
SZIGLIGETI 

HARSONA 

Tisztelt Olvasó! 

A 2021-es év végéhez közeledve illik számot vetni az elmúlt esztendővel. A mindenki számára ismert körülmények, a 

járványhelyzet közepette településünk mégis fejlődött, szépült, működött. 

A év közbeni eseményekről a Harsona beszámolt, emellett a novemberi közmeghallgatáson is elhangzottak számsze-

rűleg az évben elvégzett munka eredményei. Az esztendő utolsó előtti hónapjában elkészült pályázati (és részben 

saját) forrásból a Rókarántói utca, valamint önkormányzati pénzből a Révész utca aszfaltozása. Mindkettőre bőven 

ráfért a felújítás, remélhetőleg sokáig élvezhetjük a jelenlegi kiváló útminőséget. Az útfelújítások sorában jövőre ki-

emelt terv három utca felújítása. Az Antalhegyi utcára pályázatot nyújtottunk be, annak eredményére még várunk. A 

Völgy utca aszfaltozása is időszerű, szeretnénk 2022-ben elvégezni. A harmadik az Iharos utca, ahol a járdaépítést is 

szeretnénk folytatni. Mivel ez nem önkormányzati kezelésben van, a Magyar Közúttal együttműködve kell majd ezt a 

munkát végeznünk. Célunk, hogy ez a három utca 2022 év végére új burkolatot kapjon. 

A pályázati forrásból készülő beruházások közé fog tartozni a Szabadság utcai járda, melynek munkálatai januárban 

kezdődnek majd. 

Szintén a Magyar Falu pályázati forrásából nyertük azt a traktort, melyet december 8-án szállítottak le nekünk a ki-

egészítőkkel együtt. A traktorral olyan eszközzel bővült a gépparkunk, mely sok feladat elvégzésében meg fogja köny-

nyíteni az önkormányzati dolgozók munkáját. 

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Szigligeti Önkormányzat és a Szigligeti Közös Önkor-

mányzati Hivatal dolgozóinak a 2021-ben elvégzett munkáját! 

Szigliget lakosaink pedig békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok! 

 

Balassa Dániel 

polgármester 

2021. November       Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa       XX. évf. 11. szám 
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Óvoda 

„Fogy már a nap melege, kertünkben a cinege…” 

November eleje igazán szép időt kínált nekünk, amit mi kihasználtunk arra, hogy megfigyel-
jük a fákat, bokrokat, az időjárás változásait, a Nap járását. 
Elmentünk sétálni a gyönyörű ősfákkal teli parkba, ahol őszi színeket csodálhattunk meg. 
Éreztük az avar illatát, hallgattuk a fák lehulló levelének hangját, ehhez nagyon csendben 
kellett lenni, de ez nem okoz gondot, hiszen a Szigligeti ovisok nagyon szófogadó, jó és okos 
gyerekek! 
 
Karácsonyi hangulatú óvodai fotózás volt nálunk, melyen műtermi minőségű és a kicsik 
egyéniségét bemutató ovi fotók készültek. Természetesen csoportkép és külön kérésre csa-
ládi fotók is „születtek”. 
 
 
 
 

 
Márton nap alkalmából mi is szerettünk volna csatlakozni az iskolások lampionos 
felvonulásához. 
Erre az alkalomra készítettünk kis lámpásokat. Szent Mártonnak az alakja nagy ha-
tással volt a gyerekekre. Márton személyében, a gyermekek egy olyan katonával 
találkoztak, akire nem a kegyetlenkedés jellemző, hanem a segítőkészség, a jószívű-
ség, embertárs iránti szeretet. Jósága által fényt és meleget áraszt a szükségben és 
nyomorban szenvedő emberek felé. A lámpás, amit a gyerekek e téma keretében 

