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Tisztelt Olvasó! 

2022. Február       Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa       XXI. évf. 02. szám 

A tavasz kezdetére az önkormányzati dolgozók keze munkája egyre több szép eredményt hoz. A téli időszakban meg-

szépült óvodakerítés mellé elkészült saját erőből a járda, és áthelyeztük a hulladékgyűjtő szigetet. Megújult a Botos-

domb lépcsője, és kijavítottuk az Óvárba vezető lépcsőket. Készülőben van az alsó várparkoló bővítése, hogy a forgal-

mi anomáliákat megszüntessük. Veszélyes fákat vágtunk ki, melyek helyett ültettünk is, így gondolva a jövőre. Az ön-

kormányzat munkatársai folyamatosan végzik a település szépítését, fenntartását, munkájuk eredményeképp Szigli-

get élhető, példásan rendezett képet mutat. 

Elkészült a Szabadság utcai járda, a kivitelező szép munkát végzett, így megfelelő minőségű és kinézetű lett a szakasz. 

A temetőben készülőben van az urnafal, de reméljük, még sokáig üresen áll majd. Emellett megrendeltük az óvodai 

ebédlő új bútorait, megérkezésük után azonnal telepítjük őket. 

Februárban a Szigligeti Turisztikai Egyesület Falufarsang rendezvénye kapcsán szeretném megköszönni a szervezést 

és a lebonyolítást a tagoknak! Reméljük, a jó hangulatú rendezvény hagyományt teremt, az alapok mindenesetre le 

lettek rakva. 

Szintén hagyományos rendezvénnyé kívánjuk tenni a Szigligeti Disznóvágást, a második alkalommal megrendezett 

esemény idén is jó hangulatban telt. Köszönöm minden résztvevőnek, támogatónak a pozitív hozzáállást! 

Külön köszönöm Szanyó Andrea, Szentiványi Péter, Szalay Ákos, Kardos Máté, Ruska Gábor és Szente Kristóf segítsé-

gét, akik aktívan részt vettek a nőnapi üdvözlőkártyák elkészítésében, kihordásában. 

Ezek a közösség részéről érkező pluszok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Szigliget ne csak község, de összetartó embe-

rek otthona legyen. 

Az ukrajnai háború menekültjeinek javára gyűjtést indítottunk, az első körben összejött 150.000 forintot átadtuk Áb-

rahámhegy község önkormányzatának. Ők befogadtak egy menekült családot, az összeget az ő ellátásukra fordítják. 

A tavasz a vegetáció újraindulásának időpontja. Bár az adós levélben már jeleztük, hatványozottan kérjük, hogy az út 

űrszelvényébe 3 méter magasság alatt belógó ágakat, bokrokat minden ingatlantulajdonos vágja, vágassa le március 

közepéig. Sajnos sok esetben ez a növényzet veszélyezteti a közlekedők (autósok, biciklisek, gyalogosok) biztonságát, 

így rendkívül fontos ezzel a problémával kezdeni valamit. Ahol a hónap közepe után ilyen problémát tapasztalunk, az 

önkormányzat dolgozóival megoldjuk, de a tulajdonos számára kiszámlázzuk. Kérem, segítsenek nekünk a probléma 

rendezésében, ne kelljen erre erőforrást pazarolni! 

 

