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Tisztelt Szigligetiek!

Eljött a búcsúzás ideje. Négy év képviselőség és 18 év polgármesterség után 2020. október 18-án
abbahagyom a településvezetőként végzett munkámat. Azt sajnos nem írhatom, hogy befejeztem, hisz erre
már nincsen módom.
Az elmúlt nyáron sokat gondolkoztam azon, hogy induljak-e a választáson. Ennek elsődleges oka az volt,
hogy már nem éreztem azt a tüzet magamban, mely elvárható lenne egy településvezetőtől. Aztán jöttek
olyan impulzusok (alkalmas utód kérdése, várfejlesztés, kerékpárút építés), melynek hatására mégis az
indulás mellett döntöttem. Akkor egyértelmű volt számomra, hogy végig viszem a ciklusomat. Nem így
alakult.
Nehéz szívvel lépem át végleg a hivatal küszöbét, de emelt fővel teszem, hisz a lemondásomat nem a saját
érdekemből tettem. Ez volt a település érdeke. Sokan mondták, hogy életem végéig polgármester lehettem
volna. Valószínűleg a sors nem így akarta.
Vannak olyanok, akik haragszanak rám, mert felálltam. Vannak, akik azt mondják nem volt jogom hozzá. Én
meghallgatok mindenkit és rájuk bízom, hogy miképpen ítélik meg döntésemet.
Szeretném megköszönni kollégáimnak, dolgozóimnak, intézményeinkben dolgozóknak a munkáját.
Szerintem szép dolgokat hajtottunk végre, jó volt velük együtt dolgozni.
Ugyancsak köszönöm a lakosságnak a bizalmat.
Végezetül szeretnék mindazoktól bocsánatot kérni, akiket emberi gyarlóság, figyelmetlenség miatt
megbántottam. Viszont a település érdekében hozott döntésekből fakadó sérelmek sajnos a pozícióm
velejárói voltak. Ezek esetében kérem megértésüket!
Kívánok mindenkinek jó egészséget, a településnek pedig áldozatkész vezetőket!

Balassa Balázs
leköszönő polgármester
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Felhívás a választópolgárokhoz a járványveszélyes időszakban való szavazásról
A koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése és a megbetegedések elkerülése érdekében kérjük, fogadja meg az
alábbi tanácsokat:
• Csak egészségesen menjen szavazni! Ha beteg, kérjen mozgóurnát!
• A sorban állás során és a szavazóhelyiségben viseljen maszkot!
• A szavazóhelységbe érkezéskor és onnan távozáskor is használjon kézfertőtlenítőt!
• Vigyen magával tollat a szavazáshoz!
• Sorban állás esetén tartson 1,5 méteres távolságot a többi várakozótól!
TÁJÉKOZTATÓ
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán az a személy rendelkezik szavazati joggal, aki
az érintett választókerületben a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a 2019. évi általános
önkormányzati választáson vagy azt követő időközi választáson legutóbb
- ugyanezen a választókerületben a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, vagy
- máshol szerepelt ugyan a névjegyzékben, de abban a választókerületben már nincs sem lakóhelye, sem tartózkodási helye, vagy
- sehol sem szerepelt a névjegyzékben.
Azoknak a választópolgároknak, akik a szavazás napját megelőző hatvanhetedik napon a szavazóköri névjegyzékben
szerepelnek, a Nemzeti Választási Iroda küldi meg az értesítőt, így, hogy a szavazást megelőző ötvennegyedik napig
megérkezzen a választópolgárhoz.
Azt, aki a választás napját megelőző hatvanhetedik napot követően kerül felvételre a szavazóköri névjegyzékbe a
Helyi Választási Iroda tájékoztatja a névjegyzékbe vételről.

