rövid előadás. A képeket a fordított perspektíva, a 
fényes aranyozás, és az idő állandósága jellemzi: minden jelentés azt akarja aláhúzni, hogy az ikon egy ablak a 
Mennyországra. 
Somlai Julianna művésznő elmondta, hogy az ikon nem lakásdekoráció. Az ikont a ház egy olyan meghitt helyére kell 
tenni, ahol az ember meg-megállhat, elmélkedhet, és segítséget kérhet azokhoz a dolgokhoz, melyekkel önerejéből 
nehezen tudna csak megbirkózni. 
A megnyitót kötetlen beszélgetés zárta. Biztosra mondhatjuk, hogy akik a húsvéti időszakban betértek erre a kiállítás-
ra, emelkedett lélekkel térhettek vissza tennivalóik közé. Köszönjük Művésznőnek, hogy erre a két hétre otthont ad-
hattunk képeinek Szigligeten! 

Szabó Tibor András 

Változások a Plébánián 

2022. május 1-től Udvardy György érsek úr Szigliget filia ellátását Bedy Imre badacsonytomaji plébános úrra 
bízta. Kántori szolgálatot Zentai István úr teljesít. 
Ezen területi átalakításokkal járó változásokat a következők: 
A Plébánia elérhetőségei: Szent Imre Római Katolikus Plébánia, Badacsonytomaj, Hősök tere 1. Telefon: 
0687/471-250, email: badacsonytomajplebania@gmail.com. Hivatali órák a Plébánián: kedden, szerdán és 
pénteken 9 és 11 óra között. 
A vasárnapi miserend a következőképpen alakul: 
Badacsonytomaj plébániatemplom: 10.00 
Szigliget, templom: 11.30 
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Tisztelt Támogatóink! 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 

elnöksége nevében kérem, hogy az szja 1%-val 

legyen szíves Körünket támogatni! 

A „900 éves Szigliget - 900 fa” keretében 

megkezdett fásítási program folytatásaként 

útmenti fasor(ok) pótlására, telepítésére 

fordítjuk az így befolyt pénzt.  

 

Kedvezményezett: 

Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 

Adószám: 19254465-1-41 

 

Köszönettel: 

Várfesztivál 2022 

11.00 Tihanyi Vándorszínpad: Mesék Mátyás királyról 
12.00 I. András király lovagrend 
13.00 Szelindek Együttes 
13.50 Hunting Íjász Baráti Kör 
14.50 Néptánc műsor 
15.30 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje 
16.30 Szelindek Együttes 

Június 4. szombat 
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Óvoda 

 „Madárdal száll a határon áprilisi, szép hajnalon” 

