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2022 első hónapja az évindítás, a költségvetés tervezése és a TOP Plusz és Magyar Falu pályázatainak beadása jegyé-
ben telik. Ennek ellenére településünkön kézzel fogható eredményei is vannak az önkormányzat munkájának. 

Az önkormányzati dolgozók decemberben és január első hetében az óvoda kerítésének 
felújításával foglalatoskodtak, melynek eredménye látható. Az utcafronton folytattuk a 
színes ceruzákat, a sportpálya és az iskola felől pedig ponthegesztett háló került fel. Az ud-
var rendezése a tavaszi időszakban várható, így a legkisebbek még kulturáltabb körülmé-
nyek között tölthetik az óvodában az időt. Terveink szerint az idei évben szeretnénk az is-
kola kerítését is felújítani, itt azonban a bástyát is újra kell építeni, így komolyabb lélegzet-
vételű munkának ígérkezik. 
Örömhír, hogy 95 százalékos támogatási intenzitással pályázati forrást nyertünk az 
Antalhegyi utca burkolatának felújítására is, ennek ütemezéséről később beszámolunk. 

Elindult a Szabadság utca járdájának felújítása is, a tervezett februári befejezés után végre megszűnik a jelenlegi -
több helyen- veszélyes állapot. A képviselő-testület döntött a ciframajori vízvezeték-hálózat cseréjéről, ezt a vállalko-
zó a tavasszal tudja majd elvégezni. Ez azért is fontos, mert sikeresen zárult a közbeszerzési eljárás a Tapolca-Szigliget 
kerékpárút megépítése kapcsán. Ez a beruházás akkor valósul meg, ha a kormány biztosítja az építtető négy település 
által igényelt plusz támogatási összeget. Szigligetet beruházási oldalról ez annyiban érinti, hogy a Ciframajor utcája a 
kerékpárút-építés költségvetési forrásából kapna új aszfaltburkolatot. A karácsony és újév körüli napokban három 
kisebb rendezvényünk is volt. A Mindenki karácsonya hagyományosan jó hangulatú beszélgetéssel telt, itt osztottuk 
ki az első Szigliget Fotópályázat díjazottjainak elismeréseit. Gyönyörű képek születtek, minden indulónak gratulálok 
érte. Egyúttal köszönöm a szervezést és lebonyolítást Szentiványi Péternek. A Mindenki karácsonya kapcsán pedig  
minden segítőnek köszönöm a hozzájárulást a meghitt ünnephez. 
December 24-én bekerült a vízbe a Balaton karácsonyfája, melyet január elsején hoztak ki onnan. Ezúttal csak önszor-
galomból, nem az Újévi csobbanás keretében, melyet a bizonytalan járványügyi helyzet miatt nem tudtunk megren-
dezi. Helyette Újévi koccintásra invitáltuk a település lakóit, nyaralótulajdonosait, a résztvevők jól érezték magukat a 
kellemes időben. 
Végül, de nem utolsósorban szeretnék megemlékezni arról, hogy Szigliget község Képviselő-testülete idén három sze-
mély településért végzett munkáját ismerte el. Időrendi sorrendben a közmeghallgatás keretében adtuk át Sipos Jó-
zsefnek a Szigliget Községért Emlékérmet, mellyel azt a több évtizedes településvezetői munkát ismertük el, melynek 
Szigliget minden szegletében találkozhatunk az eredményeivel. A Képviselő-testület 2021-ben megalapította a Szigli-
get Község Díszpolgára címet, melyet a Mindenki karácsonya ünnepség keretében adományoztunk Lutár Máriának és 
Balassa Balázsnak. Lutár Mária 1975 óta dolgozik Szigligetért, sokrétű tevékenysége során mindig alázatosan, nagy 
munkabírással látta el feladatait. Balassa Balázs 2002 és 2020 közötti, polgármesterként töltött időszakában a telepü-
lést átvezette a huszonegyedik századba, Szigligetet településműködtetési- és fejlesztési szempontból sok tekintet-
ben mintának állítva a Balaton-parton. 
Mindhárom díjazott munkáját hálásan köszönjük, Szigligetért végzett tevékenységük eredményei példázzák, hogy 
alázattal, lelkesedéssel és belefektetett energiával milyen sokat el lehet érni. 

