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Tisztelt Szigligetiek! 

A magunk mögött hagyott 2020-as esztendő komoly próbatételek elé állított mindenkit. Emberi, anyagi és 
társadalmi helyzetünket sok szempontból átgondolni kényszerültünk, felértékelődött az egészség szerepe. 
Remélem, ez a zavaros időszak 2021-ben már nem tart ki sokáig, és visszatérhetünk a prosperálás és a fejlő-
dés irányába.  
Polgármesterként a magunk mögött hagyott évet a körülmények ellenére sikeresnek mondanám. Befeje-
ződtek a vár építési munkálatai, pályázati forrásból megszépült a strand, tudtunk tartani nyári koncerteket, 
utakat újítottunk fel, bekerítettük a temetőt, falubuszt vásároltunk. Egy kis település, mint Szigliget, méltán 
lehet büszke ennyi és ilyen minőségű elért eredményre. Itt elsősorban nem a saját érdemeimet emelném 
ki, hanem az elődömét, Balassa Balázsét, aki hivatali ideje alatt végig a település fejlődését tartotta szem 
előtt.  
Az új év azonban már az új képviselő-testület iránymutatása mellett fog zajlani, a megkezdett sikeres útról 
viszont nem szeretnénk letérni. Azonban tanulni is kell 2020-as évben tapasztaltakból, a legnagyobb tanul-
ság pedig számomra az, hogy kiemelt fontosságú, hogy legyen olyan tartalékunk, amihez nyúlhatunk nehéz 
időszakokban. Ezért szeretnénk úgy kialakítani a 2021-es költségvetést, hogy az ésszerű és a falu érdekeit 
szolgáló legyen, de kellően szigorú is. Fontos lesz ez 2021-ben, hiszen tapasztaljuk, hogy egyetlen tollvonás-
sal is milliós bevételektől eshetünk el, erre pedig fel kell készülni előre. Ezért kérem mindenki megértését, 
ha nem jut mindenre. Kérem továbbá, hogy mindenki tegye meg a tőle telhetőt lakókörnyezetéért, a vállal-
ható mértékben tartsuk rendben környezetünket. Vannak erre jó példák Szigligeten is, lássuk meg őket! 
Szeretném, ha idén felértékelődne a közösség szerepe. Fontos, hogy a sok bezártság után újra együtt lehes-
sünk barátokkal, ismerősökkel, szomszédokkal, hogy újra közösséget alkossunk. Ennek nem csak programok 
lehetnek az előremozdítói, de a közösen elvégzett munka is. Szeretném feléleszteni a társadalmi munka 
intézményét, amennyiben a járványhelyzet engedi, akár már a téli időszakban. 
Egy gyakorlati kérésem is akad. 2021-ben ünnepeljük a falu első írásos említésének 900. évfordulóját. Ehhez 
kapcsolódóan szeretnénk létrehozni egy átfogó helytörténeti munkát. Takács József gyűjtőszenvedélyének 
és a lakossági adakozó kedvnek hála eddig is rendkívül sok anyagunk összegyűlt, azonban kérném, hogy 
akinél elfekvőben akad otthon 20 évnél régebbi Szigligeten készült fotó, a hely történetéhez kapcsolódó irat 
vagy egyéb dokumentum, bocsássa a köz javára! Ezt vagy az önkormányzatnál, a könyvtárban, vagy Takács 
Józsefnél megteheti. Nagyon szépen köszönjük előre is! 
Tisztelettel kérném a lakosságot, hogy a gépjárműveket ne az utcán, közterületen, hanem az udvarokban 
parkoltassák! Ez különösen most, a téli időszakban fontos, amikor hóeltakarítás szempontjából útban 
lehetnek a munkagépnek. Köszönjük a közreműködést! 
Mindenkinek sikerekben és egészségben gazdag boldog új esztendőt kívánok! Tegyünk együtt Szigligetért, 
legyünk községből közösség! 