Balassa Dániel polgármester 
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Hideg, csípős reggelre ébredtünk február 26-án. A sportpálya mellett már korán megkezdődtek a disznóvágás előké-
születei. Mire Pupos Ferenc és Szabó Tibor Nagyvázsonyból meghozták az állatot, minden készen állt a fogadásukra. 
Barkó Tamás finom reggelivel várta a segítőket, és persze a szívmelengető házi pálinkák és pogácsák is előkerültek. A 
disznó letisztítása, pörzsölése után Tar Tibor vezetésével megkezdődött a feldarabolás, majd a húsok feldolgozása. A 
kolbászhús darálása, a hurka hozzávalóinak kövesztése, a rizs főzése mind-mind a folyamat része volt. Közben nagy 
kondérban rotyogott az ínycsiklandozó „hentesleves” sok-sok hússal és káposztával. Az ebédre érkezőknek ezt kínál-
ták a közben elkészült sült hússal. A finom ebéd mellett mindenki egy kicsit megpihent, utána pedig újult erővel álltak 
neki a hurka, kolbász töltésének, sütésének. Mire a vacsora elkészült, megérkeztek a vendégek, akiknek a helyi fiata-
lok szolgáltattak talpalávalót. A tálalástól már Németh Norbert és zenekara szórakoztatta a közönséget késő estig. 
Volt vidámság, tánc, éneklés és jóízű beszélgetések. 
A disznótor előkészületei, munkálatai és a programok jó hangulatban zajlottak, köszönet ezért a szervezőknek, segí-
tőknek és a rendezvény résztvevőinek. Bízunk benne, hogy jövőre még több szigligeti ellátogat erre az eseményre! 
A rendezvény szervezői, segítői, támogatói: 
Pupos Ferenc, Tar Tibor, Töreki Zoltán, Szabó Tibor, Czilli Károly, Ress Tamás, Takácsiné Erzsi, Takács Bea, Dosztál Jó-
zsefné, Vadász Attila, Szabó Tibor András, Kardos Krisztián, Varga J. László, Töreki Andrea, Szanyó Andrea, Szentiványi 
Péter, Takács Gergely és családja, Dr. Jerkovits Gergely, Dr. Stark Borbála, Ruska Gábor, Szalai Ákos, Szente Kristóf, 
Szakasits Tamás, Horváth Anett, Szabó Lili, Pollák Virág, Egyed Péter. Külön köszönet Barkó Tamásnak a rendezvény 
segítéséért és támogatásáért, és Németh Zoltánnak, aki a disznó árát kifizette. 

Király Nikolett fotó: Szentiványi Péter 

II. Szigligeti disznótor 
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Falufarsang és nőnapi koccintás Szigligeten 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület a 2022-es év kezdetén két kisebb rendezvénnyel is kedveskedett a falu lakóinak. Sze-

rencsére a koronavírus járvány jelenleg lecsengőben van, így a hosszú kényszerszünet után újra összejöhettünk egy-

egy kellemes beszélgetésre, koccintásra! 

Febr.20-án délután a Főtéren búcsúztattuk a telet vidám farsangi hangulattal, ötletes jelmezekkel. A felnőtteknek 

farsangi fánkkal, forralt borral, teával, a gyerekeknek a Fanyűvő Játékpark ügyességi játékaival kedveskedtünk. A leg-

jobb jelmezek viselői apró ajándékot is kaptak. Reméljük, hogy a Falufarsang is hagyományos szigligeti rendezvénnyé 

válik majd a jövőben! 

A szervezést és lebonyolítást nagyon köszönjük Balló Piroskának és Barkó Tamásnak! 

Március 7-én Nőnapi Koccintásra hívtuk a hölgyeket az Aranypatkó étterembe! A kellemes hangulatú, beszélgetős 

estén egy pohár pezsgővel és az ünnepelt hölgyeknek természetesen virággal kedveskedett egyesületünk.  

A nőnapi este szervezéséért köszönet Szalay Csabának! 

Időpont: 2022. március 11. péntek 9 óra 

Helyszín: Szigligeti Általános Iskola 

zsibongója 

A műsort a hetedik osztályosok adják elő. 

A nyilvános előadásra kérjük 

időben érkezzenek! 

Születésnap 

Március 8-án Janauschek Józsefet 

köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. 

Isten éltesse, és köszönjük a településért 

végzett közösségi munkáját, 

jószívű adományait! 
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Iskola 

Februári történések a Szigligeti Általános Iskolában 

A 2021/2022-es tanév I. félévének zárását követően a ne-

velőtestület elvégezte a pedagógiai munka értékelését, 

megbeszéltük az eredményeket, az előttünk álló feladato-

kat. Igény esetén, papíralapon is megkapták tanulóink a 

félévi értesítőjüket. Az első és második osztályosok szöve-

ges értékelést kaptak. Örömünkre szolgált a sok „kiválóan 

teljesített” értékelés rögzítése az elektronikus naplóba. 

Tanulmányi átlagunk (3-8. osztályosok): 4,26 (magatartás, 

szorgalom nélkül); az iskola tanulóinak összes hiányzása: 

6722 óra, abból 6722 óra igazolt, igazolatlan 0 óra. Egy főre 

jutó hiányzási átlag: 46,04 óra. Kitűnő tanulmányi ered-

ményt elért tanulók száma: 2 fő. 1 db négyese volt 9 főnek, 

2 db négyese volt 6 főnek, 3 db négyese volt 5 főnek. Elég-

telen osztályzatot 4 tanuló kapott a félévi értesítőjébe. 

