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2022 első hónapjában főleg a következő év megtervezése volt napirenden. A költségvetés összeállításánál körvonala-

zódtak azok a fejlesztési elképzelések, melyeket idén szeretnénk megvalósítani.  

Várhatóan márciusban elindul a Ciframajor vízvezeték-gerinchálózatának cseréje, és a két ottani buszmegállót is sze-

retnénk szélvédetté tenni. Folytatjuk a bejáró út melletti parkoló bővítését, megelőzendő a parkolási anomáliákat. 

Megszépítenénk a főtérre elhelyezett zászlók környezetét, és tervben van a tavaszi időszakban a csobogó újraindítá-

sa. Beadtuk a pályázatot a Dózsa utca aszfaltburkolatának felújítására, valamint ősszel az Antalhegyi utcára nyert 

pénzt is szeretnénk felhasználni. A Soponyai pihenőpark befejezését is az idén szeretnénk megejteni, és az újság 

megjelenésekor remélhetőleg elkészültnek tekintjük a Botos-dombra felvezető lépcső renoválását. Szeretnénk felújí-

tani az iskola kerítését is, hogy az óvodáéhoz hasonlóan méltó kinézetet nyerjen. Februárban szeretnénk elkészíteni 

az óvoda kerítése melletti járdát is. Napirenden van az Iharos utca és a mellette építendő járda ügye, és februárban 

elkezdjük a temetői urnafal megépítését, valamint a harangláb javítását. Az idei év egyik fontos feladata lesz a Pacsir-

ta, Vilmahegyi és Vároldal utcák burkolatának javítása. 

Ezek az idei évre elsődlegesen megvalósítandó tervek, de természetesen az ütemezés és a pénzügyi források figye-

lembevételével szeretnénk bővíteni a listát. 

Ahogy korábban említettem, az Antalhegyi utca felújítására ősszel fogunk sort keríteni. Ezzel kapcsolatban kérném az 

utcában ingatlannal rendelkezőket, hogy aki útfelvágással járó munkát (elektromos, vízvezeték, gázvezeték vagy csa-

tornahálózat-bővítést, kiépítést, cserét) végeztetne, ennek a munkának a befejezését időzítse szeptember elejére. 

Ezt követően nem fogjuk engedni az aszfaltfelvágást, a beruházást követően ezzel kapcsolatban 5 éves moratórium 

lép életbe az Antalhegyi utcában. 

Pozitív fejlemény, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton 10,2 millió forintot nyertünk strandkarban-

tartó gépállomány fejlesztésre. Ebből az összegből önerő hozzáadásával elektromos kisteherautó és kisgépek beszer-

zését kívánjuk megvalósítani. 

Mint bizonyára sokan tapasztalták, zajlik a Szabadság utcai járda felújítása. A kivitelezővel sikerült megállapodni, 

hogy a felszedett régi betonkockák egy része elvihető, ez azonban nem jelenti a szabad rablást, hiszen néhány helyen 

ezekre rakják a térkövet. Megkérnék mindenkit, hogy a még fel nem szedett betonkockákat ne bolygassák, ha szeret-

nének elvinni belőle, a kivitelezővel egyeztessenek. Amennyiben akad fölös mennyiség, ők tudnak majd biztosítani. 

Ezzel kapcsolatban szeretném cáfolni azt a pletykát, hogy a kivitelező pénzért adott volna el ezekből a betonelemek-

ből. Kérem, hogy ilyen feltételezésekkel ne rontsuk a vállalkozó és az önkormányzat, valamint Szigliget lakossága kö-

zött kialakult jó viszonyt! 

A tavalyi év egyik fontos, államilag a hivatalra ruházott feladata az utca házszámadatok felülvizsgálata, mely több 

napos kemény munka eredményeként született meg. A felülvizsgálat jóvoltából az eddig bemondásra adott házszám-

ok eltérhetnek a valós házszámoktól. A hivatal dolgozói a lehető leglogikusabb módon, következetesen hajtották vég-

re a feladatot, melynek eredménye hivatalos.  A rögzített adatok a 2022. évi földkönyvben is átvezetésre kerültek, 

ami azt jelenti, hogy az ingatlanhoz tartozó helyrajzi szám alapján lekérhető tulajdoni lapon is szerepel a hivatalos 

utca házszám. 