Április - a második tavaszi hónap- eseményekben gazdagon telt az óvodánkban. 
Az óvodai környezeti nevelés egyik fontos feladata a minket körülvevő természet változásainak megfigyelése, figye-
lemmel kísérése. A tavasz beköszöntével már márciusban elkezdtük követni a természet kisebb-nagyobb rezdüléseit: 
az időjárás tavasziasodását, az első virágok kibújását, a rügyező fákat és nem utolsó sorban a madarak visszatérését. 
A Szigligetre visszatérő gólyát többször meg tudtuk figyelni, hogy miként keresi  a legmegfelelőbb ágakat fészkének 
javításához. Többször az óvodánk udvarára szállt le és itt keresgélt, nagy élmény volt megfigyelni. 
Zöld jeles napot ünnepeltünk ebben a hónapban is. A Föld Napját. Tudomásul kell vennünk, hogy a Föld terhelhető-
sége véges, minden döntésünknek mérlegelni kell a kockázatát, ezért kell tudatosan hozzáállnunk a környezetvéde-
lemhez. Pláne, ha arról van szó, hogy ezt a tudatosságot, a környezetünk megóvását a gyermekekben szeretnénk el-
ültetni. Az a pici gyermek, aki ilyen óvodában “éli” óvodás éveit, bizonyára az iskolába is ezt a szemléletet viszi to-
vább, sőt reméljük, hogy egész élete során ezt a szemléletet fogja képviselni. Mi ezen a napon zöldségeskertet alakí-
tottunk ki és vetettünk be magokkal, de ezt megelőzően a csoportban is megnéztük az elvetett mag növekedését, 
fejlődését. 
A jeles naphoz kapcsolódva a közösségi házban bábelőadást néztünk meg az első osztályosokkal együtt. A Föld napjá-
ra írt mesét a Tekergő bábszínház adta elő címe: “Brekegi Barnabás és a nagy szemétkupac”. 
Ebben a hónapban ünnepeltük a Húsvétot. Az ünnepet megelőzően sokat beszélgetünk a húsvéti népszokásokról, 
történeteket hallhatnak tyúkanyóról, a nyuszikról, a locsolkodási szokásokról. Óvodás gyermekeink a Húsvéti Nyuszi-
tól levelet kaptak, melyben pontosan le volt írva, hogy a tojáskeresés előtt, milyen ügyességi feladatokon kell részt 
vegyenek.. Boldog izgalommal teljesítették a Nyuszi kérését és ezután következett a tojáskeresés hagyományos mű-
velete! Az ovi udvarán bokrok, fák alatt, fűben eldugott csoki tojásokat mind megtalálták a gyerekek, kosárba gyűj-
töttük és mindenki egyformán részesült belőle.. 
Ebben a hónapban Hoffer Léna 6 éves lett, a csoporttal közösen köszöntöttük fel. Isten éltesse! 
A Boldogság óra keretében az  áprilisi hónap témája” A megbocsátás gyakorlása”. A megbocsátásnak stressz oldó 
hatása van. A megbántás miatt felgyülemlett negatív érzelmek feloldódnak, amikor sikerül tisztázni a problémát, he-
lyükbe megkönnyebbülés lép. Ha tudatosan alkalmazzuk, a kapcsolataink kiegyensúlyozottabbak, mi magunk nyugod-
tabbak, egészségesebbek és boldogabbak leszünk. Szlogenünk: „Dolgozz azon, hogy minél kevesebb sérelmet hor-
dozz magadban! Élj a jelenben, éld meg döntéseid szabadságát, és válaszd a boldogságot!”, hiszen csak így tudunk 
segíteni a gyermekeknek a megbocsájtás gyakorlásában. Varázsszavakat gyűjtöttünk a gyerekekkel melyet használ-
nunk kell. 
Megtörtént az óvodai beiratkozás is, melynek időpontja 25.-én és 26.-án volt. ezeken a napokon 12 gyermeket írattak 
be az óvodánkba. 
E programok után lázas készülődésbe kezdtünk, hiszen Anyák Napja lesz, így ajándékkészítés, vers-és énektanulás, 
gyakorlás tölti ki a gyerekek és felnőttek napjainak egy részét.  

Szamosyné Gellén Marika óvodavezető 
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Iskola 

Márciusi történések a Szigligeti Általános Iskolában 

A leendő első osztályosok beiratkozása előtt 2022. 04. 02-án óvodás foglalkozást tartottunk az érdeklődő gyermekeknek és szü-
leiknek. Anikó néni, Juci néni és néhány jelenlegi tanítványunk varázsolta el az iskolába készülőket; míg Mónika néni, Kata néni és 
én a szülőkkel beszélgettem. 
2022. 04 07-én került megrendezésre iskolánk költészet napi szavalóversenye. A versenyre több mint harminc tanulónk jelent-
kezett. A diákokat a rendezvény főszervezője, Császár Lászlóné Anikó néni köszöntötte, majd először az alsósok, utána a felsősök 
mondhatták el az általuk választott verseket. Nem volt könnyű a zsűri dolga, csodás szavalatok hangzottak el! Az eredmények a 
következők: 
I. korcsoport (1-2. osztály) 
1. helyezett: Majtényi Soma 1. osztályos tanuló 
2. helyezett: Balassa Imola és Burucs Balázs 1. osztályos tanulók 
3. helyezett: Kovács Levente 1. osztályos tanuló 
II. korcsoport (3-4. osztály) 
1. helyezett: Horváth Gréta 3. osztályos tanuló 
2. helyezett: Molnár Marcell 3. osztályos tanuló 
3. helyezett: Burucs Klára és Széplábi Léna 3. osztályos tanulók 
III. korcsoport (5-8. osztály) 
1. helyezett: Ihász Ferenc 7. osztályos tanuló 
2. helyezett: Pukli Zsófia 6. osztályos tanuló 
3. helyezett: Gál Marcell és Horváth Barnabás 5. osztályos tanulók 
Nagyon köszönjük a zsűri (Balassáné Molnár Edit, Kajtárné Simon Éva és Király Nikolett) lelkiismeretes munkáját!  
Szívből gratulálunk minden versmondónak! 