készítettek, az ő szeretetének a szimbóluma. 
Fontos eleme a felkészülésnek a verstanulás és az ünnephez kapcsolódó énekek gyakorlása, ami fejleszti a memóriát, 
a szövegértést, valamint a ritmusérzéket. Márton legendáját többször eldramatizáltuk az oviban, az énekeket is szé-
pen megtanulták a gyerekek. 
Sajnos Márton nap óta óvodánkban nagyon sok a megbetegedés, óvodai dolgozó is elkapta a koronavírust, emiatt be 
kellett zárni az óvodát egy hétre, több gyermek hiányzik huzamosabb ideig betegség miatt. Egyre több szülő tartja 
otthon gyermekét, hogy megóvja őt is és a szűkebb vagy tágabb családját a járványtól. Nehéz időszakot élünk át, de 
bízunk benne, hogy mielőbb túl leszünk ezen a helyzeten és megerősödve ismét mindnyájan együtt lehetünk!  
Ehhez kívánunk kitartást és türelmet. 
Ebben a hónapban is ünnepeltünk születésnaposokat. Márkus Iván 6 éves lett, Ruzsa Julcsi és Szöllősi Szabina 3 éve-
sek lettek. Isten éltesse Őket.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
November végén megkezdődik a várakozás az ünnepekre, gyerekeinket próbáljuk rászoktatni, 
hogy nyitott szemmel járva, egymásra és társaikra figyeljenek. Vegyék észre, ha valaki szomorú, 
beteg. Próbáljanak segíteni a maguk módján. Ne csak azzal legyenek elfoglalva, hogy ők mit sze-
retnének, mire vágynak. 
Elkészítettük az adventi koszorúnkat és meggyújtottuk az első gyertyát rajta. 
Már nagyon várjuk a Mikulást és a karácsonyi ünnepet. 
Kívánunk boldog várakozást mindenkinek!  

Szamosyné Gellén Mária 
intézményvezető 
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Novemberben történt a Szigligeti Általános Iskolában 
Novemberben, iskolánkban is a járvány, és annak kezelése jelentette a főbb feladatot. A hónap közepén több diákunk 
és nevelők is karanténba kerültek betegség, vagy kontakt érintettségből adódóan, emiatt digitális oktatásra álltunk át 
1-6. osztályban. A 8. osztályban rendkívüli szünet elrendelésére került sor. 
A nehézségek ellenére azért programok is színesítették a dolgos hétköznapokat. 
Befejeződtek az úszás órák a sümegi tanuszodában. Jó hangulatú, mozgalmas foglalkozásokon vannak túl tanulóink 
és bizonyára úszás tudásuk is gyarapodott az ősz során. Köszönet érte Mile Pál, Szabó Sándor, Kocsis-Lakatos Rita 
kollégáknak. 
Karácsonyi fotózáson vehettek részt az érdeklődő gyerekek az iskolában a hónap elején Verő Katalin szervezésében. 
A Szülői Munkaközösség, Szalay Szabó Anita irányításával, november 12-én, a kora esti órákban, Márton-napi lámpás 
felvonulást szervezett. Örömmel, és dalolva vettek részt a rendezvényen tanulóink is. A templomig tartott a séta, a 
vállalkozó szelleműek a várba is felgyalogoltak. Ezután meleg szoba és szeretetlakoma várta a hideg, csípős időben 
átfázott zarándokokat. Az elszántabbak fagylaltot is ettek. Köszönjük a támogatást: Balló Piroskának és Németh Zol-
tánnak! Barbara néninek és Kriszta néninek a daltanítást, Anikó néninek a díszes mécseseket köszönjük!  
November 15-én mézes reggelivel kezdtük a napot és a hetet is. Az egészséges finomságot Tar Tibor biztosította isko-
lásaink számára. Reggeli után ismeretterjesztő filmet néztünk meg, amely bemutatta a méhek életét és megismerte-
tett bennünket a méz készítés rejtelmeivel. Beszélgettünk még a méhek munkájának jelentőségéről, ezeknek az apró, 
szorgalmas élőlényeknek a sürgető védelméről is. Örömünkre szolgált, hogy a méz fogyasztásának jótékony hatásai-
ról sok ismerete volt már a gyerekeknek. 
November 16-án, a Lázár Ervin Programban, a 7. osztályosok a Budapesti Filharmóniai Társaság, Magyarnak lenni 
című előadását láthatták. 
November 18-án, szintén a Lázár Ervin Program keretében, a Pesti Magyar Színház - Kötelezők szabadon című előadá-
sát nézték meg a 8. osztályosok. 

