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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XX. évf. 04. szám

Szigligeti események
 Április 10-én, az önkormányzat által meghirdetett „Tavaszi Nagytakarítás” napján körülbelül 40-en gondolták úgy,







hogy tisztábbá kívánják tenni Szigligetet. Ennek eredményeképp 5 kisteherautónyi szemét gyűlt össze. Köszönjük
minden jólelkű embernek, aki segített nekünk, és a falu legszemetesebb részeit sikerült megszabadítani az illegális
hulladéktól! Reméljük, ezeken a helyeken megszűnik az ilyen jellegű problémánk, és a szemetelők megtalálják a hulladék megfelelő elhelyezését a szemetesekben. Külön köszönet Németh Zoltán vállalkozónak, aki bevállalta a szemét
elvitetését, ráadásul egy fagyira is meghívta az ezen a napon segédkezőket.
Szigliget köszöni az összefogást, és jelezte, hogy nem kér a szemetelésből!
A május elsejei hagyományok szellemében az óvoda udvarán a szülők májusfát állítottak.
Újabb három fával gazdagodott Szigliget. Jeney Erzsébet és Szabó Tibor András gesztenyecsemetéket ültetett a Ciframajornál.
Május 5-én átadtuk a Magyar Falu Program pályázati forrásaiból és saját erőből megvalósult fejlesztéseket az óvodában. A közel 20 millió forintos beruházásból 15 millió forintot pályázati támogatásból, a fennmaradó részt saját forrásból valósítottuk meg. Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő az átadáson elmondta, hogy példaértékű Szigliget és
az itteni oktatási intézmények fejlődése, amelyet várhatóan még támogatni fognak pályázati forrásból. Balassa Dániel polgármester elmondta, hogy szeretnék folytatni a kerítés cseréjét az óvodaudvar többi szakaszán is, amennyiben
erre rendelkezésre áll majd forrás.
Május 7-én először telt meg a bolt elé kihelyezett jótékonysági kupakgyűjtő szív. A bezsákolt kupakokat átadtuk Pupos
Rékának, akin keresztül egy Vas megyei kislány gyógyításának költségeihez járulnak hozzá a jószívű Szigligetiek.
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Hajó érkezése
Május első napján az első hajó is megérkezett Szigligetre
Pár hónappal ezelőtt - amikor a szezon utolsó hajójának búcsúztatására gyűltünk össze a kikötőben -, tettünk egy
„fogadalmat“: jövőre az első hajó érkezésekor is összegyűlünk a mólón. Ennek a napja jött el most, május 1-jén.
A balatoni Hajótársaság már több éve, minden előszezonban elindítja a Balatonmária - Balatongyörök - Szigliget - Badacsony útvonalon közlekedő hajóját. Ez a hajó csak hétvégente jár, mégis rengeteg látnivalóval szolgál a késő tavaszi, kora nyári öbölről az utasainak.
A Györök felől érkező hajó magával hozta a Hajótársaság lobogóját, melyet az egyik matróz adott át a kikötés után. A
hajón szolgálatot tevők egy palack szigligeti borral, a hajó pedig egy tavaszi virágcsokorral lett köszöntve. A járvány
miatt maszkban, és csak óvatosan üdvözölte egymást az első hajó személyzete és a kikötőben jelen levők, de azért
érezhető volt egy kis optimizmus. Remélhetőleg hamarosan a vastag kabát, és a maszk is lekerülhet. Bizalommal várjuk a nyarat.
Amíg a hajó Badacsonynak vette az útját, addig mi felhúzzuk a Hajótársaság lobogóját a szigligeti és a magyar zászlók
mellé. Bízunk abban, hogy az első hajó fogadásából is sikerül hagyományt teremtenünk.

Szabó Tibor András

Közlekedés lakó-pihenő övezetben
39/A. § Közlekedés lakó-pihenő övezetben
(1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi
kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és
kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500
kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a
kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem
akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.
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Iskola
Áprilisban történt a Szigligeti Általános Iskolában
Április hónap a tavaszi szünettel kezdődött az iskolákban. Az online oktatás 2021. április 12-én folytatódott. A tavaszi
szünetben nem kaptak feladatokat a családok, hiszen ebben a helyzetben nem kizárólag a gyerekeknek van tennivalója a tanulási folyamatban.
Lezajlott a leendő első osztályosok beiratkozása, 22 tanuló nyer felvételt intézményünkbe. A beiratkozásra két család
választotta a KRÉTA rendszert, a többiek személyesen jelentek meg. Előzetesen időpontot egyeztettünk, betartottuk
az érvényben lévő járványügyi előírásokat. Köszönjük, hogy bennünket választottak!
2021. április 19-től az 1-4. évfolyam tanulóinak jelenléti oktatás kezdődött, a gyerekek és a nevelők nagyon örültek a találkozásnak. Az otthon készült alkotásokból
Barbara néni kiállítást rendezett a zsibongóban.
Tavaszi díszbe öltöztek a tantermek is.
A digitális munkarend alatt online értekezleteket tartottunk; a visszatérő szaktanácsadói látogatás is így zajlott.
A 2021/2022-es tanévre, Gabi néni előkészítette a nevelőkkel együtt a tankönyvrendelést.
Frissítettük a szükséges felszerelések jegyzékét, amelyet minden tanuló meg fog
kapni a következő tanévre vonatkozóan.
A felvételt hirdető középiskolák 2021. 04. 30-ig küldik meg a felvételről vagy elutasításról szóló értesítésüket a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Dömötöri Józsefné, Csilla néni intézményvezető