Balassa Dániel 
polgármester 
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Mindenki karácsonya 2021 

December 17-én újból összegyűltünk, hogy együtt ünnepelhessük 2021. Karácsonyát. A rendezvényt évről-évre 

hosszas készülődés előzi meg. Már hetekkel előtte ünnepi díszbe öltözött a Főtér, helyére került a betlehem és a 

karácsonyfa is. A rendezvényre érkezőket teával, forralt borral, zsíros kenyérrel és bejglivel kínálták, a hangulatról a 

Babos- Piller Jazz Duó gondoskodott. Az iskolások szülei süteménnyel, saját- és a gyerekek által készített ajándéktár-

gyakkal készültek. A vírushelyzet ellenére sokan eljöttek, hogy találkozhassanak, beszélgethessenek egymással. Az 

est folyamán átadásra került a Szigliget Község Díszpolgára cím, melyet idén ketten, Lutár Mária és Balassa Balázs 

kaptak. Gratulálunk a díjazottaknak! Ezután a fotópályázat díjátadása következett. A díjazottak névsorát lentebb 

közöljük. 

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezen az eseményen, vagy munkájával támogatta a rendezvényt. 

Külön köszönet Barkó Tamásnak a rendezvény támogatásáért! 

Támogatóink voltak:  

Barkó Tamás, Végvári Cukrászda, Szigligeti Általános Iskola Szülői Munkaközössége, Szigligeti Általános Iskola, Szigli-

geti Óvoda, Szigligeti Polgárőr Egyesület, Laszczik Marika, Gergelyné Hegedűs Etelka, Pupos Ferenc és családja, Sza-

bó Tibor András, Egyed Péter, Szentiványi Péter,Káli Lajos, Bódi Illés és felesége, Szigliget Község Önkormányzata 

Fotópályázat 2021 eredmények 

Örülünk, hogy ilyen sokan részt vettek a fotópályázaton! 21 felnőtt és 6 ifjúsági pályázó küldött be képeket. 

Díjazottak: Szigligeti Turisztikai Egyesület különdíjazottja: Németh Sára, Kálmán Judit 

          MEDOSZ hotel különdíjazottja: Szabó Lászlóné 

          Önkormányzat különdíjazottjai: Ódor Eszter, Eggenhofer Zsolt 

          Ifjúsági különdíjasok: Kóbor Kata, Németh Sára, Hegyi Kristóf 

          Ifjúsági helyezettek: 1. Szántó Bálint 

            2. Hegyi Dorka 

        3. Hegyi Máté 

          Felnőtt helyezettek: 1. Dr. Karasszon Diána 

        2. Vajay Klára 

        3. Gergely Ramóna 

Gratulálunk minden résztvevőnek! 
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Karácsonyi Ünnepkör 

A karácsonyi ünnepkör jellemzően az öröm, a békesség és a jókedv időszaka. Az ünnepi időszak gazdag tartalmából 

több szertartásnak is a részesei lehettünk Szigligeten. 

Szent János napján szokás megáldani az újbort. Ezt a hagyományt már több éve tartjuk Szigligeten, így a szilveszteres-

ti szentmisén ismét sor került a borok és pezsgők megáldására. 

Karácsony utáni vasárnapon megáldották a családokat. 

Vízkereszt napjához kapcsolódik a vízszentelés, melyet hagyományosan az élő vizek mellett végeznek el. A keleti egy-

házak a mai napig így tartják ezt a szertartást. Idén ismét Szigligeten került sor a Balaton megáldására, melyet a mó-

lón Szakács Péter plébános vezetett. 

Vízkereszt hetében szokás még a házak megáldása is. Ennek a szertartásnak egy szövegrészletével, és az abban levő 

jókívánságokkal kívánunk minden Olvasónak boldog új esztendőt!: „Áldd meg Isten otthonainkat! Legyen bennük 

egészség, békesség, szeretet, tisztaság, eredmény, erény, alázatosság, jóság, szerénység, törvénytisztelet és hála-

adás!” 

Szabó Tibor András 

Balaton Sportegyesület legjelentősebb eredményei a tavalyi évben 

Pétanque szakosztályunk női csapata decemberben megnyerte a triplett válogató versenyt, így ők képviselik 

hazánkat 2022-ben a női Európa bajnokságon.  

A csapat tagjai: Havasi Rita, Monteiro Giovana és Szakos Martina.  

Tavalyi eredményeik alapján a 2022-es ifjúsági EB-n ott lesz Fonyódi Léna és Bándli Ádám. Remélhetőleg a 

válogatott keretbe további junior játékosaink is bekerülnek. 

Egyesületünk tagjai évről-évre újabb kiemelkedő helyeket szereznek meg az országos bajnokságokon.  