 A tavaszi szünetre, a pihenésre mindenkinek szüksége volt már április közepén. Mire a gyerekek jöttek ismét iskolába meglepe-
tés várta őket az ebédlőben: gyönyörű új asztalok, székek. Hálásan köszönjük Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-
testületének! 
2022.04. 22-én, pénteken a Básti Lajos Művelődési Házban színházi előadást tekintettek meg az 1. osztályosok: Tekergő Bábszín-
ház: Brekegi Barnabás és a nagy szemétkupac címmel. Hálásan köszönjük a lehetőséget. 
Két napon iratkozhattak be a leendő első osztályosok intézményünkbe. Köszönjük a bizalmat, akik bennünket választottak! 
A 2021/2022-es tanévben első ízben csatlakoztunk a Fenntarthatósági témahéthez, amely hetedik alkalommal került meghirde-
tésre. A víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás voltak az idei fő témakörök. Ezen a héten, több órán is felelevenítettük, 
rendszereztük a meglévő ismereteinket; bővítettük tudásunkat a témakörökkel kapcsolatosan.   
A Christmas is All Around c. országos angol nyelvi versenyen iskolánkból Kutasy Lúcia Manuelle és Szommer Hanna Lilla 7. osztá-
lyos tanulók vettek részt, és negyedik helyezést értek el, Junior 2 (B1) kategóriában. (Ebben a kategóriában 27 csapat indult!) A 
verseny egy fordulós volt, egy hónap állt a versenyzők rendelkezésére december közepétől, január közepéig; áprilisban érkezett 
meg az eredménye a versenynek. Lúcia és Hanna változatos feladatokat (project munka, hallott szöveg értése stb.) oldottak meg 
az angolszász országok karácsonyi szokásaival kapcsolatban önállóan, tanári segítség nélkül. Gratulálunk diákjainknak!  
Költői üzenő fallá változtattuk Szigligetet! A posztoljverset.hu felhívására a 8. osztályosok kiválasztottak néhányat kedvenc ver-
seikből, melyeket a falu különböző pontjain ki is helyeztek. Egy kis játszóterezés és fagyizás is belefért a délutánba. Köszönjük 
Regina néninek! 
Sirkó Csenge április 26-án Tapolcán a DIÁKOLIMPIA Kisiskolák atlétika körzeti versenyen egyéni összetettben és 600-on első he-
lyezést ért el, a megyei döntőjébe jutott. Április 28-án a DIÁKOLIMPIA atlétika körzeti versenyen egyéni összetettben 701 ponttal 
első helyezést ért el, egyéni csúcsokkal (távolugrás 484 cm, kislabdahajítás 53 m) megyei döntőbe jutott. Ezt követően a diák-
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olimpia megyei döntőjében, Veszprémben egyéni összetettben új egyéni csúccsal (távolugrás 4,98m) 720 ponttal első helyezést 
ért el, az országos döntőbe jutott! Szívből gratulálunk Csengének, Szüleinek és felkészítőjének Mile Pál Tanár Úrnak! 
Két 6. osztályos tanulónk: Czanka Szabina és Pukli Eszter a Basic Táncstúdió tagjai. A 2022. 04. 21-i Lenti Táncfesztiválon 3. helye-
zést értek el. Gratulálunk! 
Második osztályos tanulónk, Mile Benjámin a Sakk Diákolimpia Veszprém megyei Egyéni döntőjében Ajkán I. helyezést ért el, 
bejutott az országos döntőbe. Gratulálunk! 
Közép-dunántúli területi döntő - Pétanque Diákolimpia  
136 diák mérte össze pétanque tudását 2022.04.13-án, Szigligeten. 
IV. korcsoportban II. helyezést ért el csapatunk: Falati Liliána, Falati Nóra és Ihász Ferenc. Gratulálunk! 