Névadó ünnepség
Október 4-én, vasárnap névadó ünnepséget tartott a Szigligeti
Önkormányzat a várgalériában.
Az avatás napján 80. születésnapját ünneplő, Podmaniczky
díjas építészmérnökről és műemlékvédelmi szakmérnökről, Pál
Józsefről nevezték el a várgalériát. Meglepetésnek szánták a
névadót, hiszen Paál József nagyon sokat tett már Szigligetért.
Három évtizeden át dolgozott
azon, hogy felépüljön a vár,
de ő tervezte az óvárban a
kilátót, a csonka torony felújítása szintén az ő érdeme, és a
galéria létrehozása is az ő ötlete volt. Önzetlenül, saját
pénzét, energiáját feláldozva
kezdte el a vár felújítását. A
műemlék a térség legnagyobb
turisztikai célpontjává vált. Az
ünnepségen Balassa Balázs
polgármester méltatta Paál
József érdemeit, majd az építészmérnök maga leplezte le
az emléktáblát.

Köszönet
Tisztelt Balassa Balázs
Polgármester Úr!
Kedves Szigligetiek!
Szeretném mindnyájuknak tisztelettel
megköszönni, hogy olyan megtiszteltetésben részesítettek, amely párját ritkítja
hazánkban.
Biztos vagyok abban, hogy a jövőben a
„Kiállítótér”-ben bármilyen esemény fog
történni, legyen az zenei, irodalmi,
képzőművészeti, történelmi, vagy szép
és igaz szó elhangzása, az a szigligeti
emberek örömére
fog szolgálni.
Ehhez kívánok sok
sikert, erős akaratot
és jó egészséget.
Köszönettel:
Paál József
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Nyári misék a kápolnában
Hosszú idő után az idei nyáron ismét alkalom nyílt arra, hogy a hívek a rókarántói Szentháromság kápolnában is részt
vehessenek az előesti szentmiséken. A misék időpontja úgy lett megválasztva, hogy akinek még munkája akadt, vagy
csupán a koraesti Balaton hullámait szerette volna kiélvezni, ők is odaérhessenek a kezdésre. A szentmisék jórészt
szabadtéren voltak, hiszen így többen, egymástól viszonylag távolabb is elfértek a kápolna előtti hegynyeregben. A
Csigó-malom egy mozgatható oltárasztalt ajánlott fel, később pedig a kápolna külső világítása is elkészült.
A nyár során ezenkívül több programnak is helyszínt biztosított a kápolna. Augusztus 15-én Müller Ilona zongoraművész, templomunk kántora, Magyar Szilvia és Porkoláb Martin énekművészek adtak komolyzenei koncertet. Augusztus 22-én a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai gospel-énekkel várták a kápolnához érkezőket. (Meg
kell említeni ezen kívül, hogy a falu temploma is több rendezvénynek adott otthont: augusztus 16-án a péceli Imádság Háza közösség szolgáltatta a szentmise énekeit, augusztus 20-án pedig Gesztesi-Tóth László orgonaművész, a
templom digitális orgonájának építője adott ünnepi orgonakoncertet.)
Ezek a rendezvények is megerősítettek minket abban, hogy szükség van a nyári szentmisékre a kápolnában, illetve az
ilyen jellegű kulturális programokra. Terveink szerint jövő májustól szeptember végéig hasonlóan lennének misék a
kápolnában. Reméljük, hogy a kápolna restaurálást is el tudjuk kezdeni a közeljövőben, bízunk abban, hogy minél
többen viselik szívükön Szigligetnek ezen különleges adottságú épületének a sorsát.
Szakács Péter plébános,
Szabó Tibor András

