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Tisztelt Olvasó! 

Magunk mögött hagytuk az ősz első hónapját, melyben több említésre méltó 
esemény is történt. 
A település vezetése fontosnak érzi a közösségépítést, ennek egyik fontos eleme 
volt a Falunap, mely szerencsére nagy sikerrel zárult. Szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, 
akik munkával vagy felajánlással tettek érte, hogy jól érezzük magunkat. Remé-
lem, hogy sikerült maradandó pozitív élményt okozni a résztvevőknek és minden-
ki jó érzéssel gondol vissza az idei falunapra. 
Szeretném megköszönni azok munkáját, akik a település csinosításának különbö-
ző munkálataiban részt vesznek, akár fákat ültetnek, akár szemetet szednek a 
Tapolca-patak mentén, akár rendben tartják környezetük egy szeletét. Ahhoz, 
hogy Szigliget meg tudja őrizni hangulatát, kell a közös erőfeszítés. 
Az általános iskola megnövekedett tanulói létszámmal és az alsó épületszárnyon 
új tetőfedéssel nyitotta meg kapuit, a 25 millió forintos pályázati forrást a Ma-
gyar Falu Program biztosította, a pályázat lebonyolítását pedig a KLIK végezte. 
Reméljük, a településünkön tanuló diákok érzik, hogy Szigliget komoly támoga-
tást nyújt fejlődésük érdekében, ebben pedig partner az iskola vezetése is. 

Új vezetővel, Szamosyné Gellén Máriával kezdte az óvoda a 2021-2022-es tanévet, az ő és kollégái munkáját is pró-
báljuk támogatni. Tervben van az óvodai étkező felújítása, ehhez várjuk a megfelelő pályázati támogatást. 
Az önkormányzat korábban 16 fára pályázott a Településfásítási Programban, melyeket szeptember végén ültettünk 
el a strandon, a Pupos Pincénél és a játszótér mellett. Reméljük, pár év múlva ezek a fák árnyékot adnak és gyönyör-
ködtetik a zöldet szerető ember szemét. 
Szeptemberben érett be az egyik első, polgármesterként elkezdett „tennivalóm”, sikerült kicserélni a Kamonkő Tan-
ösvény tájékoztató tábláit, valamint a főtéri tájékoztatót. Kicsi, de fontos fejlesztés ez, melyet a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park részéről Korbély Barnabás segített a grafikai tervezés és a táblák szállítása kapcsán. 
Szeptember 25-én Veszprémben köszöntöttük Bokros Júliát 90. születésnapja és az életműve előtt tisztelgő kiállítás 
alkalmából. Kívánok Julika néninek sok boldog, egészségben töltött évet! 
A téli időszakra vonatkozó döntés, hogy idén nem a strandon, hanem a Szigligeti Várudvarban, a volt Várvendéglő 
előtti területen lesz jégpálya a településen. A tavalyi évben nem tudtuk mű-
ködtetni, így a vállalkozóval történt megállapodás alapján idén megépíti a 
jégpályát. Felmerült egy olyan probléma, hogy a pálya hűtéséhez szükséges 
áramot a bérelt büféépületből biztosítottuk, azonban ennek szerződése de-
cember 31-én lejár, így nincs megoldva az áramellátás. Ezt is mérlegelve a 
képviselő-testület rábólintott a Várudvar Kft. megkeresésére, melyben jelez-
ték, hogy működtetnék a jégpályát. Ez anyagilag is kedvező a település szá-
mára, ráadásul vállalták, hogy a jégpályán és néhány általuk szervezett ren-
dezvényen is kedvezményt biztosítanak a helyi lakosoknak. Több tényezőt 
mérlegelve végül úgy határoztunk, hogy azt idei szezonban a Várudvarban 
lesz a jégpálya, ahol természetesen szívesen látnak majd mindenkit. 

