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Tisztelt Olvasó!
Novemberben két infrastrukturális fejlesztésünk is elindul, melyeknél a lakosság türelmét kérjük. Az előzetesen megadott dátumhoz képest november 8-án kezdődik a Rókarántói és a Révész utca aszfaltburkolatának felújítása. Ennek
során időszakos lezárások előfordulhatnak, hiszen mindkét utca szűk zsákutca. Kérném az ott lakók és közlekedők
megértését, valamint azt, hogy az autóforgalmat ehhez igazítsák, adott esetben ne az utcában parkoljanak ezen időszakban. Miután elkészül az új burkolat, kiváló minőségű kopórétegen közlekedhetünk majd, ezért pedig megéri a kis
kellemetlenség.
A két utca felújításával kapcsolatban fontos információ még, hogy a beruházás elkészültét követő 5 évig csak javítási
célra engedélyezzük majd az aszfaltréteg felvágását, és súlykorlátozó táblát helyezünk el.
A Tapolca-Szigliget kerékpárút ügyében is sikerült egy fontos mérföldkőhöz elérkezni. Szigliget a pályázati konzorcium jelenlegi vezetője, jelenleg mi fogjuk össze a folyamatot, ahol sikerült kiírni a közbeszerzést, így komoly esély mutatkozik rá, hogy tavasz elején elindulhat az építés.
A Szabadság utcai járda felújításának ütemezése még tárgyalás alatt van a vállalkozóval, ha decemberben nem is,
januárban elindul a munka majd, erről talán a következő lapszámban már biztos információval tudok szolgálni.
A téli időszakban szeretnénk több programot is megvalósítani, ezekről a hirdetőtáblákon és az interneten fogunk
majd értesíteni mindenkit. A közösségi élet fellendítésének egy civil kezdeményezése volt az a fotópályázat, melynek
részletei a honlapon is fent vannak, és amelynek leadási határideje közeleg. Kérnék minden fotózni szerető szigligetit,
hogy induljon el akár több képpel is, hadd lássuk sok ember szemén keresztül, hogy milyen gyönyörű településen
élünk!
Balassa Dániel
polgármester

Meghívó
Szigliget község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja
2021. november 18.-án (csütörtökön) 16.30 órakor tartandó