Sporteszközök telepítésére
Tisztelt Tagok, Pártoló tagok, Támogatóink!
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör Elnöksége nevében kérem, hogy szja 1%-t Körünknek
ajánlja fel. Szigligeten a kikötő melletti parkban a futókör szomszédságában szabadtéri
sporteszközök telepítésére fordítanánk az így kapott támogatásokat.
Kedvezményezett: Szigligeti Táj- és Településvédő Kör
Adószám: 19254465-1-41
Köszönettel: Demeter Éva
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Óvoda
AZ ÓVODÁBAN
„Felállítják a májusfát, májusi nap ránk nevet!
Körbeállják, megcsodálják felnőttek és gyerekek.
A háztetőn gólyafészek, a vándor is hazatért,
elrepül még pár új gallyért, fészkéhez pár kacatért.
Kelepelve táncot járnak, kihirdetik a tavaszt,
magasztalják a Napocskát amely rügyeket fakaszt.”
-Aranyosi ErvinNagyon szép Májusfát kaptunk, talán az eddigi legszebbet. Köszönjük a kedves meglepetést és figyelmességet mindazoknak akik részt vettek a fa állításában. Még sokáig gyönyörködhet benne bárki, aki látja. Ugyancsak tarka színfolt a
megújult Kossuth utca felőli kerítés rész. Nem kell kommentár , a látvány beszédes.
Az április ezeken felül is eseménydúsan telt, mégha csak a hónap közepétől is térhettünk vissza a rendes kerékvágásba. Nagy kívánságunk teljesült amikor megérkezett a nagyobbik csoportszobánk teljes , új bútorzata. Kicsit későbbre
vártuk, így gyorsan kellett rendezkednünk, hogy minél hamarabb birtokba vehessék a kisgyerekek. Világos, tágas és
barátságos lett a helyiség és vidám hangulatú. A bútorokat néhány új faliképpel, órával egészítettük ki és új szőnyeg is
érkezik majd. A bútorzat cseréjét az Önkormányzat támogatásával sikerült megvalósítani. Nagyon szépen köszönjük!
Meglepetés azonban nemcsak a gyermekeknek jár… Kevés idő állt rendelkezésünkre, de akkor is nagy örömmel és
izgatottsággal készültünk arra, hogy Anyák napján meglepetésben részesíthessük az Édesanyákat. A gyerekek festettek, verset tanultak és énekeltek. Az óvoda előterében csendesen leskelődtünk…melyik Édesanya érkezik? A bejárat előtt várta őket a sok virág , a gyermekek ajándékai … Gyönyörű szép dalukat videóra vettük és Anyák napja reggelén elküldtük az Anyukáknak, Nagymamáknak. A madarak azt csicseregték, hogy elértük amit szerettünk volna. Sikerült megható és örömteli pillanatokat szereznünk.
Márciusi és áprilisi köszöntőink nem értek mindig időben az ünnepeltekhez, hiszen valójában csak utólag kívánhattunk nekik Boldog Születésnapot. Nórikánk március elején lett 4 éves , alighogy bezárultak az óvoda kapui. Noel a
nagyfiú, aki 7 éves , Léna pedig 5 esztendős.
Májusban még sok minden áll előttünk….az évzáró – búcsúztató, gyermeknap, Májusfa kitáncolás, májusi születésnapok, meglepetések és ajándékok sora… Reméljük, fogadhatunk a szabadban talán zenés vagy paravános vendéget….. már nagyon szeretnénk.
Csombó Lajosné
intézményvezető
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Leölthető adatlap: http://szigliget.hu/portal/PDFs/egyeb/Ebosszeiras_adatlap.pdf
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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

2021. Április

Szigligeti Harsona

7. oldal

Takács József gyűjteményéből

Káli Magdolna asszisztens, dr Szarvas István,
dr Karasszon Diána háziorvos,
Horváthné Czégány Judit asszisztens,
asszisztens,
Szilágyi Márta védőnő
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Községi Könyvtár
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
70/371-5400
szigligkonyvtar@freemail.hu
minden hónap utolsó napján

