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2022. Március       Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa       XXI. évf. 03. szám 

Az adós levéllel kiment kérést, mely szerint a közterületre lógó ágat, sövényt vágják le, a legtöbben megtették, kö-
szönjük a közreműködő magatartást. Ahol ezt nem sikerült megtenni, az önkormányzat el fog járni a korábban fel-
vázolt konstrukcióban. 
Márciusban sikerült átadni a Szabadság utca alsó szakaszának megújult járdáját. A kivitelező nagyon szép munkát 
végzett, reméljük, sokáig emeli az utca képének fényét a most felújított szakasz. Az önkormányzat növényeket is 
ültetett az út és a járda közötti sávba, kérjük a lakókat, hogy ezeket öntözzék, gondozzák. Többek önszorgalomból is 
virágosítottak, nekik külön köszönet jár! 
Mint bizonyára többen tudják, május 8-án a község külterületén, a 71-es főúton halad majd át a Giro d’Italia kerék-
páros körverseny, mely Szigliget szempontjából kellemetlenségekkel is jár. Többszöri kérésem ellenére sem értesí-
tették még ki a lakosságot a tervezett útlezárásokról. Annyit azért sikerült megtudnom, hogy a tervek szerint Szigli-
get két kijáratát 13.10 és 16.20 között zárják le, a tördemici elágazónál lesz egy átengedési pont, mely 13.10 és 
15.10 között üzemel. Kérek mindenkit, hogy úgy szervezze az életét, hogy május 8-án a jelzett időpontban nem tud 
kimenni a faluból vagy bejönni oda. És még egy dolog. Tudom, hogy a legegyszerűbb lesz majd a falu vezetését szid-
ni, de ez most tőlünk teljesen független dolog. Kérem a lakosság türelmét és közreműködését! 
 

Balassa Dániel 
polgármester 

Az új járdát Balassa Dániel polgármester, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és a kivitelező 

cég nevében Dénes Zoltán avatta fel a nemzeti színű szalag átvágásával Fotó: Szijártó János/Napló 
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2022-es Országgyűlési választás eredményei Szigliget 

A névjegyzékben lévő választópolgárok 749 fő, az ebbe a szavazókörbe átjelentkezett választópolgárok száma 21 fő. 

 

Megjelenési adatok: 543 (72,50%) nem jelent meg 206 (27,50%) 

 

Országos listás eredmények: 

 

FIDESZ, KDNP: 282 (52,22%) 

DK, JOBBIK, LMP, MSZP, MOMENTUM, PÁRBESZÉD: 196 (36,30%) 

MI HAZÁNK: 31 (5,74%) 

MKKP: 23 (4,26%) 

MEMO: 6 (1,11%) 

NORMÁLIS PÁRT: 2 (0,37%) 

 

Egyéni választókerületi eredmények 

 

DR. NAVRACSICS TIBOR - FIDESZ, KDNP: 276 (51,69%) 

RIG LAJOS - DK, JOBBIK, LMP, MSZP, MOMENTUM, PÁRBESZÉD: 238 (44,57%) 

SÁNDOR BALÁZS - MKKP: 10 (1,87%) 

TAKÁCS LAJOS: 6 (1,12%) 

FÓRIZS LAJOS - MEMO, 4 (0,75%) 

Újabb fontos határidőhöz közeledünk. 
2022.december 31-ig minden szálláshely szolgál-
tatónak szálláshely minősítést kell elvégeznie. Ez 
egy kérvény, amit elektronikusan kell benyújtani 
a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület-
nek. Jelenleg az átfutási idő újonnan induló szál-
láshely esetén 30 nap, meglévő szálláshely esetén 
90 nap. A pontrendszer alapján eldől, hogy az 
önök szállása milyen besorolás alá esik egytől öt 
csillagig. A tanúsító testülettől ellenőrök fogják 
ellenőrizni, hogy a szálláshely valóban megfelel a 
teszt alapján a besorolásnak. Könyvelőirodánk 
segít önöknek a kérvény elkészítésében, benyúj-
tásában, keressen bizalommal. 
 

A és E-info Kft 
8264 Szigliget, Kossuth u. 81. 
 
Telefon: +36-30-394-8980 
Email: aeinfo@aeinfo.hu 

Tisztelt szálláshely 

szolgáltatók szobakiadók! 
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Óvoda 

„Tavaszt hoz a mágikus telet űző március” 

Tavasszal feléled a természet, a napsugarak egyre melegebbet adnak, megváltozik körülöttünk a környezet. Ezért is 
érdemes a gyermekekkel minél több helyre elmenni, hogy legyen lehetőségük rácsodálkozni az ébredő természet 
szépségeire. Sokat meséltünk a természet apró csodáiról, és mindig megbeszéltük az együtt látott, átélt élményeket. 
A tavasz első kedves ünnepe Március 8. – a Nők napja. Bármennyire megkopott már a nőnap üzenete, a szebbik ne-
met mindig érdemes ünnepelni. Az óvodába is lényeges feladatunk a szokások, hagyományok, ünnepeink megismer-
tetése a gyermekekkel. Fontos, hogy megtanuljanak örömöt szerezni másoknak.  
Nők napjára ajándékot készítettünk (kis hóvirágot), nem az ajándék kedvéért, hanem az odafigyelés jeleként, hogy 
legyen egy virág, egy saját kezűleg megvalósított meglepetés, egy mosoly, egy ölelés. 
Ezek a szokások viszik előbbre az életünket, a kapcsolatainkat, a mindennapjainkat is. Megerősítve válnak természe-
tessé. 