Közmeghallgatásra
A közmeghallgatás helye: Básti Lajos Közösségi Ház - Szigliget, Kossuth u. 23.
Kérjük, hogy a Közmeghallgatáson viseljen maszkot!
Balassa Dániel
polgármester
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“Szigligetért” emlékérem
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör idén is, mint bő 30 éve minden ősszel kiadja a “Szigligetért” emlékérmet. A díj
Józsa Bálint Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.
Alapszabályunk szerint ezt az elismerést az a személy kaphatja, aki munkaköri kötelességén túl kimagaslóan sokat
tett Szigligetért az élet bármely (pl.: sport, kultúra, tudomány, közösségi élet stb.) területén.
Tavaly a COVID miatt elmaradt a díjátadó, ezért idén két személyt ünnepelhettünk.
Simon Endre kitüntetésével régi adósságát orvosolja a Kör. Bandi bácsi fiatal emberként nősült Szigligetre. A Sportkörben rögtön megtalálta a helyét. Kezdetben a focicsapatban való helytállásával hívta fel magára a figyelmet, majd
az egyesület vezetőségében is több évtizeden keresztül szolgálta a helyi sportéletet – néha akár egy-egy vasárnapi
családi ebéd rovására is. Remek diplomáciai érzékének köszönhetően jó kapcsolatot alakított ki hajdani országos hírű
sport vezetőkkel, többek között Csanády Árpáddal és Mezey Györggyel. Ennek kapcsán minőségi felszereléshez juthatott a csapat. A focipálya építés, karbantartás, felújítás nagyrészt társadalmi munkában készült, csak úgy, mint az
öltöző. Ezen munkákból Bandi bácsi is jócskán kivette részét. Nem fukarkodott szaktudásával, vízvezeték szerelőként
dolgozott. Bárhová is hívták, mindig kész volt, hogy segítsen, hol az óvodában, hol az iskolában akadt sürgősen megoldandó probléma.
Itt Szigligeten régen pezsgett a közösségi élet, amelynek egyik szervezője Bandi bácsi volt. Minden évben több bált is
rendeztek a faluban, többek között a Sportkör is.
Bandi bácsi ma már csendesen, visszahúzódva tölti napjait. Jó egészséget, szép éveket kívánunk!
Másik díjazottunk Balassa Balázs. Ki ne ismerné őt, aki 4 cikluson át volt Szigliget első embere. Ezalatt lett többek között felújított várunk, színvonalas strandunk, utjaink és járdáink.
Azt a bizalmat azonban, hogy fiatalon polgármesternek választották, ki is kellett érdemelni. Nyugodt szívvel állítható,
hogy nem volt olyan társadalmi munka, közösségi program, amiben ne vett volna részt. Valószínűleg nem lesz teljes a
felsorolás, de az biztos, hogy motorja volt a Sportkörnek játékosként, majd elnökként és edzőként is. A Bozsik program éveken keresztül az ő irányítása alatt zajlott. Az ifjúsági klubot is hosszabb ideig nagy lelkesedéssel szervezte. Az
Egyházközösségben képviselőtestületi tag volt.
A polgármesteri évek alatt nem méricskélte a munkaidejét, ritkán ért az véget délután 4-kor. Szabad szombat, vasárnap sem sűrűn adódott. Egy ilyen vegyes összetételű településen, ahol nyaranta többszörösére duzzad a lakosság, mondhatjuk - egy percre sem áll meg az élet. Mindenütt ott volt, mindenről tudott, ha kiesett egy dolgozó bárhol,
beállt helyette. Szigliget gondos gazdájaként arra is volt figyelme, hogy a településen szervezett programoknak szíves
vendéglátója legyen. A sport iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy pl. jégpálya volt a strandon több télen keresztül, amit, - ha úgy adódott – maga takarított le – akár éjjel. Sok gyerek tanulhatott meg itt korcsolyázni ebben az időben. A sportnál maradva, közismert, hogy rendszeresen tagja a Szigligetet képviselő csapatnak. Polgármestersége
idején tehát nem csupán a pozíció megkívánta munkát látta el. Továbbra is a közösségi élet bármely területén, minden társadalmi munkában aktívan részt vett, legyen az akár éppen szemétszedés. Elmondható, hogy egész eddigi életében igazi közösségi emberként, lokálpatriótaként tevékenykedett.
A Kör elnöksége nevében megköszönöm ezt a sokirányú, önzetlen munkát.
A díjátadó elnökségi ülésen a kitüntetetteket Németh Sára és Somogyvári Hanna verssel, énekkel köszöntötte, Hosszú
Irma néni pedig az ünnepeltekkel kapcsolatos régi kedves emlékeiből elevenített fel.

folytatás a következő oldalon
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Demeter Éva

