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A karácsony közeledtével előtérbe kerül a család és az ünnep kapcsolata. Sokunknál ez logisztikai kérdés is, a jelenlegi 
járványhelyzetben pedig ez komoly fejtörést tud okozni. Mindenki tisztában van az érvényben levő járványügyi 
szabályokkal, én is csupán azt szeretném kérni, hogy ezeket a legkörültekintőbb módon tartsuk be.  
Tudom, hogy nehéz, de… Mivel magam is átestem a COVID-19 fertőzésen, így valós képem van arról, milyen hosszan 
telik az idő egyedül, karanténban. És még arról nem is beszéltünk, ha valakinek komoly tünete van, és orvosi ellátásra 
szorul. Próbáljuk saját magunkat és rokonainkat, barátainkat megkímélni ettől, és vigyázzunk egymásra, különösen az 
ünnepi időszakban. 
A településen szerencsére nem állt meg az élet, folyamatosan dolgozunk. A strand pályázati fejlesztése kapcsán az 
utolsó simításokat végezzük. A jégpályát idén a szabályozások miatt nem tudjuk üzemeltetni, de 2021 telén tervezzük 
a megnyitását. 
Beszereztünk egy Ford Transit típusú 9 személyes kisbuszt, melyet az iskolások és az ebéd szállítására fogunk 
elsősorban használni, de nyilván más hasznosítás is elképzelhető a gépjárművel. 
Az önkormányzati dolgozók folyamatosan végzik az évszakhoz kapcsolódó munkákat, emellett volt lehetőség saját 
erőből a temető bekerítésére. Ennek elkészültével egy régóta fennálló problémát orvosoltunk. Ehhez kapcsolódik a 
vadállomány helyzete, mely sajnos ismét problémás. Felvettük a Nemzeti Park munkatársaival a kapcsolatot, ígéretet 
tettek a vaddisznóállomány folyamatos ritkítására. Ennek érdekében kértünk belterületi kilövési engedélyt a 
rendőrségtől, hogy a kijárási korlátozások miatt könnyebb legyen a vadászok dolga. 
A település Főtere is ünnepi díszbe öltözött. Nemcsak ünnepi díszkivilágítást kapott a tér, de felállítottunk egy 
karácsonyfát, valamint egy betlehemet is kialakítottunk. A tér "beöltöztetésében" komoly szerepet vállaltak az alábbi 
személyek: Pupos Ferenc és felesége, Szabó Tibor András, Szalay-Szabó Anita, Tar Tibor, ifj. Varga Sándor, Szőke 
István és Szőke Péter, Gergely Ramóna és Remsei Enikő, valamint az önkormányzat dolgozói. Köszönjük nekik 
áldozatos munkájukat. Külön megköszönöm Kiss Zsoltnak és családjának, hogy felajánlották a falu karácsonyfáját!  
Mivel az év vége is rohamléptekben közeledik felénk, számot vetettem az idei évvel. Nem volt egyszerű, talán a 21. 
század legrosszabb esztendeje volt. Ennek ellenére Szigliget lakói továbbra is szorgalmasan dolgoznak azért, hogy a 
település méltó legyen hírnevéhez. Köszönöm Önöknek! 
Szeretném megköszönni azoknak a választópolgároknak is, akik megtiszteltek a bizalmukkal, és úgy gondolták, hogy 
jó kezekbe adják a polgármesteri tisztséget!  
Külön köszönöm a családomnak, barátaimnak, jóakaróimnak a sok támogatást és segítséget, amit a nehéz 
időszakokban kaptam!  
Köszönöm a 2020-as évben a faluért tevékenykedő két képviselő-testület tagjainak áldozatos tevékenységét! 
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni az Önkormányzat minden dolgozójának, hogy irodai, 
ügyintézési vagy fizikai munkájukkal előre mozdítják a település fejlődését, fenntartását! 
Végezetül szeretnék minden kedves Szigligetinek áldott karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet kívánni! 
Higgyék el, 2021 sokkal jobb lesz! 
 

Balassa Dániel 
polgármester 

Tisztelt Olvasó! 
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Önkormányzati hírek 

A  település új kisbusza, melyet elsősorban az 
iskolások szállítására és az ebéd kihordására 

fogunk használni. 

A temető bekerítésének végére érünk. Ez első-
sorban a sírokra ültetett virágok őzek és egyéb 
állatok általi lelegelése miatt vált szükségessé.  