A 8. osztályosok középfokú beiskolázása újabb állomáshoz érkezett. Elküldtük a jelentkezési lapokat a megjelölt kö-

zépiskolákba, az adatlapokat az Oktatási Hivatalba. A második félévben, heti egy órában megkezdődött a 7. osztályo-

sok központi írásbeli felvételire felkészítése magyar nyelv és irodalom tantárgyból.  

2022. február 11-én délután fergeteges farsangi mulatságot tartottunk a téltemetés-tavaszvárás jegyében. Ebben az 

évben is a tantermekben zajlott a mulatozás. Fantasztikus jelmezekbe bújt a gyerekek és a nevelők többsége. Játé-

kokkal, zenével, tánccal gyorsan telt az idő. Reméljük sikerült elűznünk a telet! 

A DÖK szervezésében a 2021/2022-es tanévben is Tisztasági verseny zajlott az osztályok között. Az első félév I. helye-

zettje a 3. osztály lett. 

Az ötödik osztályosok az elmúlt hetekben a görög civilizációval ismer-

kedtek meg. A témakör befejeztével Horváthné Puskás Judit tanárnő 

igazi görög lakomát rendezett a diákoknak, a gyerekek által készített 

tárgyak pedig azóta is zsibongónkat díszítik. 

Intézményünk tanulóinak a 

téli hónapokban többször is 

alkalmuk volt a Szigligeti 

Várudvar jégpályán korcso-

lyázni. Hálásan köszönjük a 

lehetőséget! Nagyon jól 

érezték magukat, mozogtak, a jó levegőn voltak! 

A TINTA Könyvkiadó által kiírt Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási 

pályázaton intézményünk sikeresen vett részt. A pályázat iskolai és közkönyvtárak bővítésére nyújt támogatást, 50%-

os kedvezményes áron. A kiadványok hatékonyan segítik az anyanyelvi nevelést és az anyanyelvi kompetenciafejlesz-

tést. A korszerű kötetek tükrözik a szókincsében gyorsan változó nyelvünket. Tanulási nehézséggel küzdő tanulókat 

segítő feladatokat tartalmazó könyvek is érkeztek. 

A Christmas is All Around című országos angol nyelvi versenyen iskolánkból Kutasy Lúcia Manuelle és Szommer 

Hanna Lilla 7. osztályos tanulók vettek részt és országos ötödik helyezést értek el, Junior 2 (B 1) kategóriában. 

(Ebben a kategóriában 27 csapat indult!) A verseny egy fordulós volt, egy hónap állt a versenyzők rendelkezésére 

december közepétől, január közepéig. Lúcia és Hanna változatos feladatokat (project munka, hallott szöveg értése 

stb.) oldottak meg az angolszász országok karácsonyi szokásaival kapcsolatban önállóan, tanári segítség nélkül. Gratu-

lálunk nekik! A Lázár Ervin Program keretében az 5. osztályosok Balatonfüredre utaztak, ahol a Zsidó Kiválóságok 

Háza múzeumba látogattak. A foglalkozásuk címe: „Hogyan kapjak Nobel díjat" kapcsolódó kiállítás: „Einsteintől nap-

jainkig – Zsidók és csúcstechnika". 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
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Váratlan vendég 

A rendszeres téli madáretetésnek köszönhetően, iskolánk környékén sokféle madár érzi 
jól magát. A minap (2022. 02. 23.) egy csuszka repült neki az ablaküvegnek. A gyerekek 
találtak rá a fűben, bágyadtan feküdt. Gyorsan egy kisebb dobozba tettük, ahol sötét he-
lyen, nyugodt körülmények között kipihente az ütközésből adódó zavartságot. Hamaro-
san erőre kapott és aktív kaparászással jelezte, köszöni szépen a gondoskodást, de ő in-
kább menne, hiszen ezer a dolga így kora tavasz idején. Ahol rátaláltunk, ott engedtük 
szabadon.  
Tavasszal a madarak a párválasztás lázában égve a tükröződő felületeken (ablaküveg, au-
tók visszapillantó tükre), önmaguk tükörképében vetélytársat látnak, ezért azzal harcra 
akarnak kelni. Ilyenkor hangos koppanás jelzi tervük meghiúsulását. Az ilyen 
„találkozások” a madarak életébe is kerülhetnek, de szerencsés esetekben (mint a mi csuszkánkéban is) sötét he-
lyen, kicsi dobozban  történő pihenés után újra repülhetnek. Etetni, itatni nem kell őket-itatni madarat amúgy sem 
szabad- a legjobb, ha békén hagyjuk.  
Mit tehetünk, hogyan kerülhetjük el ezeket a baleseteket? 
-Tegyünk függönyt az ablakokra, mert az csökkenti a tükröződést! 
-Ragadozó madár sziluettet ragasztunk az ablaküvegre. Ezt mi magunk is elkészíthetjük -fekete öntapadós fóliából 
kivágva (ha nincsen, fekete papír is megfelelő), az interneten több minta is megtalálható, vagy vásárolhatunk is ilyen 
matricát.  
Mi is ezt tettük, most már ragadozó madarak képe tartja távol tollas kis barátainkat az iskola ablaküvegeitől.  