Balassa Dániel polgármester 
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Szeptember 11 reggelén szép napsütéses időben kezdődtek el a rendezvény programjai. A halászléfőző verseny 
résztvevői már korán reggel megkezdték a készülődést, hogy minél ízletesebb ételt tehessenek a zsűri asztalára. Az 
Aranybakancs kupa versenyzői is már korán reggel melegítettek a délelőtt zajló mérkőzésekre. Napközben a Fanyűvő 
Játékpark várta fajátékaival, körhintával a kisebbeket, akik ha kifáradtak a hancúrozásban, a játszóház padjain pihen-
hettek meg, ahol Pupos Dorina és családja várta őket kézműves foglalkozással. Közben Galambos Fecó bűvészműso-
ra, majd kora délután solymászbemutató szórakoztatta a közönséget. Míg a műsor zajlott a zsűri megkezdte munká-
ját. Először a jobbnál jobb helyi borokat kóstolták, majd az ínycsiklandozóan gőzölgő halászlevek kerültek sorra. Köz-
ben a rendezvényre érkezők is kóstolhattak az elkészült ételekből. Czilli Károly és Töreki Zoltán az általuk készített 
szarvas pörköltből kínálta a vendégeket.  A délután folyamán a Falu bikája és Falu amazonja verseny résztvevőinek 
szurkolhatott a közönség, majd a Babos-Piller Jazz Duó kellemes zenéje mellett megpihenhetett, és hogy senki ne 
maradjon étlen és szomjan, arról a Pupos Pince gondoskodott. Este a Haydm Street  zenekar szolgáltatta a a talpalá-
valót, táncra csalogatva a mulatni vágyó közönséget. 
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezen az eseményen vagy munkájával támogatta a rendezvényt! 
 
A versenyek eredményei: 
 
Halászléfőző verseny: 
1.Szigligeti Ősnyaralók 
2.Balassa család 
3.Néba fiúk Önért 
4. Bomi trió 
5. Gula Team 
Különdíj: Törczi csapat 
Zsűri tagok: Szabó Tibor, Takács József, Pupos Ferenc, Ihász József 
 
Borverseny: 
fehér bor kategória: 
1. Güns Pince olaszrizling 2019 
2. Pupos Ferenc olaszrizling 2020 
3. Szent Antal Pince zeus 2019 
4. Pupos Ferenc szürkebarát 2020 
5. Szatmári Pince vulcanus 2019 
6. Szakál Gyula vegyes  2020 
Zsűri tagok: Tóth János Zoltán,Ihász József, Szabó Tibor 
 
Aranybakancs kupa: 
1. Másnaposok 
2. FFKT csapat 
3. Gólkirály és barátai 
 
Falu bikája: Szepesi Gusztáv 
Falu amazonja: Miklai Zsuzsanna 
 
Támogatók:  
Várkávézó Szigliget 
Oszi Bácsi Keszegsütödéje 
Aranypatkó Vendéglő 
Végvári Grill 
Kastély Kávézó és Cukrászda 
Czilli Károly és családja 
Töreki Zoltán és családja 

rozé bor: 
1. Páhi Károly 2020 
 
vörös bor: 
1. Káli Lajos 
       cabernet sauvignon 2019 

Pupos Ferenc és családja 
Pupos Dorina 
Nánási Gábor 
Pupos Pince 
Szepesi Gusztáv 
Vasvári Virág 
Szigliget Község 
     Önkormányzata fotó: Kónicz László 
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Takarítás és szalonnasütés a Gólyaligetben 

Szeptember 18-án összekötöttük a kellemest a hasznossal: a délután során összegyűjtöttük a Tapolca-patak 

mentén eldobált szemetet, visszametszettük a Gólyaligetben található fákat, majd a napot egy közös sza-

lonnasütéssel zártuk. 

A lelkes csapattal 8-10 zsák szemetet tudtunk összeszedni. Sajnos mindig akad egy-egy hely, ahol szükség 

van időnként a takarításra. Szerencsére sok gyerek is velünk tartott ezen az eseményen, akiknek a munka 

befejeztével még arra is volt energiájuk, hogy közösen játszanak egyet a Gólyaligetben. Közben beizzott a 

parázs a tűzrakóban, és a kora őszi estében együtt sütöttük meg a vacsorának szánt finomságokat. 

Reméljük, hogy a jövőben inkább szalonnát sütni jövünk össze többet, mint szemetet szedni. 

Vigyázzunk környezetünkre, Szigligetre! 