Fontosnak tartjuk, hogy már óvodáskorban elkezdjük a nemzeti 
identitástudatra való nevelést. Március 15. –i Nemzeti Ünnepünket 
is ebben a szellemben tartottuk meg. 
Az ünnepet megelőzően egész héten készültünk, beszélgettünk és 
képeket, könyveket nézegettünk az 1848-as szabadságharcról-, Pe-
tőfi Sándorról, Kossuth Lajosról. Zengett az óvoda, olyan lelkesen 
énekelték és mondták a verset a kicsik. 
Megtanultuk a Nemzeti dalt és elvittük zászlóinkat, hogy letűzzük a 

főtéren, verseket mondtunk és énekeltünk. Kis ünnepségünket megtisztelte a Polgármester Úr is.  
Óvodánkban kiemelten foglalkozunk a környezeti neve-
léssel. Ezért a természet megismerésére és tiszteletére 
nevelés valamint a környezetvédelmi magatartásformák 
még hangsúlyosabb szerepet kapnak. Igyekszünk a gyer-
mekeket minél közelebb vinni a természethez. Ennek 
egyik részeként a Földünkhöz kapcsolódó minden neveze-
tes napról megemlékezünk.  Ezek a kiemelt „Zöld napok” 
jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megálljunk egy pil-
lanatra és másképp tekintsünk természeti kincseinkre, s 
azok nélkülözhetetlenségére. Így került sor a víz témakör-
ének, a víz világnapjának megünneplésére március végén. Ebben az életkorban ez nem is történhet másképp csak sok
-sok játékkal, valamint az élménypedagógia módszerével. Elgyalogoltunk a Balaton partjára -a Szigligeti strandra -, 
ahol gyönyörű panoráma tárult elénk, megfigyeléseket végeztünk és megbeszéltük a látottakat, verset mondtunk, 
énekeltünk. Barkó Marcell szülei megvendégeltek bennünket pogácsával, üdítővel, melyet ezúton is köszönünk.  
Az óvodánk szomszédságában gyönyörű ős fák között kanyarodik egy tanösvény, melynek a végében található a Ta-
polca patak. Kedvenc helyünk ez nekünk, most is megnéztük a patakot és láthattuk, hogy a tavirózsák levelei és a nád 
is szépen zöldülnek, hiszen egyre több fényt kapnak. Nagyon jól éreztük magunkat a tanösvényen, medvehagymával 
volt beborítva az egész terület, melynek fokhagymás illata kísért minket végig. 
Ebben a hónapban Gergő bácsi két alkalommal is tartott környezet foglalkozást. Első alkalommal a költöző madarak-
ról mozgásos játékokon keresztül hallhattak új ismereteket. Második alkalommal a tengelicet ismerhették meg job-
ban a gyermekek, fészkéről, énekéről és ellenségeiről beszélgettek és sok-sok játékon keresztül bővült ismeretük.  

Ebben a hónapban két mese előadást is lát-
hattunk. Nálunk járt a Tekergő bábszínház, az 
előadásuk címe: "Cilike a hiszékeny egérke”. Cili-
ke a kisegér éppen szállást keres magának, mert 
az előzőt kihízta. Talál is egy megfelelő odút, 
pont Brekegi Barnabás a béka mellett, akivel ösz-
szebarátkozik. Eközben Sima Sámuel, az éhes 
róka is a közelben ólálkodik… Nagyon tetszett a 
gyermekeknek az interaktív bábelőadás. A Keszt-

