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Tisztelt Olvasó! 

A 2021-es évvel kapcsolatban korábban reményeimnek adtam hangot. Reménykedtem benne, hogy kevésbé fog szól-

ni az életünk a koronavírusról, a korlátozásokról. Az év eleje sajnos a tavalyi helyzet folytatását hozta, reménykedjünk 

a tavaszi lazításban. 

A képviselő-testület két legfontosabb feladata a költségvetés és a rendezési terv elfogadása, ezekre rövid időn belül 

sor fog kerülni. Emellett dolgozunk a település fejlesztési elképzelésein, melyek ésszerű határait továbbra is szeret-

nénk tartani. Mivel még mindig képlékeny a jövő, nagyobb fejlesztést idén egyelőre nem terveztünk. A már korábban, 

pályázati forrásból elnyert óvodakerítés-felújítás, valamint a szintén pályázatból megvalósuló várfejlesztés befejezése 

a tavasz két leglátványosabb előrelépése lesz Szigligeten. Emellett folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. 

Beadtuk a „Tisztítsuk meg az Országot” felhívására az igényünket, amennyiben pozitív visszajelzést kapunk, megtisz-

títjuk a hulladéktól a Patacs, a Csuk és a Kiserdő egy részét. Sajnos még mindig van több felszámolni való illegális lera-

kat a közigazgatási határainkon belül. Ha a pályázaton nyerünk, a hulladék összeszedését társadalmi munkában sze-

retnénk megvalósítani, ehhez kérni fogjuk a lakosság segítségét. 

Elindítottuk a kezdeményezést a régi szennyvíztelep teljes rekultivációjára, elbontására. Mivel ennek tulajdonos a 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az ő segítségüket kértük, remélhetőleg pozitív visszajelzést kapunk majd. 

Saját erőből folyamatosan fejlesztünk a településen. Elkészült a temető melletti szakaszon a Réhelyi utcai árkokat és 

az utcát elválasztó korlátsor. Javítottuk és kaviccsal stabilizáltuk a Vároldal-dűlő utcáját, hasonló javítások több he-

lyen is tervben vannak. Az önkormányzati dolgozók ároktisztítással, bozótirtással javítottak a település előtti kerék-

párút-szakasz kinézetén. Emellett sok olyan, kisebbnek tűnő javítást, fejlesztést meg tudunk valósítani a fizikai állo-

mánnyal, mely más településeken külső segítség igénybevételével történhetne csak meg. 

A 2021-es programkínálatunk még képlékeny, folyamatosan figyeljük a járványhelyzet és a korlátozások alakulását, 

ehhez igazítjuk majd a programstruktúránkat. 

Mivel még nincs vége a télnek, kérnék mindenkit, hogy 

gépjárművét ne az utcán parkoltassa, illetve amennyiben 

módja van rá, saját háza előtti szakaszon segítsen az eset-

leges hóeltakarításban!  

Egy korábbi felhívásnak, mely szerint várjuk a régi fotókat, 

dokumentumokat, többen is eleget tettek. Kaptunk régi 

fotókat, illetve egy festményt is. Nagyon szépen köszönjük 

az adományozóknak, és továbbra is várjuk a hasonló hoz-

zájárulást múltunk megőrzéséhez! 

Balassa Dániel 

polgármester 
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Lomtalanítási felhívás 
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Újra működik a Kápolna díszvilágítása 

Hosszabb szünet után, február közepétől ismét kigyúl a kápolna díszvilágítása. 

A rendszert 2003-ban építették ki, melynek köszönhetően az esti órákban a Réhely és a Belsőhegy egészéből látható 

a rókarántói kápolna esti megvilágítása. Az elmúlt években a homlokzatot megvilágító lámpatest nem működött. 

Számunkra is nagy meglepetést okozott, amikor felhívták 

figyelmünket arra, hogy a régi reflektor már egy hete, szünet nél-

kül üzemel... Valószínűleg a jószándék indította az ismeretlent, aki 

megszerelte a villanyrendszert. (Örülünk minden segítségnek, de 

legközelebb inkább előtte egyeztessünk. Lehetett volna nagyobb 

baj is.) Ezért is gondolta azt az Egyházközség, hogy a kápolna esti 

világítását ismét érdemes felülvizsgálni. 