 

Balassa Dániel 

polgármester 
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Várjuk a szakdolgozatokat, 
diplomamunkákat 

Mindenki számára köztudott, hogy Szigliget szá-
mos írónak, költőnek, művésznek adott már 
alkotótémát. Nem szeretnénk viszont azokról 
sem elfeledkezni, akik iskolai dolgozataikban, 
vagy tudományos munkáikban foglalkoztak te-
lepülésünkkel. Ezek a munkák nemcsak szerző-
iknek lehetnek értékesek, hanem a helyi közös-
ségnek is jó olvasmányok, hasznos információk 
lehetnek. Akik szeretnék, hogy munkájukat a 
szigligeti közösség is megismerhesse, tisztelettel 
megkérjük őket, hogy dolgozatukból, diploma-
munkájukból egy másolatot számunkra megkül-
deni szíveskedjenek. Analóg formában lévő dol-
gozatról fénymásolatot készítünk, de praktiku-
sabb a digitálisan meglévő dolgozatokat pdf 
formában átküldeni a 
szabotiborandras@gmail.com e-mail címre. 
Ezeket a munkákat ezt követően kinyomtatjuk, 
és kikerülnek a könyvtár polcaira. 
Várjuk a munkákat, és reméljük, minél többen 
lelik majd kedvüket ezekben az olvasmányokban! 
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Óvoda 

„Napsugaras legyen ez az újesztendő, homlokunkat soha ne borítsa felhő!” 

Bár még lelkünket, szívünket átjárja az ünnepi hangulat nyugalma, lelkesen tértünk vissza az óvodai hétköznapokba. 
Elsőként újévi jókívánságainkat adtuk át egymásnak, hiszen csak így lesz igazán szép ez az esztendő.   A téli szünet 

utáni első nap mindig élményekkel teli, mert a gyerekek nem győzik el-
mesélni az ünnepi eseményeket, ki mit kapott karácsonyra, hol ünnepel-
ték, kiket látogattak meg és mit játszottak otthon. A nagy mesélés után 
szívesen vették ismét birtokba a csoport játékait és jóízű a játék barátok-
kal, a megszokott környezetben. Január első ünnepe a vízkereszt. Ilyen-
kor sajnos búcsút kell vennünk a szép karácsonyfától, de nem csak emi-
att fontos ez a nap, ugyanis január 6. az év első jósnapja is. A néphagyo-

mány úgy tartja: „Ha Vízkereszt vizet ereszt, a tél soká ki nem ereszt.” Ezen a napon megnéztük a betlehemi jászolt 
és azt a csillagot, mely a Három királyokat a kis Jézushoz vezette. 
Óvodánkban megrendezzük a MAGYAR KULTÚRA HETÉT!  A kicsi gyerekek szá-

mára legkönnyebben a játékok, 
a mesék, versek, dalok világán 
keresztül közvetíthetjük kultú-
ránk gyöngyszemeit, hagyomá-
nyainkat. Minél több verset, mesét, mondókát, éneket ismertetünk 
meg az óvodásokkal, minél szélesebb körben nyitogatjuk szárnyaikat, 
bontakoztatjuk ki tehetségüket, fejlesztjük kreativitásukat, nagyobb 
korukban annál nyitottabbá válhatnak a kultúra, a művelődés, a mű-
vészetek irányába. Ezen a héten a gyermekek minden nap meseor-
szágba érezhették magukat, ugyanis bátor és lelkes Szülők gyermeke-
ikkel meséket, verseket és néptáncot adtak elő. Nagyon büszkék va-
gyunk a Szülőkre, hogy ilyen csodás élménybe részesítették a gyer-
mekeket. Tartalmas és hangulatos délelőttökön vehetünk részt, ezzel 
is ápolva hagyományainkat és megerősítve a gyermekekben a magyar 
kultúra értékei iránti tiszteletet. 

A gyerekekkel elsétáltunk a téli erdőbe, ahol megfigyeltük a téli fákat, megbeszéltük, 
hogy az avar, mely a talajt takarja, élőhelyet biztosít – szemlélődtünk és megfigyelé-
seket tettünk. Megbeszéltük, hogy milyen állatokat kell ilyenkor etetni. 

Ehhez nagyon jó kapcsolódott az „Állatóvoda” foglal-
kozás, melyet Aczél Gergely tartott meg a gyermekek 
számára. Sok plüss állatot hozott a gyermekeknek és 
meseszálat fűzött mellé, a mesében előbukkanó 
problémákat a gyerekekkel együtt oldották meg, így játszva ismerkedhettek 3-4 erdei 

állattal. A játék során kiderült, hogy a tél vége felé megszületnek az első kis jövevények az állatvilágban, most nálunk 
sok-sok kis plüss vadmalacka varázsolódott a csoportszoba szőnyegére a gyermekek nagy örömére. 
Ebben a hónapban négy kisgyerek születésnapját ünnepeltük. 
 