Szabó Tibor András 

Idén is elbúcsúzott a szezon utolsó hajója 

Már hagyománnyá vált, hogy a hajózási szezon utolsó járatát egy kisebb ünnepséggel bocsátjuk téli pihenő-

jére a szigligeti kikötőből. Idén a Keszthely motoros vitte magával a nyarat a Balaton hullámain. A hajó 

orrárbócára kikötötték az őszi virágokból készült csokrot, és a hajó legénysége is részesült egy kisebb aján-

dékban. Az utasokat és a kikötőben összegyűlt búcsúztatókat házi pogácsával kínálták. Jelképesen átadtuk a 

kikötő zászlaját a hajó kapitányának, melyet a szezon kezdetekor az első hajó hozott magával. Reméljük egy 

nyugodt tél után ismét együtt köszönthetjük a jövő szezon első hajóját a szigligeti mólón. 

Szabó Tibor András 

fotó: Vértesi Eszter fotó: Vértesi Eszter fotó: Jeney Erzsébet 
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Balatondíj 

2021. szeptember 15-én átadták a Balatoni Szövetség  legnagyobb elismerését jelentő Balaton-díjakat, amit a térségért kiemel-
kedő munkát végző személyeknek vagy szervezeteknek ítélnek oda. Dr. Pomogyi Piroska hidrobiológus mellett  Balassa Balázs, a 
szövetség korábbi elnöke, Szigliget leköszönt polgármestere vehette át a díjakat. 
Lombár Gábor a díj odaítélésének indoklásául Balassa Balázsról ezt mondta: 
  “1967-ben született Tapolcán. Születése óta Szigligeten él. Mindig is fontos volt számára a térségi gondolkodás. Szövetségünk 
2019-ben leköszönő társelnöke 18 évi polgármesteri és 5 éves Balatoni Szövetség elnöki tisztsége alatt példaértékű munkát fejtett 
ki szűkebb közössége és a Balaton érdekében. 
Elnöksége alatt új lendületet kapott a Balatoni Szövetség: több új fontos partnerrel bővült a Szövetség tagsága, elindult a 
HírBalaton portál, kiírásra került az Év Balatoni Háza verseny, megújult Kék Hullám Zászló díj visszaszerezte régi presztízsét, újra 
indult a Balatoni Borok versenye, és még hosszan lehetne sorolni azokat a változásokat, amik nevéhez kötődnek. Fontos volt szá-
mára, hogy a térségi szervezetekkel jó kapcsolatot ápoljon a szövetség, mert csak így lehet átfogó és minden területre kiterjedő 
döntéseket hozni a Balaton és térségének vonatkozásában. A médiával jó kapcsolatot alakított ki, megerősítve ezzel a Balatoni 

Szövetség jelenlétét és súlyát a köztudatban. Felszólalásaiban rendszeresen kiállt a Bala-
ton természeti, kulturális és társadalmi értékeinek védelmében, sokszor vállalva az ezzel 
járó konfliktusokat is. Az általa vezetett település jó példát mutatott arra, hogy hogyan 
lehet a természeti értékek megőrzése mellett folyamatos fejlesztéseket megvalósítani. 
Új régiós rendezvény -a Balaton-party megszervezésével erősítette a kapcsolatot és 
együttműködést a régió meghatározó szervezetei között. 
Szigligeten olyan régiós jelentőségű rendezvények fűződnek a nevéhez, mint a Süllő Fesz-
tivál, az Újévi csobbanás, vagy a magyar tengerbe állított Balaton Karácsonyfája. Ezek a 
rendezvények jó alapjai voltak jól ismert 12 éve hangoztatott szlogenjének, „Egész évben 
Szigliget, egész évben Balaton”.  Meghatározó szerepet vállalt a szigligeti vár felújításá-
ban. Sikeres pályázat után elindította az egyedi turisztikai elemekkel bíró rekonstrukciót. 
A térség egyik leglátogatottabb turisztikai attrakcióvá téve a „Balaton várát”. Saját tele-
pülését példaként állítva kiállt a helyi építészeti értékeke védelme mellett, gátat szabva a 
Balaton parti településeken elszaporodó túlzott beépítéseknek. 
Mindezek alapján Balassa Balázs igazi balatoni közéleti személyiségként jó példát mutat 
mindannyiunk számára.” 

Bokros Júlia kiállítás 

Bokros Júlia szigligeti keramikusművész szeptember 24-én ünnepelte 90. születésnapját, ebből az alkalomból nyílt retrospektív 

kiállítás a Magtár Galériában. A falakon domborműveit, a térben posztamenseken kisplasztikáit, szobrait és különleges készleteit 

mutatják be.  