Bányai Barbara Kolléganő segítségével az idei évben 72 csomag 
gyűlt össze intézményünkben a Mosolymanók akció jóvoltából! 
Hálásan köszönjük a családoknak a felajánlásokat!  
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
minden évben rajzpályázatot ír ki, is-
kolások számára. 2019-ben Somogyvá-
ri Hanna rajzát díjazták, amely elisme-
rés átadására most került sor a jár-
ványhelyzet miatt. Gratulálunk Hanná-
nak!  

 
 
 

Nálunk járt a MIKULÁS! 
Régi jó szokásához híven a Mikulás idén is meglátogatta az iskolásokat. Most négy segítője volt, hiszen sok kisgyerek-
hez kellett elhoznia az ajándékokat. Luca, Alexa, Lúcia és Zora krampuszok is a jóságos Mikulás apóval érkeztek, aki 
sok szépet, is jót mondott a gyerekekről, így mindenki kapott ajándékot. A krampuszok sokat csintalankodtak kicsik-
kel és nagyokkal. Reméljük jövőre is meglátogatnak bennünket! 
 

 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
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Márton napi lámpás felvonulás 

November 12 -én pénteken az idei évben is megrendezésre került a Márton napi 
lampionos felvonulás. A járványhelyzet miatt sajnos az iskola épületébe nem tud-
tunk bemenni, ezért az iskola mögötti parkolóból indultunk 16.00 órakor. A gyere-
kek Császár László Tiborné, Anikó néni segítségével lámpásokat készítettek, mely-
ből valamennyi résztvevőnek jutott. Indulás előtt a tanulók Bányai Barbara tanár 
néni közreműködésével az alkalomhoz illő dalokat adtak elő, melyet az úton is fo-
lyamatosan énekeltek. A vonulókat piros köntösébe öltözött lovagló Szent Márton, 
és két kísérője vezette Fórika László és lánya Boglárka, valamint Hegedűs Dominik 
személyében. Őket követték a Márton-napi dalokat éneklő gyerekek és az idén 
jelentős számban megjelent felvonulók. A menet a Kossuth Lajos utcában haladt a 
művelődési ház, önkormányzati hivatal, régi postahivatal előtt, egészen a templo-
mig. A közlekedési fennakadások elkerülése, és a biztonságunk érdekében a pol-
gárőrség képviselői vigyáztak ránk, név szerint Miklai Ferenc és Pupos Ferenc. A 
templom előtt Szabó Tibor András fogadta a felvonulókat és pár szót ejtett Szent 
Mártonról, közben kérdéseket tett fel a gyerekeknek és a helyes válaszokat szent-

képpel jutalmazta. Innen csak a vállalkozó szellemű felvonulók folytatták útjukat a várba, ahol Szent Márton tisztele-
tére felszentelt kápolnában Balassa Dániel polgármester mondott pár szót a kápolna felújításáról. Valamennyi felvo-
nulót a házasságkötő teremben vártuk Balló Piroska és párja István jóvoltából egy kis zsíros kenyérre és forró italra, 
illetve Németh Zoltán a Várkávézó finom kézműves fagylaltját adta a menet tagjainak.   
Igaz, hogy ez a szép szokás elsősorban a német nyelvterületeken terjedt el, de bízunk benne, hogy a fáklyás felvonu-
lás, amely Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez, nekünk is 
hoz jó szerencsét. A Dunántúlon elterjedt népszokás szerint, és a pásztorok köszöntése nyomán, az alábbi köszöntés-
sel emlékezünk erre a szép estére és megköszönjük valamennyi résztvevőnek a közreműködését. 
„Adjon Isten bort, búzát, bikessiget, lölkünknek üdvössiget!” 