 
 
 
 
 
A nagycsoportos Szabó Botond 6 éves lett!                 
A középső csoportos  Juhász Zsigmond és Szőke Adrián  5 éves lett ! 
A kiscsoportos Barkó Marcell 4 éves lett!  
Most már a farsangi ünnepkör fogja betölteni a gyermekek napjait, melyre készülünk és természetesen ezekről is 
hírt adunk, mert biztos vagyok benne, hogy lesz sok élményben részünk.  

Szamosyné Gellén Mária  
óvodavezető 
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Otthon lenni a világban 

Európában a táj kultúrtájat jelent, ahol a megművelt, ember által lakott és tovább szépített természet, a szántóföldek 

csíkjai, a dombokra felfutó szőlők és utak, a templomtornyok és házak a domborzattal és a változó éggel mind-mind 

egyenrangú elemei a tájnak. Mint ahogy a benne dolgozó emberek, közlekedő járművek, és az égen szálló madarak is 

mind e hatalmas egységes harmónia részei. Azoknak, akik csupán képzeletük szárnyán emelkednek fel és tekintenek 

e csodálatos tájra, hadd álljon itt néhány sor Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című könyvéből, aki a szigligeti 

öbölhöz érve így ragadtatta el magát az előtte feltáruló látványtól: „Száz költőnek száz dala sem tudja szépségeit el-

számlálni. Hacsak festő és szobrász nem jön segítségére. És még az se elég. Lélek kell ide, mely érezni tud és rajonga-

ni, s minden ízében magyar…. Megálltam, mintha lábam gyökeret vert volna, Valami önkénytelen kiáltás jött ajkam-

ra. Azután néztem, néztem, mereven néztem. Lelkemet bámulás, gyönyör, ihlet, kimondhatatlan érzés ragadta el. 

Sohase álmodtam ilyen szépséget. Sohase láttam, sohase hallottam, sohase olvastam ehhez hasonló tüneményt. Kú-

pok fénylő orommal, szőlőhegyek zölden ragyogva, erdők fekete foltjai, zöld mezők, arany vetések száz falu ezer he-

gyi hajlék, csárdák, malmok útszéli sorfák, patakok csatornák, magas bércek, fehér házak, korhadt és mégis fényes 

várromok, Szentgyörgyhegynek és Badacsonynak komoly fensége s az a Balaton, mintha rám nevetne, s az a nádas, 

mintha nekem súgna-búgna, s a látásnak messze határán égnek, földnek, Bakonynak, Tihanynak, tengervíznek édes 

ölelkezése, bizalmas összehajlása, s mindez egymást kerülve, válogatva, kergetve egymással összejátszva, s a hátam 

mögött nyugvó nap arany sugarával fölkékesítve.”  Ebbe a költői szépségű tájba pedig beletartoznak az épített kör-

nyezet elemei is, hiszen minden egyes épület, népi lakóház a természeti táj összképének a része. Minden egyes ház 

persze magában is szép, de csak azért, mert a teljes tájba illeszkedik, és minden részlete az egész törvényét és logiká-

ját követi. A falusi házak funkcióját és szépségét ebben a harmóniában elfoglalt arányos helyük szerint kell látnunk és 

értékelnünk. Ez nem egyéni döntés kérdése, nem ízlés dolga vagy pénzkérdés, hanem hosszú tapasztalatsor eredmé-

nye, amit helyi építészeti hagyománynak nevezünk. Ez az, ami ott a leginkább szép. 

Ma az embereknek a természet lassan csak monitor mögé zárt világ. Még akkor is csillogó autóból, repülőről, vonat-

ból nézi kívülről, amikor kedvéért elhagyja a várost. Lelkét megnyomorítják a gépek, a motorok, a hirdetőtáblák, a 

reklámfilmek hamis illúziói, és magánéletét megszállja a virtuális világ, az internet és a számítógép. Mégis alig várja, 

hogy kertje csendjébe vonulhasson vissza és felfedezhessen valamit az őt körülvevő táj szépségéből. Christian 

Norberg-Schulz Genius Loci című tanulmányában ezt úgy fogalmazza meg, hogy a mai ember a nomád életvitelt ma-

gasztalja, szabad akar lenni, meg akarja hódítani a világot, de egyre inkább rá kell, hogy döbbenjen, hogy a valódi sza-

badság feltételezi a valahová tartozást. Lakni, otthon lenni a világban annyit jelent, hogy kötődünk egy konkrét hely-

hez. Ahhoz a környezethez, amely éghajlatával, szépségével, házaival, hídjaival, szökőkútjaival, kapuival, gyümölcsfái-

val, ablakaival, lakóival emlékeket ébresztenek bennünk. Megérzünk valamit akkor és ott, ami semmi mással fel nem 

cserélhető. Ezeknek az élményeknek köszönhetően az ember, bárhol is jár a világban, mindenhol úgy érzi magát, 

mintha személyesen lenne megszólítva. A dolgok jelen vannak, közöttük élünk. Élő kapcsolatot tartunk fenn velük. 