Betlehem a főtéren 
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Év végi számadás az Egyházközségben 

„Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. Némák a titkok, nem válaszlnak. 
 De a ma int, hogy híven szolgáljunk, mert tudjuk ki jön: Krisztusra várunk.“ 
Túrmezei Erzsébet negyven évvel ezelőtt vetette papírra ezt a versét, de aki ebben a járványidőszaki adventben ol-
vassa, mintha a jelen napjait érezné meg benne. E cikk készültekor még azt sem tudni, milyen szabályok között kell 
ünnepelnünk a karácsonyt. Lehet-e így „boldog“ a karácsony? A karácsony mindig boldog a hívőknek, hiába akarja 
elhitetni velünk a „fényekben tündöklő, bálványimádó világ“, hogy ez csak a külső körülményektől függhet. Még ak-
kor is, ha betegséggel, nehézségekkel kell szembenéznünk, egy kereszténynek mindig kell, hogy legyen reménye. Aki 
karácsonykor nemcsak egyszerű szeretetünnepet tart, hanem Krisztus születésének ünnepét is, igaznak érezheti 
Wass Albert sorait: karácsonyéjjen egy „bajjal telt esztendő is véget ér... Márpedig az igazság az, hogy valóban új kez-
detet csakis az Úrjézus hozhat el azokhoz, akiket karácsony estéjén meglátogat. Mintahogy ő veszi le a vállakról a 
múlt terheit, ő szárítja fel a könnyeket, gyógyítja a sebeket, s mossa tisztára a lelkünket egy új kezdet elé.“ 
Habár a múlt év az Egyházközség számára sem volt egyszerű, de Isten kegyelmével és a hívek támogatásával sikerült 
néhány dolgot megvalósítanunk, melyekről az esztendő utolsó napjaiban számot is szeretnénk adni. Tavaly kará-
csonykor elkészülhetett a templom új világítása, így a templom 2 falikarral, 2 led fényvetővel, és 2 új csillárral gazda-
godhatott. Januárban került sor a kápolna 3 ablakának a cseréjére. Februárban új faburkolatot kapott a templom kó-
ruslépcsője. Márciusban a szószékhez vezető lépcsőt is kicseréltük. Korszerűsítettük, illetve új világítótesttel láttuk el 
a templom és a kápolna külső homlokzatát. A tavasszal a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy nyilvános szentmi-
sék is lehessenek, de a nyár során ezt a korlátozást visszavonták. Így lehetőség nyílt arra, hogy szombat esténként a 
szőlőhegyi kápolnában is lehessen mise. A nyár alkalmával próbáltunk több egyházi jellegű koncertet is szervezni: 
Müller Ilona, Magyar Szilvia és Porkoláb Martin komolyzenei koncertet adott a kápolnánál, Gesztesi Tóth László pedig 
orgonakoncertet templomunkban. A keresztény könnyűzenei programok keretében a péceli Imádság háza, és a mis-
kolci Fráter Kórus látogatott el Szigligetre. 
Reménnyel nézünk a jövő elé is. Az ősszel beadtunk egy pályázatot a templom külső homlokzatjavítására és ablakcse-
rére, illetve folyamatban van a kápolna teljes renoválásának a megszervezése. Egyebek mellett szeretnénk kicserélni 
a szentély körablakát. 2021-ben lesz száz éve, hogy Bódi Mária Magdolna megszületett Szigligeten. 
Hálásan köszönjük mindazok támogatását akik az elmúlt évben lelkileg, szolgálatban, vagy anyagilag segítették az 
Egyházközség működését! Öröm számunkra, hogy Szigligeten sokan éreznek felelőséget templomainkért, a falu hitéletéért.  
„Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. Némák a titkok. Nem válaszolnak. 
De a ma int, hogy híven szolgáljunk, mert tudjuk, ki jön: Krisztusra várunk.  
Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, Munkában leljen, ne resten, tétlen! 
Testvérek terhét vállalja vállunk! Mert tudjuk, ki jön: Krisztusra várunk.“ 
 

Szakács Péter, plébános 
Szabó Tibor András, egyházközségi képviselőtestület  



  4. oldal             Szigligeti Harsona                                   2020. November 

ADOMÁNYGYŰJTÉS 

Karácsonyi adománygyűjtést szervezünk 2020. 
december 14 és 18 között Tulok Mátyás szigligeti 
születésű fiatalember és családja számára. Matyi 
egy baleset miatt jelenleg rehabilitációra szorul, 
ennek a költségeihez szeretnénk hozzájárulni a 
falu lakossága nevében. 
Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá,  
december 14 és 18 között minden nap 8 és 12 
óra között a Básti Lajos Közösségi Házban 
kihelyezett adománygyűjtő dobozba helyezzék el 
az adományokat. 
Összefogásunkkal nem csak anyagilag, de lelkileg 
is sokat tudunk segíteni Matyinak, akinek  
mielőbbi gyógyulást kívánunk! 
Segítő szándékukat megköszönve: 

Balassa Dániel 
polgármester Kóbor Dorka Liza 

Született: 2020. november 16. 