A kápolna előtt található reflektort egy korszerű, és energiatakaré-

kos led lámpára cseréltük. A villanyszekrénybe beépítésre került 

egy időkapcsoló, mellyel szabályozottan, csak meghatározott idő-

ben és időtartammal kapcsolódhat fel a külső megvilágítás. A téli 

időszakban csak hétvégente, de a jó idő beköszöntével sűrűbben is 

megvilágításra kerül az esti órákban a kápolna. Köszönet Ress Atti-

lának a szerelési munkákért! Reméljük sokaknak okoz örömet is-

mét kápolnánk esti díszvilágítása. 

Az Egyházközség nevében: 

Szabó Tibor András 
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Iskola 

JANUÁR ELÖL JÁR 

A téli szünetet követő hét péntekjén leesett az első hó. „Esik a hó, az első hó s az egész udvar csupa porcukor, pici 

öröm ez a szíveknek …” (Pierrot: Első hó) 

A „félévi hajrá”, felelések, dolgozatok, a 8. osztályosok központi írásbeli felvételije közben volt idő egy kis lazításra is.  

Mónika néni jóvoltából a kis elsőseinkről elkészültek az ilyenkor szokásos fényképek. A gyerekek kicsinosítva érkeztek 

aznap az iskolába. A fiúk vagány frizurákkal, a lányok gyönyörű hajkölteményekkel, csinos ruhákkal készültek. Mónika 

néni a termet berendezte, majd az ábécés tabló előtt egyenként lefotózta a lurkókat. Végén csoportképek is készül-

tek. Egy komolyabb és egy kicsit bolondosabb is. 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ biztosí-

totta számunkra, hogy minden osztályterem-

ben, mosdóban legyen papír kéztörlő és hozzá-

való tartószerkezet. 

A zsibongóban fogasok felszerelésével sze-

rettünk volna még komfortosabbá tenni a gye-

rekek életét. Nem a földön és egymás hegyén-

hátán vannak már a kabátok. Köszönjük Kati 

néninek az ötletet, Pista bácsinak pedig a gyors 

kivitelezést. 

 

Dömötöri Józsefné Csilla néni 
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Búcsúzunk 

2021.01.29.-én tragikus hirtelenséggel elhunyt 

Jared Zacharias. Jared és családja két és fél éve 

költözött Szigligetre. Misszionárius családból 

származott, és ő maga is ezt a hivatást válasz-

totta, így kerültek Kanadából Magyarországra. 

Négy gyermeke a szigligeti iskola tanulója volt. 

Jaredet mindig vidám, mosolygós embernek 

ismerhettük meg, aki élvezte az élet minden 

percét. Nagyszerű édesapa volt, gyakran lát-

hattuk focizni, kosarazni vagy strandolni a gye-

rekeivel. Szerette a Balatont, és itt élni Sziglige-

ten! 

2021.02.06.-án egykori lakhelye előtt együtt 

emlékeztünk Jaredre. 

 

Nyugodjék békén! 

A vírus hagyjon végre bennünk, 

Ne feledjük, hogy van lelkünk. 

Hiányoznak családjaink. 

Hiányzik a közelség, az ölelős pillanat 

Az egymással megszakadt kapcsolat. 

Csak a magányos telefon maradt. 

Itt vagyunk bezárva, a vírus kizárva. 

Nincs igényünk a halálra! 

A vírus menjen a csudába, 

Vakcina landoljon az emberek karjába! 

Húzzon kötelet a vírus nyakára! 

Mi pedig maradjunk vidámak, 

Ha megússzuk, Istennek hála. 

A vírus lépjen a pokolra, 

Az emberek menjenek dologra! 

Injekciós tűk szúrjatok, tűnjön a vírus! 

Köszönet az egészségügynek, 

Meg a közreműködőknek. 

 Köszönjük, hogy életben maradtunk, 

A járványt megúsztuk. 

 

Hosszú Ferencné 

Támad a vírus 

Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett nővér és 

nagynéni, Güns Zsuzsanna (Zsuzsika) 72 éves 

korában december 15-én, súlyos betegség után 

eltávozott. 

Güns család 

Gyászhír Köszönet 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak a 

két derék embernek akik 2020. november 13-án 

segítségemre voltak a mentők kiérkezéséig. 

Kovács Károly 
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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 

Hosszú Ferenc 

Piller Kálmán - Varga Annus néni -

Piller István - Varga József (Szurkos) 

Tóth Gyula-Piller István 
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