Az alkotó 1966 óta készíti a Zsolnay-féle eozintechnika egy speciális, általa kikísérletezett, saját kis műhelyében is megvalósítható 

változatát: szobrokat, faliképeket, kisplasztikákat, asztali készleteket, vázákat, edényeket és egyéb használati tárgyakat, melyek a 

különleges máznak köszönhetően kékeszöld, liláskék, vöröses aranyszínűek, attól függően, ahogy az égetés és az oxigén végül 

milyenné alakítja a színt. Finom, könnyed, légies kerámia; letisztult formái harmóniát, szépséget sugároznak, a szecessziót idézik. 

A megnyitón Zay Balázs művészettörténész beszélt arról, hogy Bokros Júlia férje, Bokros László festőművész, grafikus támogatta 

feleségét abban, hogy művésszé váljon. Bokros Júlia megtanulta a technikát, 1966 óta készíti munkáit. Férje volt a kezdeménye-

zője annak is, hogy felélesszék a Zsolnay-féle kerámiát. Nagyon tehetséges, ügyes keramikus, modern, szép munkái különböznek 

a Zsolnay-féle daraboktól. Sokszínű, a szó pozitív értelmében esetleges, meglepetésszerű. A különleges technika eredményekép-

pen nincs két egyforma alkotás. A legjellegzetesebbek kék alkotásai. Bokros 

Júliát méltán lehet említeni a kor kiemelkedő keramikusai között, nagyon egyé-

ni életművet hozott létre.  

Az ünnepeltet köszöntötte Kilián László, a Művészetek Háza Veszprém igazgató-

ja, Kulcsár Ágnes és Veszeli Lajos festőművészek a Veszprémi Művész Céh ré-

széről. Balassa Dániel, Szigliget polgármestere megköszönte azt a munkát, amit 

Bokros Júlia Szigligetért és a művészetért tett. Szólt arról, hogy az életvidám 

művész műveiben át tudja adni a Balaton szépségét, a szigligeti környezet gaz-

dagítja az alkotót, majd átadta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlőlapját. Az 

ünnepeltet a megnyitó után virágcsokrokkal és tortával köszöntötték. 

Forrás, Fotó: HírBalaton 

Forrás, fotó: VEOL 
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Ultrabalaton 

Futás 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is részt vettünk egy 10 fős csapattal az Ultrabalaton futóversenyen. Szombat délután 

16:50-kor indultunk Balatonfüredről és vasárnap déli harangszó előtt értünk vissza a rajthoz. Időnk 19 óra 6 perc volt, 

vagyis ennyi idő alatt futottuk körbe a Balatont. Változó távokat teljesítettünk attól függően, hogy ki mennyit bírt. 

Hobbi futók vagyunk, voltak köztünk jobb kondícióban lévők, akik 4 és fél percen belüli idővel futják az 1 km, de vol-

tak 6 perces átlagidőt teljesítő csapattagok is. Nagyon jó társaság alkotta a „Szigliget” nevű csapatot, élveztük a fu-

tást, tudtunk egymásért küzdeni. Ennek legjobb bizonyítéka az, hogy mindenki jobb időt teljesített annál, mint amit 

előzetesen vállalt. A tavalyi időn 34 percet javítani tudtunk. Nálunk 4 nő és 6 férfi futott. Senkinek nem okozott prob-

lémát, hogy éjjel vagy nappal kellett futnia. A csapatot Szigligeten élő, innen elszármazott, nyaralóval rendelkező és 

rendszeresen itt nyaraló tagok alkották. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 1340 csapat közül a 194-dik helyen vé-

geztünk. 

A csapatot a következő tagok alkották: Szennyai Julianna, Kutri Gizella, Kabak Réka, Murányi Odett, Csikós Nagy Ist-

ván, Gergely László, Major Gábor, Vajai Béla, Varga Balázs és Balassa Balázs. 

Szeretném megjegyezni, hogy volt egy másik csapat is településünk képviseletében, „Szigligeti barátok” néven. Ők is 

szép eredményt értek el, hisz a középmezőnyben végeztek (733-dik lett a csapat). Úgy tudom volt olyan szigligeti is, 

aki településtől független csapat tagjaként vett részt a versenyen. 