A tavalyi év legjobb eredményei: 

 Ifjúsági korcsoportban Bándli Ádám duplett OB 1., triplett OB I., kilövő OB 3. helyezéssel büszkélked-

het. Fonyódi Léna triplett OB -n a dobogó legfelső fokára, míg a mix duplett (felnőtt) OB-n  Bándli Ádámmal 

a dobogó 3. fokára állhatott. 

 Nők: Szakos Martina mix duplett OB-n 1. helyen, Kontra Nikoletta, Nagy Béláné Csilla duplett OB-n 

2. helyen, Havasi Rita, Szakos Martina, Kontra Nikoletta pedig a triplett OB 3. helyén végeztek. 

 Férfi mezőnyben Todenberg Roland egyéni OB-n 3., a kilövő OB-n pedig a 2. helyet szerezte meg.  

BSE 
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SZIGLIGETI FOTÓPÁLYÁZAT 2022 

A Szigligeti Önkormányzat ebben az évben is amatőr fotópályázatot hirdet szigligeti lakosok részére.  

 Szeretnénk, ha az itt élők megörökítenék településünk épített és természeti értékeit, műemlékeit és a falu 

életének jelentősebb eseményeit, rendezvényeit, valamint mindennapi életünk egy-egy Szigligetre jellemző 

pillanatát. A legjobb képekből állítjuk össze a jövő évi szigligeti falinaptárat.  

A pályázaton részt vehet minden szigligeti lakos két korcsoportban. Amatőr fotósok ifjúsági (16 év alatti) 

vagy felnőtt (16 év feletti) kategóriában nevezhetnek bármilyen fényképezőgép típussal vagy telefonnal, 

digitálisan, 2022 január 1. után készített, kizárólag Szigligeten készült képekkel. 

A pályázaton minden versenyző maximum 8 képpel indulhat. (ha lehet, évszakonként 2db, de nem feltétel) 

Pályázni JPEG formátumú képekkel lehet, a képeket e-mailben kérjük a megadott címre elküldeni. Nevezni 

külön nem szükséges, a fotó beküldése jelenti a nevezést.  

A nevezett fotókhoz a következő adatokat kérjük: 

-kép címe (mindenképpen kérünk címet adni a beküldött fotóknak!)   

-kép készítőjének neve: 

-kép készítőjének lakcíme: 

-kép készítőjének e-mail címe: 

A pályázati anyagokat a fotopalyazat@szigliget.hu e-mail címre várjuk. 

A pályázati kiírás részleteiért keressék fel a www.szigliget.hu/fotopalyazat weboldalt. 

További felvilágosítás: Szentiványi Péter +36203409448 

A képek beküldésének határideje: 2022. november 1. 

Eredményhirdetés: Szigliget, Mindenki Karácsonya. 

Az első három helyezett az Önkormányzat által felajánlott díjazásban részesül. 

 

Néhány észrevétel a tavalyi pályázat alapján: 

 

- A fotópályázaton mindenki nyertes, mert az elkészített kép önmagának és másoknak is örömet szerez! 

- A naptár összeállításánál figyelembe kell vennünk, hogy a fotó, témájában illeszkedjen az adott hónaphoz 

és Szigligetet ábrázolja, valamint a kép formátuma (álló-fekvő) megfeleljen a naptár formátumának. Kis 

fájlméretű (80-100 KB) fotókból nem lehet a naptár méretében megfelelő minőségű nyomatot készíteni, 

tehát célszerű minél nagyobb felbontású fotókkal részt venni a pályázaton.  

- Többen hiányolták a névnapokat az idei naptárból, erre igyekszünk megoldást találni a következő évi 

naptár szerkesztésekor. 

 

Néhány jó tanács, hogy szebb és egyedibb fotókat készíthessünk: 

 

- Nem érkezett fotó az Ófaluról, a Várról és a Csonka-toronyról, pedig ezek is kiváló fotótémát szolgáltat-

nak.  

- Hiányoznak az életképek a helyi rendezvényekről. 

- Érdemes egy témát nem a megszokott nézőpontból fényképezni. Ha már pár lépéssel arrébb megyünk, 

egy teljesen új kép születhet ugyanarról a témáról.  

- Figyeljünk arra, hogy egyenesen tartsuk a fényképezőgépet, vagy telefont!    

- Telefonnal is készíthetünk fekvő formátumú és nagyobb fájlméretű képeket. 

- A fotókat eredeti méretükben (nem a közösségi oldalakról letöltve) kérjük beküldeni. 

 

Bármilyen kérdésben szívesen állok rendelkezésre! 

Bízunk benne, hogy még többen kedvet kapnak a fényképezéshez! 