Szülők: 
Töreki Andrea, 

Kóbor László 
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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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Óvoda 

December eleje van. Ám nemcsak a Mikulás érkezett meg az oviba, jöttek és jönnek sorban az ünnepek. A Mikulás 
jövetelében azonban minden évben nagyon bizakodunk, hiszen ide csakis jó gyerekek járnak. Természetesen idén is 
így volt, mert a  kicsik kedves versekkel, dalokkal hívták és várták a Mikulást. Szorgosan rajzoltak, festettek, vágtak. 
Együtt tisztították az ablak alatt a sok kis csizmát, bakancsot, amiket aztán szépen sorban a teraszon egymás mellett 
helyeztünk el. Biztosak voltunk benne, ott látni fogja a nagyszakállú és megtölti a sok kis lábbelit. Amíg várakoztunk 
hangosan szólt a dal és a vers. Rázták a száncsengőket, kopogtatták a tikfákat, tapsoltak. Izgatottan hallgatóztak: Va-
jon megszólal-e a Mikulás csengője? Természetesen így történt. Óriási örömmel gyűjtötték be a csinos és gazdagon 
megrakott csomagokat. Teljes volt az örömük! 
Tavasszal az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdetett óvodások számára is. A kialakult járvány-
helyzet miatt az elbírálás és eredmény hirdetés késő őszre tolódott. November közepén azonban örömmel értesí-
tették óvodánkat, hogy HARASZTI HANNA  az óvodás korcsoportban szabadkézi rajz kategóriában  megyei I. helyezést 
ért el. Nagyon büszkék vagyunk Rá és ezúton is szeretettel gratulálunk Hannának!  
Mielőtt a decemberi eseményekre készültünk, születésnapokat is ünnepeltünk. Egymást követték a köszöntők: Ők a 
novemberi születésnaposaink voltak:   
HARASZTI EMMA 4 ÉVES, MÁRKUS IVÁN 5, VADÁSZ GRÉTA és FODOR MAXIMILIÁN 6 ÉVES  lett! 

Mindnyájan nagyon sok szeretettel köszöntöttük az ünnepelteket. Sok ilyen szép napot kívántunk nekik! 
A gyertyák elfújása után e hónapra is sok szülinapos jut addig is, míg a Karácsonyt várjuk. A kicsik szíve, lelke már 
díszbe öltözött. Nagyon szép gyermek munkákkal  ékesítettük az óvodát mindig az atuális esemény szerint. Izgatott és 
boldog várakozás előzi meg a Jézuska érkezését is, amikor majd csengőszó hívja a csillogó karácsonyfa alá a kicsiket, 
ahol sok szép ajándék szerez majd nekik örömöt. 
Fellobban a gyertya lángja, áldott ünnep közeleg, világunkban minden szívet járjon át a szeretet! 

 
Csombó  Lajosné 

óvodapedagógus – intézményvezető 

Advent fényei 

Lángra gyúl az első gyertya, nézd, hogy táncol a fénye…! 

Várakozás Várakozás 

Készülődés Mikulás az oviban Mikulás az oviban Készülődés 
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Emma 4 éves Maxi 6 éves Emma 4 éves Gréta 6 éves Maxi 6 éves Gréta 6 éves 

Iván 5 éves Iván 5 éves 

Gratulálunk! Gratulálunk! Gratulálunk! 

Pályázat - Hanna 

Az oklevél 

Pályázat - Hanna 

Az oklevél 
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„Az ősz az az évszak, ami után rögtön a tavaszt várjuk.” 

/Doug Larson/ 

 

Az őszi szünetről már november hónapban tértünk vissza az iskolába.  

Két tantermünkben, a jelenlegi 7. és 8. osztályosok termében; valamint a tornaszobánkban Szigliget Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete jóvoltából új, korszerű ablakok kerültek beépítésre. Hálásan köszönjük! 

 

 
 

A járványügyi helyzetből adódóan a középfokú beiskolázással kapcsolatos információkat a középiskolák e-mailben 

küldik az intézményeknek; illetve a honlapjukon találhatóak meg a legfrissebb tudnivalók. Jelen körülmények között 

mi is e-mailben küldjük a tanulóknak és a szülőknek a tájékoztatást az aktuális feladatokról, határidőkről. 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Iskolaépület felújítása - 2020 című pályázaton tetőfelújításra 

25 091 678 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. Köszönet fenntartónknak, a Balatonfüredi Tankerületi 

Központnak! 

 

 
 

Ünnepi készülődés lázában ég már az iskola apraja nagyja! Díszbe öltöztettük az épületünket, nemcsak a szívünket!  

Császár Lászlóné, Anikó néni Boldogságóra programban készített záró dolgozatát kiválasztották, és a tudástáruk-

ban közzéteszik, megjelentetik. Szívből gratulálunk Anikó néninek! 

 

 Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

Iskola 
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Takács József gyűjteményéből 
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