Ez is azt bizonyítja, hogy Szigligeten sokan hódolnak a futás szenvedélyének. Egyre többen kezdik el a sportnak ezt a 

formáját. Én közel 50 évesen kezdtem el rendszeresen futni, nagy örömet lelek benne. Néha többet, időnként keve-

sebbet futok. Az elmúlt egy hónapban Zamárdiban lefutottam a félmaratont, majd 11,6 km-t megtéve, 671 méter 

szintkülönbséget teljesítve jutottam fel a Kékestetőre, most hétvégén pedig körbe futottuk a Balatont. 

Mi futók nem kérünk mást, csak türelmet és megértést. Lehet, hogy egy kicsit lassítani kell az autóval, egy útszélen 

futó kikerülése során, lehet, hogy kellemetlenséget jelent egy futóverseny kapcsán, ha meg kell várni, míg átfut a ver-

senyző az úton, kényelmetlenséget jelenthet egy-egy útszakasz időszakos lezárása. Ezzel tisztában vagyunk és köszön-

jük, ha megértőek, toleránsak velünk szemben az autósok. 

Biztatok mindenkit, kezdjen el gyalogolni, futni, nagyon egészséges! 

A képek a célba érkezést követően készültek. A képekről két futó (Csikós Nagy István, Gergely László) hiányzik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balassa Balázs 
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Iskola 

Szeptemberi történések a Szigligeti Általános Iskolában 

A tanévkezdés a szokásos szervezési feladatokkal indult. Az elkészült csengetési rendet, órarendet, ügyeleti rendet, 
csoportok beosztását „élesben kipróbáltuk”. Hiszen ami papíron működik, nem biztos, hogy a valóságban is kivitelez-
hető. 2021. 09. 07-én és 08-án szülői értekezletet tartottunk, amelyen szép számmal megjelentek a kedves szülők. 
Köszönjük!  

2021. 09. 10-én az 5. osztályosokhoz osztályfőnöki órára Jámbor Szilvia dietetikus 
érkezett, aki az egészséges táplálkozásról beszélgetett a gyerekekkel. Örömmel ta-
pasztalta, hogy már nagyon sok előzetes ismerettel, tudással rendelkeztek tanuló-
ink.  
 
 
 

2021. 09. 13-án került sor a Magyar Falu Program keretében megújult tetőszerkeze-
tünk ünnepélyes átadójára. A rendezvényen a fenntartónk meghívásának eleget tettek 
a beiskolázási körzetünk településeinek vezetői, a sajtó képviselője valamint együtt 
ünnepelt velünk, Fenyvesi Zoltán Országgyűlési Képviselő Úr. A program részeként 
szólót énekelt Káli Zora 7. osztályos tanuló, meghallgathattuk Somogyvári Hanna 5. 
osztályos tanuló szavalatát, Szabó Médea Lujza és Németh Sára 5. osztályos tanulók 
furulya szólóját.  
 

2021. 09. 15-től kezdetét vette a kilenc héten keresztül tartó, a mindennapos testnevelés keretében megvalósuló 
úszásoktatás a 4. és 6. osztályos tanulóinknak, a Sümegi Tanuszodában. 

Tapolcán, a FÖLDönfutók utcai futóversenyén (2021. 09. 16.) kis csapatunk igazán kitett 
magáért: I. kcs. Mile Benjámin 26. helyezett, II. kcs. Burucs Borbála 2. helyezett, Falati 
Barnabás 12. helyezett, III. kcs. Varga Péter 5. helyezett, Falati Nóra 1. helyezett, Sirkó 
Csenge 3. helyezett. Korcsoportonként 40-60 fő induló volt. Gratulálunk nekik! 
 

 

2021. 09. 17-én, pénteken a 8. osztályos tanulóink ellátogattak Simándy József Kossuth-díjas 
operaénekes mellszobrához, a közeli Balatongyörökre. Kerékpárral tették meg a „nagy” utat. A 
nemzet tenorjának szobránál elénekelték a Bánk bán egyik áriáját, majd egy koszorút helyeztek el 
a szobor talapzatánál. Fagyizás után, kellemes fáradtsággal, de jó élménnyel telve érkeztek vissza 
az iskolába. Köszönjük Dér Krisztinának és Mile Pálnak a szervezést! 