A facsemetét ajándékba kaptuk Németh Sára Anna 5. osztályos tanulónk nagypapájától. Az ültetés 
egy levelezős tanulmányi verseny része volt, de az idejét a fenntarthatósági témahétre, április 28-
ra ütemeztük. 
Iskolánk udvarán sok mókus és énekes madár talál otthonra, amit kihelyezett odúkkal is segítünk. 
Reméljük, ez a fácska is nagyra nő és fészkeket ringat majd ágai között. 
Árnyat és friss levegőt ad az utánunk jövő, játszadozó gyerekseregnek! Köszönjük Andi néninek a 
segítséget! 
Szabó Korinna 8. osztályos tanulónk Képregény készítő pályázatra küldött be csodálatos és kreatív 
pályamunkát. Három korosztályban összesen 80 képregényt bírált el a zsűri. Korinna pályázata idén 
bekerült a legeslegjobbak közé! Az eredményhirdetésre május 29-én kerül sor a Városligetben. Az 
alkotás a honlapunkon megtekinthető lesz. 

A Diákönkormányzat szervezésében papírgyűjtést tartunk. 
Szívesen fogadjuk az összekötött újságpapírokat, reklámújságokat, régi füzeteket stb... 

A raktározás a vendégöltözőben (parkolóban lévő épület) és a pincében.  

Elszállítás: 2022. 05. 26.  (csütörtök) 
Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

Sirkó Csenge 6. osztályos tanuló a Diákolimpia Tapolca kör-
zeti versenyén kiváló eredményekkel, egyéni csúcsokkal 
(kislabda hajítás:53 m, távolugrás 4,84 m) első helyezést 
ért el atlétikában egyéni összetettben (60m, 600m kislabda 
hajítás, távolugrás), távolugrásban a megyei döntőbe ju-
tott. Megyei döntőbe jutott a Diákolimpia Kisiskolák atléti-
ka versenyén egyéni összetettben és 600 m-en. 
Május 3-án Veszprémben távolugrásban 4,75 m-es ered-
ménnyel az első helyen végzett és az országos döntőbe ju-
tott. A mai napon indul a megyei döntőben egyéni össze-
tettben, jó eséllyel az országos döntőre. Köszönöm az ön-
kormányzatnak Csenge versenyzésének sportfelszereléssel 
való támogatását. 

 
 

 
 

Mile Benjámin 2. osztályos tanuló a Sakk Diákolimpia megyei döntőjében, Ajkán első 
helyezést ért el, Szolnokon megrendezésre kerülő országos döntőbe jutott. Áprilisban 
Lengyelországban nemzetközi versenyen 
rapidban 3. helyezést ért el. Április 29-30-án Mis-
kolcon az országos rapid bajnokságon nagyon 
erős, “nemzetközi” (orosz, kínai, indiai származá-
sú versenyzők) mezőnyben kilenc mérkőzésből 
ötöt megnyerve 8-10 helyen végzett. Egy ponttal 
lemaradva a dobogóról. Köszönöm Kosztolánczi 
Gyula sakkmesternek Benjámin felkészítését. 
 

Mile Pál 

Irány Győr! 

Fekete-fehéren országos döntő! 
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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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Takács József gyűjteményéből 
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