Tárgyak, házak, utcák, falvak olyanok, mint az emberek. Az ég, a föld és a lakóházak is saját történelemmel, hagyo-

mánnyal, térbeli adottságokkal, részletekkel rendelkeznek, mint pl. a domboldalak, a fasorok, a kerítések, az utcakö-

vek, a homlokzatok, amelyek minden esetben megkönnyítik tájékozódásunkat, lehetővé teszik azonosulásunkat az 

adott hellyel. Napjaink építészete, annak ellenére, hogy időnként végsőkig kifinomult műszaki megoldásokat hoz lét-

re, számos épületével sértette már meg környezetét, meggyöngítve a hely szellemét. Hiszen, amikor építünk, két egy-

mással szoros kapcsolatban álló, ám egymással ellentétes folyamatnak vagyunk a részesei. Az egyikkel megsebezzük 

a természetet, megbontjuk a környezet egyensúlyát, ugyanakkor az építéssel ezt a megbontott egyensúlyt, a felseb-

zett környezetet megpróbáljuk helyre is állítani. Ebben az értelemben az építés egyben építő áldozat is. Ilyen módon 

az eredeti állapot nemcsak újraértelmeződik, hanem jobb esetben magasabb szintre is kerül. Ahhoz, hogy ez létrejöj-

jön, elengedhetetlenül fontos a jelenlét, a táj és az emberek ismerete. Aki építeni szeretne Szigligeten legjobb, ha 

nem másutt álmodott álmokkal jön, hanem ha teheti egy évig csak odajár a telekre, sétál a környéken. Figyel, csodál-

kozik, a falubeliekkel ismerkedik. Még jobb, ha eltölt ott egy teljes napot télen és nyáron, tavasszal és ősszel. Bejárja 

a vidéket, nagyokat szippant a friss reggeli levegőből, figyeli a fákat, bokrokat, ismerkedik a környék történetével, 

pletykáival. Elmegy a közeli boltba, kocsmába, templomba, és csak ezután kezd tervezgetni, hogy felfedezzen, meg-
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érezzen valamit abból, ami az embert, az ember biológiai és lelki igényeit, a természettel való kapcsolatának megőr-

zését, a hely szellemét, és a konkrét társadalmi közeget, hagyományait, építészeti és egyéb sajátosságait, mondhat-

nám, magát az életet jelenti.  

Szigliget a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyik legfrekventáltabb települése, és az épületek átalakításánál, bővítésénél 

a Balaton Törvény szigorú előírásait is figyelembe kell venni, és alkalmazni. Ez ugyan kisebb mozgásteret és tervezői 

szabadságot ad az építkezőknek, mint az ország más területeire érvényes rendezési tervek, de ennek köszönhetően 

remélhető, hogy a község népi építészeti értékeinek megőrzése és védelme fokozott figyelemmel és szakszerűséggel 

történik. A népi építészeti gyökerekkel rendelkező falvakban rögzítésre kerültek a meglévő épületek átalakításának 

és bővítésének szabályai, az új épületek tömegaránya, anyaghasználata, a kialakítható telkek és telekbeépítések 

módja, a nyílászárók és homlokzatok színe és megjelenése. Komoly problémát vet fel azonban, hogy a falvak építé-

szeti értékeinek egy része a lakott területeken kívül, a községek határában, a szőlőhegyeken találhatók, ahol az egyes 

helyi építési szabályzatok sajnos nem mindig fogalmaznak meg részletes építészeti előírásokat, holott településeink 

organikus fejlődése szempontjából ezeknek a területeknek a fokozott védelméről és felügyeletéről is jó lenne gon-

doskodnunk. Nagyon fontos, hogy az új parcellázású területek, vagy beépítésre szánt övezetek kialakításánál foko-

zottan figyelembe vegyük műemléki értékeinket, rendszerbe foglaljuk azokat az adottságokat, a településeken túlmu-

tató kapcsolatokat, összefüggéseket, amelyek nemcsak egy-egy település határán belül éreztetik hatásukat, hanem 

az egész tájegységre is hatással vannak. 