 
 
 
 

Megnyílt a 8. osztályosok számára az országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) lebonyolításához használandó infor-
matikai rendszer. Tanulóink nagy része Horváth Tibor György Tanár Úrral már el is végezte a feladatot. A vizsgálat 
tartalmi visszajelzése elsősorban a tanulók és a szülők számára lesz a pályaválasztás szempontjából fontos segítség. 
 

2021. 09. 21-én történelem órán az 5. osztályosok Horváthné Puskás Judit tanárnővel 
„régészkedtek”. 
   
 
 
 
 
 

2021. 09. 24-én hagyományainkhoz híven csatlakoztunk az Európai Diáksport Naphoz, amelynek keretében a legtöbb 
gyerek egyszerre sportolt. Alsó és felső tagozatosok különböző módon töltötték a napot: alsósok vegyes csapatokkal 
váltóversenyben mérték össze erejüket, míg a felsős osztályok kosárlabdázni hívták ki egymást. Ezt követően az al-
sóbb osztályok sorversenyben, célba dobásban ügyeskedtek; a felsősök futballoztak. 11 órakor közösen indultunk a 
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2021 méteres távot teljesíteni. Levezetésképpen kötélhúzás volt különböző csapatok között: fiúk-lányok, osztályok, 
nyolcadikosok-pedagógusok között. Zeneszó mellette nagyon jó hangulatban töltöttük el a napot. Mile Pál és Szabó 
Sándor irányításával, minden kolléga kivette a részét a feladatokból. Köszönöm mindenkinek!  

 
 
 
 
 
 
 

Az iskola facebook oldalán még több képet tekinthetnek meg az érdeklődők a rendezvényinkről. 
Két esemény előtt állunk szeptember utolsó hetében (lapzártát követően), amelyekről a következő alkalommal tu-
dok részletesen beszámolni:  

- 2021. 09. 27- 2021. 09. 30. között Verő Katalin 
szervezésében népmese jegyében fognak telni 
napjaink. Meseolvasás, kézműves foglalkozások, 
plakát, könyvjelző készítés, jelmezbe öltözés szí-
nesíti napjainkat. A zsibongó alkalomhoz illő be-
rendezése Kati néni és Pákné Berki Veronika keze 
munkáját dicséri. 
 
   

- Köztársaság Kupán vesznek részt tanulóink 2021. 09. 28-án, Veszprémben. Versenyzőink: Burucs Borbála 5. osztá-
lyos, Varga Péter 5. osztályos, Sirkó Csenge 6. osztályos tanuló. 

 
Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

XXX. Köztársaság Kupa Veszprém megyei 

atlétika versenyen Sirkó Csenge remek 

versenyzéssel két arany érmet szerzett! 

Kislabdahajítás 41 m, 

távolugrás 4,88 m! 

Sport 
Meghívó 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
meghívja Önt  a hagyományos, őszi nyílt 

Elnökségi Ülésére. 
Időpont: 2021. október 16. 

szombat délután 4 óra 
Hely: Básti Lajos Közösségi Ház 

Ez alkalommal adjuk át a „Szigligetért” 
emlékérmet. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár az  
Elnökség 
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Óvoda 
Elvonuló madársereg, tarka ruhás őszi táj... 

Szeptemberben elkezdődött egy újabb nevelési év az óvodában, mely személyi változást is jelentett, én kerültem az 

intézmény élére pályázat útján. Magamról pár szóban: 1991 óta dolgozom óvodában, óvodapedagógusi diplomával 

és közoktatásvezetői szakvizsgával rendelkezem. Arra törekszem, hogy a gyermekeknek kiegyensúlyozott és biztonsá-

gos környezetet és jó hangulatú légkört teremtsek. Olyan nevelési programot választottunk, melynek fő célja a kör-

nyezettudatos magatartás alakítása, ezen belül a környezet védelmére és szeretetére nevelés. Megpályáztuk a 

„Boldog Óvoda címet, így „Boldogságórákat” tartunk a gyermekeknek. A Boldogságóráknak közösségfejlesztő hatása 

van, ezt azzal erősítettük, hogy egy puzzlét raktunk ki melyben mindenkinek van egy darabkája, amit saját maga szí-

nezett ki, ezeknek a darabkáknak az összekapcsolódása is megerősíti a csoport gyermekeit abban, hogy együtt va-

gyunk olyan közösség, akik egymást szeretik és kiegészítik. Ebben a hónapban a HÁLA érzését gyakoroltuk, ez az első 

lépcsőfok. „Köszönöm, amit látok: a teremtett világot, hogy még a rossz sem céltalan: mindennek jelentése 

van.” (Vas István). Beszélgettünk és “ízlelgettük” a hálát és a hálaérzetet. Eljátszottuk a ” Hálás vagyok azokért a jó 

dolgokért, amelyek történnek velem, és mindazért, amim van…” játékot. 