Mindenkinek szép fényeket és örömteli fotózást kívánunk! 

mailto:fotopalyazat@szigliget.hu
http://szigliget.hu/portal/index.php/kozelet/helyi-hirek/kozeleti-hirek/890-szigligeti-fotopalyazat-2022
tel:+36203409448
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Óvoda 

„Karácsonyfa hinti mireánk a fényét, adjon világunknak hű, emberi békét!” 

Az adventi hetek, a karácsonyvárás az óvodánkban is az egyik legjelentősebb ünnepi 

időszak. Az ünnepre való érzelmi ráhangolódás, a család ünnepének az előkészítése. Az 

ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik. Nálunk 

az Óvodában nagy öröm volt a mikulásvárás, az ezzel járó készülődés. A gyerekek nagy 

izgalommal várták ezt a napot, hogy eljöjjön a jóságos „Mikulás bácsi”. Énekekkel, ver-

sekkel készültünk a köszöntésére. Az örömmel tanult dalokat, mondókákat a gyerekek 

közösen mondták el, de voltak bátrabb gyerekek, akik önállóan is énekeltek. 

Felelevenítettünk egy néphagyományt is, a "Luca búza" 

ültetését. Minden gyermek elvetette saját búzaszemeit egy kiscserépbe, s izgatottan 

várták, vajon kibújnak - e karácsonyig a zöld levelek? Persze, hogy kibújtak és dús zöl-

dellő búzát vihetett haza minden kisgyermek, mint az élet jelképét, melyet a kará-

csonyfa alá tehettek. 

A gyermekekkel a Keszthelyi színházban voltunk, 

ahol  a Diótörő klasszikus zenés játékát néztük meg, 

mely a karácsonyi készülődés része lett csodás történetével. 

Decemberben a "Jó cselekedetek " hónapját gyakoroltuk a "Boldogságórák" kereté-

ben. Az ünnepre való rá hangolódás, készülődés során 

nap, mint nap lehetőség adódott a jó cselekedetek gyakorlására. Ebben az időszakban még 

fokozottabban érvényesült a szeretet, az odafigyelés-a “figyelek Rád”, a segítségadás, az 

“itt vagyok Veled ”attitűd a gyermekek viselkedésében. Mindenki elkészíthette az Ő saját 

jó cselekedetének az Angyalkáját, melyet az-

tán elhelyezhetett a jó cselekedetek fáján! A 

karácsonyra való készülődés során fontos fela-

dat volt számunkra, hogy kiemeljük az egymás iránti szeretet fontosságát, 

és meghitt szeretetteljes légkört biztosítsunk a gyerekek részére. Ebben a 

csodás hangulatban készültünk az Ünnepre.  A nap fénypontja mégis az 

volt, amikor a gyerekek felfedezték a feldíszített fenyőfa alatt a játékokat. Öröm volt látni a sok boldog arcot, amint 

vidáman bontogatják az ajándékokat. melyet ezúton is köszönünk a Fenntartónknak!  

Decemberben ünnepeltük Ruzsa Anna születésnapját, aki már 6 éves, és Nagy 

Márta Jázmin születésnapját, aki 4 éves lett. Isten éltesse Őket! 

Óvodánk körül teljesen megtörtént a 

kerítés cseréje, esztétikus kerítéslécek 

színes ceruzaként futnak körbe az 

óvoda udvara körül. Ez a gyermekek 

számára is különlegesebbé, játékosabbá teszi az óvoda külső megjelenését. 

Köszönet érte a Fenntartónak. 

Szeretnék Nagyon Boldog Új Évet kívánni Szigliget Lakosainak, az óvodánk Gyermekeinek, Szüleinek, Dolgozóinak és 

Fenntartójának egészségben, bőségben, szeretetben, hitben, békességben, harmóniában, és egyensúlyban! 

 

Szamosyné Gellén Mária  

Intézményvezető 
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Iskola 
Decemberi történések a Szigligeti Általános Iskolában 

„Földek és kertek lassan kisimulnak. A város állig gombolt házai beljebb húzódnak az út mellől, bokrok és fák önző 
várakozásban engedik el egymás kezét, s mintha valami rendkívüli hírre készülnének, kíméletlenül vetik le minden 
emléküket a múltból. Egy madár rebben fel az üres levegőbe, az ég felé puhatol, mint tó vizébe dobott kavics ... És 
másnap reggelre lehull az első hó.”  Pilinszky János: December (részlet) 