Balassa Dániel 
polgármester 
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Új esztendőben, új szívekkel 

A tavalyi adventet hasonlíthatjuk ahhoz, mint amikor az autós a 
sűrű ködben halad: tudja merre tart, de csak néhány méterre 
látja maga előtt az utat. Így voltunk mi is december közepén, 
amikor még az is kérdés volt, hogy milyen korlátozások között, 
illetve megtarthatóak-e egyáltalán a karácsonyi misék a temp-
lomban. Hálával kell visszatekintenünk az elmúlt időszakra, mert 
ha korlátozásokkal is, de részt vehettünk a karácsonyi liturgiában. 
Így is sokan voltak, akik óvatosságból csak lélekben lehettek ott 
az ünnepen. Szomorú volt szenteste az üres padsorok látványa. 
Szélcsendes időben a templom harangjai szinte az egész faluban 
hallatszanak. Reméljük az ünnepi harangzúgás minden házhoz 
betérve elvitte magával a karácsony örömét, újév első perceiben 
pedig egy reményteli új esztendőt köszönthettek harangjaink. 
Az idei karácsony alkalmával Szigligetre is ellátogatott a betlehe-
mi Békeláng. A betlehemi Születés-bazilika örökmécsesének láng-

ja – mint a béke szimbóluma – egy bécsi cserkészcsapat ötlete nyomán már több mint három évtizede jut el az euró-
pai nemzetekhez, közösségekhez. Tavaly november 16-án egy 9 éves betlehemi kislány gyújtotta meg a lángot, ame-
lyet Tel-Avivba szállítottak, majd onnét az egyik osztrák repülőtársaság biztonsági őrének köszönhetően Linzben lan-
dolt. December 13-án adták át a lángot a hegyeshalmi határátkelőnél, a szigligeti lángot a nagyvázsonyi cserkészektől 
kaptuk. Ez a láng világított szenteste a templomban, aki szerette volna hazavinni, egy mécsest erről meggyújtva köny-
nyen megtehette. A lángot eljuttattuk Tördemicre és Edericsre is. Ez a gyertyaláng, mely a fél világot átutazta, remé-
nyeink szerint összekapcsolta a járvány miatt egymástól távol ünneplő családokat, barátokat. 
A karácsonyi ünnepek során megáldották a templomban jelen lévő és a Szigligeten élő családokat. 
December 31-én tartjuk a hagyományos év végi hálaadást. Több éve szokás, hogy János naphoz kapcsolódva ekkor 
kerül sor az újborok megszentelésére. Január 6-án, vízkereszt napján immár másodszor került sor az öböl megáldásá-
ra. A lábdi strandon a szűk körben meg-rendezett eseményen kérte Péter atya Isten áldását a tó mellett élőkre, a nya-
ralókra, és horgászokra. Köszönet Mindazoknak, aki karácsonykor, illetve az elmúlt év során lélekben, munkában, 
vagy anyagiakban támogatták az Egyházközség működését! 
A ködös horizont felett karácsonykor a „betlehemi csillag“ ragyogott. Jól lehet, tudjuk, hogy a Jupiter és a Szaturnusz 
800 évenkénti együttállása volt ez, de a remény jele is egyben. Az új esztendő napjaiban jusson eszünkbe: habár néha 
szürke köd telepszik mindennapjainkra, nehezen látunk csak előre, de a felhők felett Isten óvó gondviselése világítja 
be útjainkat. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott új esztendőt az Olvasóknak! 
 

Szakács Péter, plébános 
Szabó Tibor András, egyházközségi képviselő testület 
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Polgármesteri gondolatok a falukép változásáról 

Jómagam 31 éve vagyok Szigliget lakója. A három évtized alatt a település, a Tapolcai-medence, de az egész Balaton-

part is óriási változáson ment keresztül. Teljesen megváltozott az északi part településeinek jellege, gazdasági prefe-

renciái, a lakosság összetétele. Hogy jó vagy rossz irányba változott-e, ez csak nézőpont kérdése. 