 Hála szívet készítettünk, melybe mindenki kéznyomata bekerült. Úgy gondoljuk, hogy minden kisgyermek lelkéhez 

elért. Pozitív megerősítést kaptak, hogy élni jó és szép, és hálásnak lenni boldogsággal tölti el az egész lényünket. 

Szeptemberben befogadunk, és újra beszoktatunk, mivel sokan nyáron pihennek a szülőkkel vagy nagyszülőkkel és 

élvezik a gondtalan nyári örömöket. 

Ebben a hónapban két új kiscsoportos gyermeket szoktattunk be az óvodai életbe, Ruzsa Julcsikát és Szöllősi Szabinát. 

A beszoktatás nagyon gördülékenyen ment, a kicsik jól érzik magukat és a többiek is befogadták és szeretik őket. 

Szeptemberben Kovács Kadosának születésnapja volt, 5 éves lett, megünnepeltük együtt. 

Ebben a hónapban az őszi gyümölcsökről beszélgettünk, ismerkedtünk.  A szülők segítségét kértük és kaptuk, hogy 

bemutathassuk az idénygyümölcsöket, amiért nagyon hálásak vagyunk. Őszi gyümölcsökről mondókát, verset-éneket 

tanultunk, készítettünk gyümölcssalátát, gyümölcslét, valamint sok jó játékot játszottunk, amik kapcsolódtak a gyü-

mölcsökhöz. 

Ebben a hónapban voltunk közösen sétálni az óvoda mellett lévő parkban, nagyon jól sikerült a gyermekeknek és ne-

künk is egyaránt élmény volt a gyönyörű őspark tanösvényein lépkedni és rácsodálkozni egy- egy „pocakos” platán 

fára! 

Mellékellek pár fényképet mely nagyon kedves nekünk.      

 
 
 

 
 
 
 
 

Szamosyné Gellén Mária 
intézményvezető 



VADÁSZ PÉTER 
szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 
 
 
 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 
8264 Szigliget, Szabadság u.19. 
Tel: 30/472-7744, 87/461-435 
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Kedves szigligetiek! 

 

Közeledik az AMATŐR fotópályázatra készült képek 

beküldésének határideje!  

Örömmel látom, hogy nagyon sokan fotóznak és 

töltenek fel szebbnél szebb képeket a közösségi ol-

dalakra, ezért továbbra is bátorítok mindenkit, hogy 

küldjön képet a fotopalyazat@szigliget.hu email 

címre is!  

Nem kell profi fotósnak lenni, hiszen a pályázat cél-

ja, hogy korosztálytól függetlenül minél több szigli-

getit megmozgasson. Telefonnal is nagyon jó képe-

ket lehet készíteni! Használjuk ki, hogy az év legszí-

nesebb időszaka áll előttünk, ami sok remek fotóté-

mát kínál! Bármilyen kérdés 

esetén szívesen állok rendel-

kezésre.  
 

Jó fotózást! 

Szentiványi Péter 
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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 

Kiss Lajos - Piller Mária 
Piller Vilma 

Káli József - Káliné Polgár Teréz  
Káli Lajos - Káli Mária 

Káli József - Káliné Polgár Teréz  
Káli Lajos - Káli Mária 

Kovács Marcella - Teréz - Erzsébet  
Anna - József - Mária Dosztál Adolf - Hauer Stefánia 

Bakonyi Józsefné 
Kovács Teréz 

Szabó Ferencné Sóstai Mária  
fia Szabó Ferenc 

Ihász Ferenc 
Biró Vilma 

Ihász Ferenc 
Biró Vilma 

Ihász Miklósné 
Pemm Erzsébet 
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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  