Mindenszentek napi megemlékezés az Avasi templomromnál
Processzió. A latin eredetű szó (át)menetet jelent, de használják az egyházi körmenetek megnevezésére is. Mindenszentek napján sokszorosan láthatjuk ezt az „átmenetet”: a délutánok egyre korábban mennek át az éjszakába. A természet a hulló falevelekkel a felénk menetelő télre figyelmeztet. Mi pedig ezekben a napokban azokra gondolunk,
akik már átmentek az élet és halál közötti kapun.
Az idei évben emlékeztünk meg az Almád monostor alapításának 900. évfordulójáról. Ebben az okiratban olvashatjuk, hogy a mai Avasi templomromot a Mindenszentek tiszteletére ajánlották fel, így ez az ünnep a Csonka-torony
búcsúnapja is egyben. Ez a hely szorosan kapcsolódik Mindenszentek ünnepéhez és a Halottak napjához a templomrom titulusa, és a környezetében nyugvó elhunytak személyében. Valószínűleg itt pihennek a fák alatt azok a településalapítók, akik Szigliget első köveit rakták le egykoron. November 1-i megemlékezésünk éppen ezért ezen a helyszínen kezdődött. A többszáz éves falak között elimádkoztuk a Mindenszentek litániáját. Ezt követően körmenetben
mentünk át az új temetőbe, ahol a Mindenki keresztje előtt emlékeztünk meg az itt nyugvókról. Településalapító
ősök, emlékünkben még élő elhunytak és a jelenkor szigligeti lakói közösen voltak jelen ezen az estén.
Péter atya záró gondolataiban ezen ünnepek egyházi vonatkozására tért ki: a dicsőséges egyház részei a szentek, a
szenvedő egyház tagjai, akik még nem jutottak el az üdvösségre, mi pedig a küzdő egyházat képviseljük. E három csoport lelki értelemben segíti egymást, de példát mutatnak nekünk, hogy földi életünkben is egymás boldogulását, az
üdvösség felé vezetését tartsuk szem előtt. Mert a nagy és végső „átmenetre” egyszer mindegyikőnknek el kell majd
indulnia.
Szabó Tibor András
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Októberben történt a Szigligeti Általános Iskolában
Szeptemberben megígértem, hogy a lapzárta utáni két eseményünkről
még tudósítani fogok: A népmese hetében nemezelés, mézeskalács
díszítés, zenei foglalkozás színesítette napjainkat. A vállalkozó kedvűek
megtanulhatták a magyar népmesék fülbemászó dallamát furulyán.
Krumpli nyomattal díszített könyvjelzőket készítettünk, népi motívumokkal. Régi, szakadt, sérült diafilmekből könyvjelzőket varrtunk. Egy
napon népmese szereplőknek öltözött gyerekekkel és felnőttekkel találkozhattunk az iskola falai között.
XXX. Köztársaság Kupa Veszprém megyei atlétika versenyén, Sirkó
Csenge 6. osztályos tanulónk remek versenyzéssel két arany érmet
szerzett. Kislabdahajításban 41 méterrel, távolugrásban 4,88 méterrel
állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Nagyon büszkék vagyunk
Csengére, hiszen már megszámlálhatatlan dicsőséget szerzett iskolánk számára. Példa értékű a kitartása, elszántsága,
mind a felkészülések, mind a versenyek alatt. Felkészítője: Mile Pál.
2021. október 5-én a 3-5. osztályosok, október 6-án az 1-2. osztályosok látogattak el a Básti Lajos Közösségi házba,
ahol színvonalas előadások megtekintésével gazdagodtak.
A 6. osztályosok a Lázár Ervin Program keretében, Budapesten, a Fővárosi
Nagycirkusz Cirkománia című előadását tekintették meg.
A lélegzetelállító előadás a cirkuszi műsorszámok látványán túl erkölcsi
iránytűként is kívánt szolgálni a nézőknek.
Októberben is folytatódott a mindennapos testnevelés keretében megvalósuló úszásoktatás a 4. és 6. évfolyamosainknak.
Nagyon fontos feladatunk a pályaorientációs ismeretek, lehetőségek eljuttatása tanulóinkhoz. Azért,
hogy 6., 7. és a 8. osztályosok pályaválasztását segítsük, csatlakozunk a felkínált üzemlátogatásokhoz, fogadjuk a középfokú
iskolák képviselőit, eljuttatjuk a bemutatkozó anyagokat tanulóinkhoz, szüleikhez. Egy ilyen lehetőség keretében látogattak el
érdeklődő diákjaink Tapolcára, a Pálffy és Papp Kft. asztalos műhelyébe, valamint ismerkedhettek a Batsányi János Gimnázium
és Kollégium életével.
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes
mozgalma. Idén immár kilencedik alkalommal valósult meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítottak” a TeSzedd! önkéntesei. Intézményünk is
csatlakozott az akcióhoz.
2021. október 20-án, Veszprémben, a diákolimpia megyei döntőjében mezei futás
számban indult iskolánk kis csapata. Két egyéni csúcs született: Falati Nóra (6. osztály)