Jó, hogy komoly mennyiségű pénz áramlott a tájegységbe, melyek nagy része infrastrukturális és turisztikai fejleszté-

seket eredményezett. Ez aztán munkahelyeket teremtett, amelynek nagy része azonban szezonális, így nem elégítheti 

ki tökéletesen az állandó lakosság igényeit. Ennek következménye az egész Magyarországot sújtó elvándorlás környé-

künkre és Szigligetre is kiterjedő jelensége, melynek következményeit ismerjük. Ez azonban nem csak a lakosság kor-

összetételére volt hatással, hanem az ingatlanok használatára és szerkezetváltozására is. Egyre kevesebben művelnek 

földet, szőlőt, gyümölcsöst, ezeken a telkeken pedig sorra jelennek meg a házak. Persze sok helyen gazdasági épület-

ként, vagy más néven, de a lényeg ugyanaz. Így szép lassan átalakul a település képe, egyre több a lakóépület, keve-

sebb a szőlő, a zöldfelület. És ahogy kevesebb a beépíthető telek, az egekbe szöknek az ingatlanárak, ami megint nem 

azoknak a fiataloknak kedvez, akik helyben szeretnének letelepedni. Ez pedig egy önmagát gerjesztő folyamat. Én így 

látom a helyzetet, és ha így van, olyan mélységű a probléma, amire önmagában településként vajmi kevés esélyünk 

van megoldást találni. 

Azonban egy kis odafigyeléssel, áldozatvállalással némileg megőrizhetjük azokat a látványelemeket, amelyek még 

megmaradtak nekünk Szigligeten. Persze őslakosként élhet sokunkban nosztalgia a 10-20-40 évvel ezelőtti faluról, kis 

zegzugokról, romantikus kis présházakról, fiatalkori helyszínekről. Nálam idősebbeknél ez nyilván sokszorosan megle-

vő érzés lehet, de én is hiányolok eltűnt dolgokat Szigligetről. 

Az első, talán a legfontosabb tájelem, melynek megőrzése fontos lenne, a szőlő. Sajnos a környező hegyeken is egyre 

kevesebb a szőlőterület, kis tételben nem éri meg művelni, így a hobbiszőlők kezdenek eltünedezni, helyüket épüle-

tek, gyepek veszik át. Érthető, hogy a lakosságnak sokszor teher, a nyaralóingatlannal rendelkezőknek pláne, ráadásul 

ők a tavaszi és őszi munkák idején sokszor nem is tartózkodnak Szigligeten. Ennek ellenére fontos lenne, hogy a meg-

lévő szőlősorok továbbra is ékesítsék a települést, és a nem hasznosított dombhátakra is újra felfuthatnának, ezáltal 

visszaidézve valamit a falu régi képéből. 

Az Ófalu és a hegy bizonyos részeinek műemléki védettsége szerencsére némi védelmet nyújt a régi épületeknek, 

azonban ahogy a mondás tartja, „láttunk már karón varjút”. A kis pincék, lakóházak eltűnőben vannak, és soknak a 

helyén komoly épületek nőnek ki a földből, melyek sokszor nem tájba illő építészeti megoldásokkal „szúrják” a sze-

münket. Ilyenkor felvetődik az egyszerű honpolgárban a kérdés, hogy „miért engedi ezt az önkormányzat”? Sajnos ez 

nem csak az önkormányzaton múlik. Szigliget vezetése elkészítteti a településképi rendeletet, a helyi építési szabály-

zatot, főépítészt foglalkoztat, akivel konzultálhatnak az építtetők, de ezen felül komoly ellenőrzési jogkörrel nem ren-

delkezünk. Így néha mi is csodálkozunk, hogy micsoda „paloták” nőnek ki helyenként a földből. Hogy ezzel kapcsolat-

ban ki kivel mit egyeztetett a fejünk felett, arról nincs tudomásunk, de a falukép változásával mégis nekünk kell 

együtt élnünk.  