Búcsúzó hajók, beköszöntő ősz
Több éve hagyomány, hogy a szezon utolsó hajóit egy kisebb ünnepség keretében indítjuk el téli pihenőjükre a szigligeti kikötőből. Sajnos évről évre szűkebb a menetrend és kevesebb hajó szeli át az öbölt, így csak két hajó búcsúzott a
parttól a kora őszi napokban: a főszezonban rendszerint közlekedő „Keszthely motoros”, illetve a szeptemberi hétvégéken kiránduló „Hévíz motoros”.
A hagyomány szerint a búcsúzó hajó orrcsúcsához őszi virágcsokrot kötnek, néhányan a vízbe is dobnak emlékként
egy-egy szál virágot. A hajó legénységét és utasait pogácsával vendégelték meg. Mielőtt következő állomásához indulna a járat, tesz egy búcsúkört a kikötő előtt a kürt
hangjára. Talán most találkoztak először a hajón
ülők a kikötőben gyülekezőkkel, mégis őszintén intettek búcsút egymásnak a vízen lévők a parton maradóktól. Itt nem is az emberek köszönnek el egymástól, hanem az évszakok.
Szép, de mégis megható ünnepség a hajóbúcsúztató, különösen most. Ha ki nem is mondja senki, de
mégis érezzük: nehéz hónapok elé nézhetünk a télen, hiszen már a tavaszi hajózási szezon is csúszott
a járvány miatt.
A kikötőből visszajövet már a májusi hajóköszöntőt
tervezgettük. Nem is kívánhatunk mást: találkozzunk
akkor is a mólónál a koranyári napsütésben; együtt,
egészségben.
Szabó Tibor András

Fotó: Szabó Lászlóné
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Iskola
SZEPTEMBERI TÖRTÉNÉSEK A SZIGLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
„… s a fáradt fákra fátylas fény esőz.
Kibomló konttyal jő az édes ősz.”
/Radnóti Miklós: Szeptember/
Az osztályokban őszi díszbe öltöztek a falak; új, tanulást segítő táblákkal vártuk diákjainkat a 2020/2021-es tanév
kezdetekor.

Új „ruhát” kapott a második osztályosok szekrénye és őszi színekben pompázik a harmadikosok ablaka.

Szeptembertől ismét rendszeresen érkezik iskolánkba gyümölcs, zöldség, tej, gyümölcslé, joghurt és tömlős sajt
Új iskolai szociális segítőt ismerhettünk meg Szűcs-Simon Anikó személyében.
A hagyományosan megrendezésre kerülő Szigligeti félmaratonon, 2020.szeptember 12-én Falati Liliána, 7. osztályos
tanulónk korosztályában I. helyezést ért el. Gratulálunk!
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Szőke Gábor törzsőrmester 2020.szeptember 15-én az első osztályosokkal felelevenítette a gyalogos –és kerékpáros
közlekedés szabályait.

2020. szeptember 22-én; a "Köszönjük Magyarország!" program keretében Tóth Péter Lóránt érkezett a 8. osztályosokhoz. Testnevelő tanár és versmondó vendégünk a II. VersBalaton rendezvény keretében körbetekerte a Balatont,
közben megállt egy-egy iskolában. Az idei tanévben rendhagyó magyar óra keretében jártuk vele végig Radnóti Miklós élete utolsó fél évének állomásait.
2020. szeptember 28-án Tóth Orsolya dohányzás prevenciós előadást tartott a 7. osztályosoknak.
Köszönjük a megújult, szép járdát Szigliget Község Önkormányzata Képviselő - testületének!
Dömötöri Józsefné Csilla néni