2500 m-en 8p.09mp., Sirkó Csenge (6. osztály) 2000 m-en 7p.27mp.. A fiú csapat tagjai:
Farkas Bálint, Varga Péter, Gál Marcell, Kiss Balázs. Felkészítőjük: Mile Pál. Gratulálunk
valamennyiüknek! Méltó módon képviselték iskolánkat! Köszönjük Szigliget Község Önkormányzatának a versenyzőink utaztatását!
Hagyományainkhoz híven, 1956. október 23. tiszteletére ünnepi megemlékezést
tartottunk. Az énekkarral kiegészülve, a 7. osztályosok kápráztattak el bennünket műsorukkal. Életképeket jelenítettek meg a korból, két zenés-mozgásos betéttel színesítve. Köszönjük a szereplőknek és a felkészítőknek: Dér Krisztinának,
Czilli Reginának és Verő Katalinnak!
Az őszi szünet előtti
utolsó tanítási napon a
2. osztályosok, Mónika
nénivel töklámpásokat készítettek; amelyekkel az épületünk
bejáratát díszítettük ki.
Dömötöri Józsefné, Csilla néni
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Óvoda
Aranysárga levelek közt őszi szellő lebben...
Óvodánk kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, ezt kihasználva arra törekszünk, hogy a környezet- és állatvédelemmel kapcsolatos programok szervesen beépüljenek az életünkbe. Feladatunk a környezettel való
„együttélésre” nevelés, mely magában foglalja a környezet tényleges védelmét és egyben a környezeti kultúra közvetítését, átadását.
Októberben sok olyan programunk volt, ami teret adott az élményeknek, tapasztalásoknak.
Október 4.-én az Állatok világnapja alkalmából a Salföldi majorban voltunk. Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi- és haszonállatok, ebben a majorban velük ismerkedtünk. Bátor óvodásaink lovagolhattak, így a gyerekek testközelből tapasztalhatták meg az állatok szeretetét, gazdagíthattuk ismereteinket az állatok életéről, védelméről.
Gyermekeinknek Aczél Gergely a „Lépten, nyomon”
természetbúvár program ötletgazdája –biológia tanár- mobil környezeti nevelést tartott. A játékos foglalkozás témája „Fedezzük fel a
rovarok, csodálatos átváltozásait! " izgalmas játékokon és érdekes történeteken keresztül ismerkedhettek a pillangó, a méhecske és a hangya rejtelmes életéről.
A Badacsonytördemici óvodásokkal a Szigligeti arborétumban jártunk, nagyon szép volt. Megfigyeltük az
őszbe boruló erdő életét. Megfigyeléssel rögzítettük az erdő szintjeinek fogalmát,
meghallgattuk az erdő hangjait és megpróbáltuk felfedezni a hallott hangok tulajdonosait, őzikéket is láttunk. Az arborétum hatalmas fáit csodáltuk, volt olyan fa melynek a törzsét a két óvodai csoport tudott körbe fogni, mert olyan hatalmas átmérője
volt. Sétánk végén az alkotóház éttermében vendégül látták a gyermekeket teával és
keksszel, melyet ezúton is köszönünk szépen.
Kihasználtuk a jó időt és elsétáltunk az erdőbe, nagyon jó volt érezni, hogy bent vagyunk a fák közt, megfigyeltük a szép őszi erdőt, az
avar illatát, a mohás fákat. Figyeltünk az erdő hangjára, de legjobban a fák lombjainak a suhogását hallottuk, a gyerekeknek is tetszett a kis kirándulás, melyet reményeink szerint sokszor meg fogunk ismételni.
Október 1. a zene világnapja volt, ebből az alkalomból óvodánkba zenészek látogattak el és hangszerekkel ismerkedhettünk, vidám délelőttöt élhettünk
át. Ellátogatva a Zenebirodalomba beszélgettünk a
zene fontosságáról. Elmondták-„ha szomorúak vagyunk, a zene felvidít bennünket,
ha félünk, valamitől a zene megnyugtatja a lelkünket, és a zenére sokat lehet mozogni, táncolni”!
Októberben is megtartottuk a „boldogságórát”,
melynek témája az optimizmus gyakorlása. Meglátni
a rosszban is a jót egy nagyon fontos, tanulható képesség, amely átsegíthet minket a
nehéz pillanatokon. Megéri optimistának lenni. Aki optimista, boldogabb, kiegyensúlyozottabb, és egészségesebb. A sok negatív energiát, ami még bennünk van, könynyen átalakíthatjuk pozitív gondolattá, amely aztán még szebbé teheti a napjainkat.
Ehhez mi varázsszemüveget készítettünk, hogy könnyebb legyen másként látni a dolgokat, ez a szemüveg mindent szebbé, jobbá varázsol. Szívből ajánlom mindenkinek.
Októberben is érkezett hozzánk két új kisgyermek, Mészáros Kristóf Ádám kiscsoportos és Barral Attila Georges középső csoportos kisfiú, aki eddig Franciaországban járt óvodába.
Büszke vagyok kis közösségünkre, hogy ennyi tartalmas programot sikerült megvalósítani ebben a hónapban, mindenki örömére.
Szamosyné Gellén Mária
intézményvezető