Ezért kérném azokat, akik Szigligeten építkezni terveznek, hogy kérjék ki a véleményünket, legyenek mértéktartóak 

és vegyék figyelembe a környezet, a település és a vidék érdekeit! Ha már eljönnek egy nagyvárosból egy falusi kör-

nyezetbe, ne a nagyvárost akarják idehozni, hanem éljék meg az itteni életérzést. A szigligeti környezetbe pedig nem 

való a medence, a luxuslakás és az aranyozott kerítés. Ha mégis, akkor szerintem Szigliget elvesztette önmagát, és 

nem érdemes foglalkozni a fent tárgyalt témával. 

 

Balassa Dániel 
polgármester 
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December az év tizenkettedik, 31 napos hónapja a Gergely-
naptárban. Neve a latin decem ('tíz') szóból származik, utalva 
arra, hogy eredetileg ez volt a tízedik hónap, mielőtt a január 
és február hónapokat hozzáadták az évhez. A magyar népi 
kalendárium karácsony havának nevezi. Ez a hónap a pihe-
nés, megbékélés és a jó hangulat időszaka. 
Régi jó szokásához híven a Mikulás idén is meglátogatott 
bennünket. Most két segítője, Anna és Luca krampusz is a 
jóságos Mikulás apóval érkezett. Mikulás sok szépet, és jót 
mondott a gyerekekről, így mindenki kapott ajándékot. A 
krampuszok sokat csintalankodtak kicsikkel és nagyokkal. 
Reméljük jövőre is meglátogatnak bennünket! 
      

 
Az idén ötödik éve megrendezett karácsonyi Mosoly-
manók akcióban több mint 10 ezer darab cipős doboz 
méretű adománycsomag érkezett a karitatív szervezet 
raktárába a GLS logisztikai vállalat közreműködésével, 
amelyek között ott voltak az iskolánk tanulóinak ado-
mányai is. A csomagokat a Máltai Szeretetszolgálat 
még karácsony előtt átadta a legszegényebb települé-
seken élő gyerekeknek, a koronavírus járvány miatt 
nehéz helyzetbe került családoknak és olyan gyere-
keknek, akik az év folyamán kapcsolatban álltak a 
szervezettel.  

  
 
 
Szeged környékén, vagy a Mura vidékén régebben "Luca előtti nap"-nak 
nevezték december 12-ét, Gabriellák névnapját. Számos vidéken a legé-
nyek bosszantó tréfákat űztek Luca előestéjén. Leszedték és elcserélték a 
lányos házak kapuit, szalmával torlaszolták el a bejáratot, szétszedték a 
szekeret, majd a háztetőn állították össze, vagy a kútba dobták. 
A Szigligeti Általános Iskolában a Luca előtti napon szorgos kezekkel, át-
szellemült tekintettel, elmélyülten készültek tanulóink kézműves alkotásai. 
A munkák megtekinthetőek és adomány fejében elvihetőek voltak,  
2020. 12. 14-től 2020.12.18-ig. 
 
 
 
 
 
 

 
A hatodik osztályosok, Kriszta néni szervezésé-
ben ajándékot vittek 2020. december 16-án az 
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely lakóinak, Tapol-
cára. A jó cselekedet jutalma az volt, hogy simo-
gathatták és játszhattak a kölyökkutyákkal. 
  
 

Iskola 

DECEMBERI ESEMÉNYEK 
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Karácsonyi hangulatban, ünnepi díszbe öltözött 
zsibongóban mozgatta meg a második osztályosokat 
Judit néni. 
Az örökmozgók vidám zenére végezték a gyakorlatokat. 
 

 
 
 
 
 
 
2020. december 18-án érkezett meg Szigliget Község Önkormányzata Képvise-
lő-testülete jóvoltából, az új hűtőszekrényünk. 
Az iskolatej- és gyümölcsprogram keretében érkező élelmiszereket most már 
biztonsággal, kényelmesen el tudjuk helyezni a két hűtőnkben.  
Hálásan köszönjük! 
 
 
 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon a hagyományainkhoz híven ajándékozással, játékokkal töltöttünk egy kis időt.  