Németh Andrea 

Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2022 

A TINTA Könyvkiadó által kiírt Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázaton 
intézményünk sikeresen vett részt.  
A pályázat iskolai és közkönyvtárak bővítésére nyújt támogatást, 50%-os kedvezményes 
áron. A kiadványok hatékonyan segítik az anyanyelvi nevelést és az anyanyelvi kompe-
tenciafejlesztést. A korszerű kötetek tükrözik a szókincsében gyorsan változó nyelvün-
ket. Tanulási nehézséggel küzdő tanulókat segítő feladatokat tartalmazó könyvek is ér-
keztek. 

Lomtalanítási felhívás 
Tájékoztatom a Tisztelt Szigligeti Ingatlantulajdonosokat, hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. külön díjazás 
nélkül lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben 
házhoz menő gyűjtés keretén belül biztosítja. 
Szigliget községben a lomtalanítás időpontja: 2022. április 08. 
Regisztráció 2022. április 01. 12:00-ig ingatlanonként szükséges, melyet Társaságunk ügyfélszolgálatán levél-
ben (Tapolca, Halápi u. 33.), e-mail-ben (ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu) vagy telefonon (87/321-567) történt 
bejelentés alapján tehet meg. 
A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik: 

- egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján 
- a regisztráció kötelező 
- az elszállítás pontos időpontja reggel 6 órától 14 óráig 
- az átadás az ingatlantulajdonosa, vagy megbízott által személyesen történjen 

A gyűjtőpontban leadható hulladékok: 
- használt bútorok 
- edények, 
- szőnyegek, 
- játékok, 
- ruhanemű 

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az egy háztartásban egy év alatt keletkezett mennyiség, 
maximum 2 m3 lehet. 

mailto:ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
tel:+3687321567
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Óvoda 

Február, hol a nyár? 

Az év legrövidebb hónapját sok élmény gazdagította az óvodánkban. Már az első napon izgalommal vártuk, hogy a 

medve meglátja-e az árnyékát, meddig tart a tél, jön-e már a tavasz. A legismertebb néphagyomány szerint, ha feb-

ruár 2-án a medve előjön a barlangjából és meglátja az árnyékát (azaz napsütéses idő van), akkor visszabújik még téli 

álmot aludni, mert még hideg jöhet. De ha borús felhők takarják az eget, az a maci számára azt jelenti, hogy már las-

san vége a télnek. A hetet medvékkel kapcsolatos játékokkal töltöttük a gyermekek nagy örömére, igyekeztünk  szá-

mukra az adott témát minél komplexebben, sokoldalúan  feldolgozni. 

Ezzel egy időben persze szorgalmasan készültünk a farsangi ün-

nepségünkre, amely a hónap legfontosabb eseménye számunkra. 

Készültek a dekorációk, vicces és vidám álarcok. Mire elérkezett a 

nagy nap, már díszbe öltözött az óvoda.  Farsang napja vidám 

hangulatban telt, a gyermekek pedig szebbnél szebb jelmezekbe 

bújtak.  

Különböző furfangos versenyjátékokat játszottunk, hogy minél 

több közösen megélt élményünk legyen, hiszen a vidám élményekre sokáig emlékezünk. 

A farsang elengedhetetlen kelléke a farsangi fánk, az ínyenc falatokkal teljessé vált a vígasság. Itt is szeretnénk meg-

köszönni a Szülőknek a kedves gondoskodását. 

Ebben a hónapban is tartottunk „Boldogságórát”, melynek témája a - MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK. 