A legkisebbek örömét látni mindig melegséggel tölti el az ember szí-
vét. Bátran simogatták meg a Mikulás szakállát, incselkedtek a Kram-
puszokkal. Rengetek varázslatos ünnep közül a Mikulást és a Kará-
csonyt tudjuk igazán megélni. Ekkor lelassul körülöttünk minden és 
átadjuk magunkat az érzéseknek, emlékezünk. 
A 2.,3.,4.,7.,8., osztályosok korcsolyázni voltak a szigligeti Várudvar 
jégpályán. Köszönjük a 
lehetőséget! Remél-
jük, hogy még január-
ban is lesz rá mód, 

hogy élvezhessük ezt a remek téli sportot! 
2021. december 11-e áthelyezett munkanap volt. Kihasználtuk a lehe-
tőséget, hogy egy kicsit kézműveskedjünk.  
A Szigligeti Általános Iskola diákjai már harmadik alkalommal láto-
gattak meg az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely lakóit és vittek nagyon 
sok adományt. Dér Kriszta néni szervezte és gyűjtötte össze az iskola 

tanulói által hozott konzerveket, szalámit, meleg takarókat. A 7. osztályos gyerekek, akiknek Kriszta néni az osztályfő-
nöke, ők adták át az adományokat, képviselve iskolánkat. A menhely lakói nagyon élvezték a szeretetteljes simogatá-
sokat és öleléseket.  
Hogy mi fért bele a téli szünet előtti utolsó napba iskolánkban?  Rengeteg játék, fenyőillat, sütizés, ajándékozás, nagy 
beszélgetések, közös éneklés, zenehallgatás, tánc, az 5. osztályosok meghitt ünnepi műsora, a nap végén pedig a ron-
da pulcsis futás. 
Az utolsó tanítási napon kaptuk meg az értesítést, hogy a Balatonfüredi Fekete István Általános Iskola, EGYMI Mese-
író pályázatán Szabó Bulcsú 6. osztályos tanulónk Arany fokozatot (Mese címe: A boszorkány lyukas zoknija); Ihász 
Ferenc 7. osztályos tanulónk Ezüst fokozatot ért el (Mese címe: A két bátor kalandor). Felkészítőik: Schuszter Katalin, 
Czilli Regina. Gratulálunk! Büszkék vagyunk rájuk! A két alkotás a honlapunkon olvasható. 

 
 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
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Szigligeten a fenyőfa elszállítás időpontjai 

január 17. és január 24. 

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 térítésmen-

tesen leadható. 

 

 

 

 

 

 

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 

Fenyőfa elszállítás 

Szőke Janka 
Született: 2021. december 23. 

Édesanya: 
Tasner Rebeka Sára 

Édesapa: 
Szőke Gábor 

VADÁSZ PÉTER 
szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

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

Tájékoztatás a Tapolca 3. számú fogorvosi 
körzet feladatainak ellátásáról 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének tájékoztatá-
sa alapján a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet 
feladatainak ellátását 2022. január 10. napjától 
(előre egyeztetett időpontban) dr. Bucur Blanka, 
dr. Pinterits Judit és dr. Jova Zoltán Sándor fog-
szakorvosok látják el az alábbiak szerint: 
 
Szigliget településen dr. Jova Zoltán Sándor 
 
8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.  
Tel.: 06 87 434-618 
 
Hétfő: 12:00 - 13:00 
Szerda: 13:00 - 14:30 
Csütörtök: 13:00 - 14:00 
Péntek: 13:00 - 14:30 
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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 
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Takács József gyűjteményéből 

Álló sor: bal szélen Czíbor Erzsébet, jobb szélen Tóth Anna komorna 
Ülő sor: bal szélen Bujtás Mária, jobb szélen Tomor Mária 
Elől:  Bujtás János és Tóth László 

Álló sor: Horváthné Imre Melinda, Tar Tibor, Egyed Péter, Lakosyné Sipos Anikó 
Ülő sor: Tulokné Borbély Piroska, Varga J. Lászlóné Andrea, Maárné Zsuzsanna, Takács Beatrix 
Elől:  Töreki Zoltán, Ódor Ferenc 

Álló sor: Horváthné Imre Melinda, Tar Tibor, Egyed Péter, Lakosyné Sipos Anikó 
Ülő sor: Tulokné Borbély Piroska, Varga J. Lászlóné Andrea, Maárné Zsuzsanna, Takács Beatrix 
Elől:  Töreki Zoltán, Ódor Ferenc 

Álló sor: bal szélen Czíbor Erzsébet, jobb szélen Tóth Anna komorna 
Ülő sor: bal szélen Bujtás Mária, jobb szélen Tomor Mária 
Elől:  Bujtás János és Tóth László 

fotó: Vértesi Eszter 
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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: 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. Lapzárta: minden hónap utolsó napján 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban  