Edith Lovejoy Pierce angol származású amerikai költő gondolataival zárom soraimat: „Kinyitjuk a könyvet. A lapok 
üresek. Magunk írjuk a szavakat. A könyv címe "Lehetőség" és az első fejezete "Újév".” 
 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
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Óvoda 

ADVENT FÉNYEI... 

Az Adventi ünnepkör az esztendő legmeghittebb időszakát öleli fel. A titkos készülődés, a várakozás beköltözött az 

óvodások közösségébe is. Amikor gyertyát gyújtottunk a koszorún, Jézuska születéséről meséltünk, csengőszóval és 

angyalkavárással bontogattuk minden nap a kalendáriumot, olyankor ünneplőbe öltözött a szívünk és advent fényei-

ben gyönyörködtünk. December 18-án pedig megilletődve ülték körbe a szépséges karácsonyfát és nagy szemekkel 

figyelték alatta a rengeteg játékot. Közös énekszóval és kis gyermekversekkel tettük még szebbé azt az időt, míg a 

csillagszórók szikrái ki nem aludtak. A sok szép, új játék bontogatásának öröme, együtt játszás a fenyőillatban kitöl-

tötte az egész délelőttöt.  

Az ünneplés a decemberi szülinapokat is magába öleli, hiszen négy kisgyerek fújta egymás után a gyertyákat.     

 RUZSA ANNA MIA  5 – NAGY MÁRTA JÁZMIN 3 – HÁRSFA ZOÉ ILONA 4  – 

- RESS MILÁN TAMÁS 6 ÉVES  lett !  

Szívből köszöntöttük őket! Milán utoljára szülinapozott az oviban, hiszen ősszel már iskolás lesz. Nem is volt az olyan 

rég, amikor a születésük híre repült szét Karácsonyra várva. Számukra ez az időszak kétszeres ünnep. Gyertyát gyújta-

nak a tortákon és az adventi koszorúkon is.  

Szeretettel küldjük minden érdeklődőnek az óvodás pillanatok képeit. 

A Szigligeti Óvodás kisgyermekek és Munkatársaim nevében is kívánok Boldog 2021- es Esztendőt!  

 

Csombó Lajosné 

intézményvezető ANNA 5 ÉVES ANNA 5 ÉVES JÁZMIN 3 ÉVES 

MILÁN 6 ÉVES 

ZOÉ 4 ÉVES 

A karácsonyfa alatt 
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Domonkos Renáta Tünde 
Született: 2020. december 12. 

Édesanya: 
Domonkos Alexandra 

Tájékoztatás a 2021. évi gépjárműadó változásról 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az 
állami adóhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságok-
tól. Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek, 
fizetési kötelezettségüket az állami adóhatóság számlájára kell teljesíteni. 
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is a község önkormányzati adó-
hatósága az illetékes, ennek értelmében a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az ön-
kormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. 
A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést 
tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-
jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó adóhatósággal. Ezt követően 
havonta frissül az adatbázis. 
Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adóhatóság számára a 2020. december 31-én nyil-
vántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának 
azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell 
tenniük.  
A változásokkal kapcsolatos információk a www.nav.gov.hu honlapon megtekinthetőek. 
 

Lutár Mária 
jegyző 

Szigligeten a fenyőfa elszállítás időpontjai 
január 14. és január 21. 

Kérjük a kijelölt napokon legkésőbb reggel 7 óráig 
helyezze ki a fenyőfa hulladékot az ingatlan elé! 

A fenti időpontok után kihelyezett fenyőfa nem 
kerül elszállításra, amennyiben az 
időpont nem megfelelő úgy a Hulladék udvarban 
térítésmentesen leadható. 

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 

Fenyőfa elszállítás 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 
emelni? 

Mozgásszegény 
életmód? 

Egyes fejfájások 
kezelése! 

VAN RÁ 
MEGOLDÁS! 

VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 

A masszázs kíméletesen, 

mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 

Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 
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Takács József gyűjteményéből 
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Dániel 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 