6. oldal

Szigligeti Harsona

2021. Október

2021. Október

Szigligeti Harsona

TRIPLEX MOBILITY GERINCTORNA

7. oldal

VADÁSZ PÉTER
szobafestő-mázoló tapétázó

Giczi Verával
Básti Lajos Közösségi Ház
Szigliget, Kossuth u.23.
Időpont:
Hétfőnként 18 óra

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA
8264 Szigliget, Szabadság u.19.
Tel: 30/472-7744, 87/461-435

Kedves szigligetiek!
Közeledik az AMATŐR fotópályázatra készült képek
beküldésének határideje!
Örömmel látom, hogy nagyon sokan fotóznak és töltenek fel szebbnél szebb képeket a közösségi oldalakra,
ezért továbbra is bátorítok mindenkit, hogy küldjön
képet a fotopalyazat@szigliget.hu email címre is!
Nem kell profi fotósnak lenni, hiszen a pályázat célja,
hogy korosztálytól függetlenül minél több szigligetit
megmozgasson. Telefonnal is nagyon jó képeket lehet
készíteni! Használjuk ki, hogy az év legszínesebb időszaka áll előttünk, ami sok remek fotótémát kínál! Bármilyen kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre.
Jó fotózást!
Szentiványi Péter

Németh Nelli
Született: 2021. október 7.
Édesanya:
Németh-Balassa Boglárka
Édesapa:
Németh Zoltán

8. oldal

Szigligeti Harsona

2021. Október

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

2021. Október

Szigligeti Harsona

9. oldal

Takács József gyűjteményéből

László Mária- Ódor Emma

Pintér Kálmánné

Isztl Ádámné Beke Rozália

Szakács Teréz - Koczor Mária - Pintér Ilonka

Bakos Józsefné Jánka Mária

Szabó Irén - Jani Irma

Szép Rozália - Magdolna - Irén

Balassa Mária(Júlia) - Hársvölgyiné Kovács Judit
Dosztálné Szép Irén - Jánka Mária
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Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

Szigligeti Harsona

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