A világ építészeti áramlatában búvópatakként nyomon követhető egy érzékeny hozzáállás, amelyben az anyagszerű-

ség, a táj iránti alázat jelenik meg. Követői az építészetet olyan valóságként fogják fel, amely kiemelt jelentőséget 

tulajdonít az építési helyszín, a táj és a hagyományok sajátos tényezőinek, elutasítva az épített környezet így-úgy ösz-

szeválogatott, díszletekből álló, értékektől megfosztott változatát. Peter Zumthor svájci építész kollégái számára ezt 

így fogalmazta meg: „Nap mint nap találkozom olyan épületekkel, amelyeket pazarlón, különleges formákra töreked-

ve építettek, és elkedvetlenedek. Bár az építész, aki a dolgot elkövette, nincs jelen, mégis megállás nélkül locsog hoz-

zám az épület minden részletéből, és mindig csak ugyanazt hajtogatja, ami nekem már az első percekben érdektelen. 

A jó építészetnek az embert föl kell emelnie, hogy átélhesse és lakhassa, és nem pedig lyukat beszélnie a hasába.” 

Ezek a fölemelő épületek példái ennek a hozzáállásnak, amikor a tervezők nem keresik sem a „high-tech” bűvöletét, 

de elhatárolódnak az érzelmes, formalista irányzatoktól is, amelyek túl önkényesek ahhoz, hogy valódi kapcsolatba 

lépjenek a tájjal. Ez az építészet képes megérteni és megidézni, ami konkrét, ami formává, tömeggé, térré válik, bizo-

nyítva a hagyományos népi kultúra értelmét, bölcsességét és megújítani azt.  

Forduljunk hát bizalommal mi is a népi építészet, a helyi építőanyagok és hagyományos szerkezetek felé. Ismerjük fel 

az arány és harmónia törvényszerűségeit, hogy ezek a tájba simuló házak, vakolathímes homlokzatok, hagyományos 

kapuk, porták példaként fennmaradjanak és újjászülessenek, hogy ne csak olyan évszázados táji karakterekre, építé-

szeti ritkaságokra irányítsák rá figyelmünket, melyeket féltve őrzünk és óvunk, hanem segítsenek abban is, hogy meg-

értsük a hagyományos népi kultúra értelmét, bölcsességét és tanuljunk abból. Segítsük hát, hogy fennmaradjon em-

lékük az utókor számára, és bemutathatóvá váljon vitathatatlan értékük, hogy megmaradjon valami, ami ellenáll az 

időnek.  

 

Dr. Krizsán András Ybl-díjas építész  

Szeretnénk köszönetet mondani a Szigligeti Turisztikai Egyesületnek 

a Mindenki Karácsonya rendezvény támogatásáért! 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
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Iskola 

Januári események a Szigligeti Általános Iskolában 

A téli szünetet követően azonnal indult a „félévi hajrá”, felelések, dolgozatok, a 8. osztályosok központi 

írásbeli felvételije. 

Megtartottuk az egyéni munkarendben tanuló gyermek, osztályozó vizsgáját; a zeneiskolások félévi vizsgáját. 

 

2022. január 19-én, a 3. osztályosok a Lázár Ervin program keretében, a Veszprémi Petőfi Színházban meg-

tekintették A két Lotti című előadást. 

2022. január 20-án zárult a 2021/2022-es tanév első féléve. A félévi értesítők 2022. január 28-án jelentek 

meg a KRÉTA rendszerben. 

Pihenésképpen a 4., 5., 6., 8., osztályosok korcsolyázni voltak a szigligeti Várudvar jégpályán. Hálásan kö-

szönjük a lehetőséget! 

Január utolsó hetében Szigliget Község Önkormányzata segítségével a tornaszoba plafonját javította ki, 

tette biztonságossá Mészáros István. Köszönjük a gyors, igényes munkát! 

 

 

Dömötöri Józsefné Csilla néni 
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VADÁSZ PÉTER 
szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

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

Jégtábla is utazik 

 

Balaton jeges partja, 

Tombol a déli szél. 

A parton zörög a jég. 

Tolja kifelé a Balaton jegét. 

Kicsúszik a partra, 

Ahol magát mutogatja. 

Egymásra csúszva a jégtáblák, 

Egymásba kapaszkodnak. 

Szép látvány a szemnek. 

Hófehér, mint a kislányok köténye, 

De lesz ennek majd böjtje. 

Jön az erős nap fénye, 

Naponta harap belőle. 

Eltűnik tavaszra a partról, 

Mint a kámfor, 

Csak az élmény marad belőle. 

 

Hosszú Ferencné 
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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 
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