Fotók: Szentiványi Péter 

Szigligeti Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége 

Advent kezdete 

Kigyulladt az első adventi gyertya Szigligeten, miután Szakács Péter plébá-
nos megáldotta az impozáns megjelenésű adventi koszorút. A résztvevők 
innen együtt vonultak át az úgynevezett „Baricz - kereszthez”. 
- A mai nap ünnep Szigliget életében, és nem csak az advent kezdetére 
gondolok, hanem egy olyan eseményre, amely ritkán fordul elő települé-
sünk életében. Ritkán, de az önkormányzat, a Szigligeti Táj- és Településvé-
dő Kör és az egyház összefogásával az utób-
bi években egyre gyakrabban. Ez az ünnep 
pedig nem más mint az, hogy ismét felavat-
hatunk egy megújított keresztet- mondta 
Balassa Dániel polgármester. 

Takács József gyűjtőmunkája révén a Baricz- kereszt történetéről is hallhattak a megje-
lentek, amelyet 1903-ban állítottak, s nevét arról a családról kapta, amely vigyázott rá, 
és hozzájárult ahhoz, hogy most ismét régi fényében ragyogjon. Demeter Éva, a Szigli-
geti Táj- és Településvédő Kör elnöke köszönetet mondott a családnak, az önkormány-
zatnak és külön Bodor István restaurátornak, szobrásznak, aki még pár órával az át-
adás előtt is dolgozott a kereszten. A folytatásban Szakács Péter plébános mondott 
áldást, majd közös imádságra kérte a megjelenteket. Az ünnepi esemény mécsesek 
gyújtásával zárult. 

Cikk, fotó: Szijártó János/ Napló 
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VADÁSZ PÉTER 
szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

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

TRIPLEX MOBILITY GERINCTORNA 

Giczi Verával 

Básti Lajos Közösségi Ház 

Szigliget, Kossuth u.23. 

Időpont: 

Hétfőnként 18 óra 

Akiről a cikk szól nem rég ünnepelte kerek születésnapját, és kedveskedni szeretnénk neki, hogy írunk 
az ő sport karrierjéről, ami itt kezdődött Szigligeten. Bóna Péter barátunk 15 éves korában jelentkezett 
egy szörf tanfolyamra. Viszont az oktató eltanácsolta a szörfözéstől, mert túl kicsi és vékony volt. Az 
oktató szerint nem bírta volna felhúzni és tartani a vitorlát. Nem vették el a kedvét, így egyedül tanult 
meg szörfözni.  
1991-ben az osztrák szörfiskola szörfoktatói képzést tartott és itt Magyarországon az elsők között sze-
rezte meg a Windsurfing oktatói képesítést.  

A Magyar Szörf Szövetség versenyein rendszeresen 
részt vett. 2008-ban a Vulkán Kupán sport kategóriá-
ban 1. helyezett lett és az "év szörföse" külön díjat is 
megkapta.  
A Vulkán Kupát sorozatban 2008-ban, 2009-ben, 2010
-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben is elnyerte. Ezért 
úgy döntött a Szörf Szövetség, hogy a vándor kupát 
örökre megkapja. 
Napjainkban Peti az „5 Bft Vizisport Egyesület” tagja 
Balatonedericsen, ahol kicsiket és nagyokat tanít ször-
fözni.  
Mi szigligetiek, büszkén kívánunk nagyon boldog szü-
letésnapot, jó szelet és hatalmas hullámokat! 

Boldog Születésnapot! 
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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 

Lakits Család 1937 

Varga Ágnes, Kovács Katalin 

1966 

Páhyné, 
Kasza Ilona 

Páhyné, 
Kasza Ilona 

Mészáros József-Olasz Tibor Mészáros József-Olasz Tibor 

Szívós József Szívós József 

Takács József 
Szabó Zsuzsanna 

Jánka Teréz 
Olasz Tibor 

Takács József 
Szabó Zsuzsanna 

Jánka Teréz 
Olasz Tibor 

Vadász Tibor-Szennyai István 

Bindics István 

Vadász Tibor-Szennyai István 

Bindics István 

Papp Jánosné Németh 
Mária, Papp János, 

Baráth Istvánné Kiss Margit 

Káli Istvánné Zsiborács Erzsébet, 
?,   Jánka Sándorné Kiss Juliska 

Papp Jánosné Németh 
Mária, Papp János, 

Baráth Istvánné Kiss Margit 
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