helyi Balaton színházban pedig a Hamupipőkét néztük meg. Ezzel a bérleti előadások végére értünk.  
Reméljük jól szórakoztak a gyerekek és majd igényt formálnak rá, hogy máskor is mehessenek. folyt.köv.oldal 
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Ebben a hónapban is volt születésnapos gyermekünk, Balassa Nórika 5 éves lett! 
Isten éltesse!  
Márciusban a 10 hónapos személyiségfejlesztő „Boldogság program” hetedik 
témáját dolgozzuk fel, ez az APRÓ ÖRÖMÖK ÉLVEZETE! Miről is van szó? 1-1 pil-
lanat, amikor látunk, érzünk, hallunk valami olyat, aminek örülni tudunk. Amikor 
nem erőlködve, hanem „csak úgy” örülünk olyan dolgoknak, amik mellett máskor 
lehet, hogy elmennénk. A boldogságot, örömöt a szívünkkel érezzük. Az apró 
dolgok is bearanyozhatják a napot. Tanuljunk meg örülni a mindennapoknak. 
Csodáljuk a napfelkeltét, a reggeli madárdalt, a nyíló virágokat… Legyünk mi 
azok, akik pozitív energiát sugározva egy mosollyal bearanyozzuk mások napjait! 
Nagy öröm volt, hogy végre sütött a nap, csicseregtek a madarak és lehetett 
érezni a tavasz finom zöld illatát. Így nem volt nehéz elképzelni a gyerekeknek, 
hogy milyen idő van most éppen bennük. Mindenkiben napsütéses, de volt, aki 
szivárványnak érezte magát. Sok szép és figyelemreméltó dolog vesz körbe min-
ket. Figyelni kell, hogy észre vegyük azokat az apró dolgokat, aminek örülni tu-
dunk. Öröm séta alkalmával megfigyeltük az ébredő természet szépségeit. „Apró 
örömök” dobozt készítettünk, melybe egész hónapban rajzokat helyezhettek el a 

gyermekek arról az apró 
örömről, amit megéltek 
nap, mint nap. 
Az öröm olyan pozitív érzelem melyet a szeretet után legy-
gyakrabban éreznek az emberek. Ebben a mostani helyze-
tünkben (covid) is stratégiaként, eszközként tudjuk használ-
ni, hogy tudatosan figyeljük, tudatosítsuk magunkban az 
apró örömöket és segítségül hívjuk a szorult helyzetünkben 
is. Kívánom Szigliget minden lakosának, hogy sok apró örö-
möt éljen meg nap, mint nap!   
 

Szamosyné Gellén Marika 
óvodavezető 
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Iskola 

Márciusi történések a Szigligeti Általános Iskolában 

A március a nyolcadik osztályosok tabló fotózásával indult. Újabb állomás volt a végzős tanulóknak a tanévben, 

amely figyelmeztette őket: „Közeleg a búcsúzás pillanata.” 

2022.03.07-én tartottuk a tájékoztató napot a 2022/2023. tanévre vonatkozó hit- és erkölcstan oktatás 1-8. évfolya-

mon történő megszervezéséről. 

A 7. osztályos tanulók és az énekkar közreműködésével 

méltó módon emlékeztünk az 1848-as forradalom és sza-

badságharc hőseire. "Tiszteld a múltat, hogy érthesd a je-

lent, és munkálkodhass a jövőn." Széchenyi örökérvényű 

szavaival vette kezdetét az ünnepség. Felkészítők: Dér 

Krisztina és Czilli Regina tanárnők. 

2022. 03.18-án a 8. osztályosok a Pesti Magyar Színházban 

tekintették meg a Legyetek jók, ha tudtok című előadást. 

Fülöp atya szerepében Eperjes Károly Kossuth- és Jászai 

Mari díjas színművész volt látható. 

2022.03.18-án, a 3. osztályosok Anikó nénivel és Judit nénivel az iskolában töltötték az „Olvasás Éjszakáját”. Első al-

kalommal került megrendezésre ez az olvasás népszerűsítő program Anikó néni szervezésében. Késő délután a szülők 

segítségével berendezték a termüket, játszottak, vacsoráztak, majd olvastak.  

  

2022. március 21-23-án volt lehetőségük a végzős diákoknak a tanulói adatlapjainak módosítására a KIFIR felületen. 

2022.03.26-án az áthelyezett munkanapon, tanítás nélküli munkanapot tartottunk. Pályaorientációs szakmai nap ke-

retében külön az alsó tagozatosoknak, külön a felső tagozatosoknak voltak programok. 

Az alsó tagozatosok öt helyszínen ismerkedhettek az 

- egyenruhás hivatásokkal, 

- vendéglátással (süteménykészítés), 

- együttműködés – kommunikációs – önismereti játékokkal, 

- relaxációval – jógával,  

- és madárodút készítettek. 

A felsősök négy helyszínen vettek részt önismereti, pályaismereti, munkaerőpiac-ismereti foglalkozásokon. Vendég-

előadóként Papp Annamária pályaorientációs tanácsadó érkezett hozzánk. 
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A negyedik osztályosok a városi moziban a Pirula Panda című 

számítógépes animációs filmvígjátékot tekintették meg Sán-

dor bácsival és Rita nénivel. 

 

A leendő első osztályosok beiratkozására 2022. április 21-22-

én 8-17 óráig kerül sor. 

 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
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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 

VADÁSZ PÉTER 
szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 
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Takács József gyűjteményéből 
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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 
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Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. Lapzárta: minden hónap utolsó napján 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban  