Ennek gyakorlása a következő lépcsőfokot jelenti a Boldogság várába. A megküzdés minden em-

ber életében jelen van, ami feszültséggel, szenvedéssel jár. A negatív események, kihívások meg-

küzdése erőfeszítést igényel. Nem mindegy hogyan állunk hozzá az elérhetetlennek látszó elvá-

rások teljesítéséhez. Sokszor igen-igen nagy erőfeszítést igényel a feladatok megoldása, de a 

hozzáállás is döntő. Pozitívan, erős akarattal megküzdünk - melynek boldogság fokozó ereje van 

- vagy negatívan túl nagynak és elérhetetlennek látva a feladatot feladjuk és sikertelenné válik a 

megoldás. Már kicsi korban az óvodáskorú gyerekek is szembesülnek ezzel a megküzdéssel. A 

feladatok, tevékenységek megoldásánál, számukra is döntést jelent, hogy hogyan tudják megol-

dani a kihívásokat. Az óvodában ebben segítünk és bátorítjuk a gyerekeket, hogy megoldják a 

számukra lehetetlennek látszó feladatokat és kitartóvá váljanak a megoldásig és átéljék a sikere-

ket, amely boldogságot ad az elért eredmények láttán. A negatív események, kihívások megküz-

dése erőfeszítést igényel.  

Ebben a hónapban is tartott Gergő bácsi természetbúvár foglalkozást. A 

téma a baglyok élete, fajtái, szokásaik volt. Megismerkedtünk az egyik 

legtöbb hiedelem övezte madárcsaláddal. Nagyon tetszett a gyermekek-

nek. 

Színházbérletünk soron követ-

kező előadása „Az elátkozott 

királylány" című zenés mesejáték volt. Külön busszal vittük el a gyermekeket 

a Balaton színházba, ahol igazi kulturális élményben volt részük. 

Ebben a hónapban is ünnepeltünk 

születésnapos kisgyermeket. Lilike 5 

éves lett! . Születésnapján köszöntöttük énekszóval, tapssal és egy kis aján-

dékkal. 

Tartalmasan telt el ez a hónapunk is. 

Köszönöm kolléganőim segítő munkáját. Ebben a hónapban is bizonyságot 

tettünk arról, hogy mennyire fontos a csapatmunka. 

 

Szamosyné Gellén Mária 
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VADÁSZ PÉTER 
szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

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

Február van 

 

Esik a hó a parton, 

Befagyott a víz a Balatonon. 

Szán is csúszik alapfokon. 

Szél is megnyitotta torkát, 

Süvít a maga módján. 

Zörög a nád a parton, 

Nincs élet a Balatonon. 

Február bemutatkozott. 

Nádarató is fázik, ha nem dolgozik. 

Rövid lesz február, 

A jég meg kint lesz a parton, 

Napsugár lesz mibe harapjon. 

Márciusban kinyílik a barka, 

Április készül a tavaszra. 

Május a Balatont megújítja. 

 

Hosszú Ferencné, Irma néni 

Tavaszköszöntő medvehagyma piknik 

Az Önkormányzat támogatásával, 
a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör nevében 

szeretettel várunk minden érdeklődőt 
2022. március 19-én, szombat du. 3 órától 
a sportpályánál, a medvehagyma ligetnél 

az első medvehagyma piknikre. Egy baráti 
beszélgetés, eszmecsere mellett megkóstoljuk, 
ki, milyen finomságot készít medvehagymából.  

“Ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek…” 
 

Bővebb információ: 
Demeter Éva 
tel: 06-30-454-0886 
E-mail: demeter.eva.bp@gmail.com 

Tisztelt Támogatóink! 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 

elnöksége nevében kérem, hogy az szja 1%-val 

legyen szíves Körünket támogatni! 

A „900 éves Szigliget - 900 fa” keretében 

megkezdett fásítási program folytatásaként 

útmenti fasor(ok) pótlására, telepítésére 

fordítjuk az így befolyt pénzt.  

 

Kedvezményezett: 

Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 

Adószám: 19254465-1-41 

 

Köszönettel: 

Demeter Éva 

tel:+36304540886
mailto:demeter.eva.bp@gmail.com
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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 

Piller Mária - Piller Vilma 
Kiss Lajos 

Kovács Marcella - Teréz - Erzsébet 
Anna - József - Mária 

Pintér Lajos, Pintér Ilona, Pintér Magdolna  
Tóth Ilona. 

Szabó Ferencné Sóstai Mária 

Szép Rozália,  Jani Anna 

Németh József 
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