„Szigligeti gyermekekért” Alapítvány
Az alapítvány célja:
A Szigligeti Általános Iskolában tanuló gyermekek és az intézményben folyó nevelő-oktató tevékenység
támogatása, intézmény tárgyi feltételeinek javítása.
A cél elérése érdekében az alapítvány az alábbiakat kívánja megvalósítani:
- bármely tanulmányi területen tehetséges és kiemelkedő eredményt elérő tanulók támogatása
- az intézményben folyó nevelő-oktató tevékenység feltételeinek és az intézmény felszereltségének javítása,
- egyéb kulturális és szabadidős tevékenységek támogatása.
A kuratórium elnöke: Papp Tímea
A kuratórium tagjai: Sipos Noémi, Szabóné Marton Mónika
Az alapítvány számlaszáma: 10400724-50526971-67781008
Adószáma: 19278340-1-19
Az adó 1%-át legkorábban 2023-ban lehet felajánlani.
Köszönjük, ha adományával támogatja a „Szigligeti gyermekekért” Alapítvány céljainak megvalósítását,
fejlődését, munkáját!
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Falunap
Régebben a falunap és a búcsú hatalmas dolog volt egy község életében.
Amikor kitaláltuk, hogy szeretnénk falunapot rendezni, akkor az volt az
első feltétel, hogy valamilyen dátumhoz kössük. Így esett a választás a
templombúcsúnk, Szűz Mária neve napjára, szeptember 13-ra.
A régi falusi búcsúk hangulatát sajnos már nem tudjuk visszahozni, csak
nosztalgiával gondolunk rá!
Igazi forró nyári napunk volt, de az iskola melletti lombos fák alatt kellemes zene (Babos-Piller Jazz Duó, Zalaapáti Harmonika Zenekar - Németh
Lajos és Németh Norbert) mellett volt lehetőség délutáni beszélgetésre.
Volt futballmeccs, Aranybakancs - kupa, buborékfoci, kötélhúzás, gyermekeknek Pupos Dorina vezetésével kézműves foglalkozás, Fanyűvő Játékpark! Minden korosztály talált magának kikapcsolódási lehetőséget.
Aki megéhezett, azt debreceni kolbásszal és pogácsával, kürtőskaláccsal kínálták, szomját mindenki tetszés szerint
vízzel, borral, sörrel olthatta.
Ha még jó beszélgetőtársat, kedves ismerőst is talált, akkor minden együtt volt egy kellemes délutánhoz!
Aki eljött, jól érezte magát! Reméljük, hogy a testületnek sikerült hagyományt teremteni és jövőre is lesz falunap!
Köszönet minden segítőnek és résztvevőnek!
Káli Magdolna

Aranybakancs - kupa
Aki sportolni vágyott kétféle focit is választhatott.
A hagyományos Aranybakancs - kupán 3 csapat indult. A Gillette Dream Team vitte haza végül az aranyra fújt bakancsot. A 2. helyet a Másnaposok gárdája csípte el. A bronzérmet az Önkormányzat Csapata tagjai nyakába akasztották. Ezt követte a füves pályán a rendkívül szórakoztató és fizikailag megterhelő buborékfoci, amit kipróbálhattak
az érdeklődők.
Balassa Dániel
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Hirdetmény
Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az alábbiak szerint kívánja támogatni Szigliget község területén állandó lakóhellyel rendelkező
tanulókat:
Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021. őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a
2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A részletes pályázati kiírás, valamint a benyújtandó kötelező mellékletek nyomtatványai az Önkormányzatnál beszerezhetők.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.
Szigliget, 2020. szeptember 29.

Szigliget Község Önkormányzata

Tisztelt Támogatók!
Köszönöm mindenkinek, aki adója 1%-át a Szigligeti Táj- és Településvédő
Körnek adományozta. Rekord összegű, 303.000 Ft folyt be. Ahogy ígértük, a
jegenyesor rehabilitációjára fordítjuk az így befolyt pénzt.
Az Elnökség nevében köszönettel:
Demeter Éva
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VADÁSZ PÉTER
szobafestő-mázoló tapétázó

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

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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2004
2004 Nemesvita
Nemesvita

Takács József gyűjteményéből
2000
2000

2004
2004 Nemesvita
Nemesvita

2004
2004 Nemesvita
Nemesvita

1998

1998
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Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

Szigligeti Harsona

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Szerkesztőség:
Király Nikolett
Cím:
matr1ca
Tel:
Szigliget Község Önkormányzata
Fax:
2.2.4/1242/2002.
E-mail:
Szigligeten havonta, 500 példányban
Lapzárta:
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Községi Könyvtár
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
87/561-007, 70/371-5400
87/561-019
szigligkonyvtar@freemail.hu
minden hónap 20. napján

