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Tisztelt Olvasó!
Elérkezett a nyári időszak, ami Szigliget számára egyrészt megterhelő, másrészt a legfontosabb bevételi forrás. Próbáljuk ehhez mérten csökkenteni azt a negatív közlekedési tehertételt, ami a lakosságra hárul. Első lépcsőben június
14-től „Behajtani tilos” táblát helyezünk ki a Kisfaludy és a Petőfi utcákban, hogy a várba érkező gépkocsiforgalmat
kiszorítsuk. Természetesen az ott lakókra és dolgozókra az nem fog vonatkozni, ahogy a kiegészítő tábla jelezni fogja. Növeltük a település ciframajori bejáratánál levő parkoló felületét, reméljük minél többen ott helyezik el a gépjárművüket.
Tisztelettel megkérném a Szigligeten lakóingatlannal rendelkezőket, hogy a település képének megőrzése érdekében továbbra is tartsuk rendben az ingatlant és az ingatlan és az úttest közötti szakaszt. Szigliget mindig is gyönyörű
képéről volt híres, az önkormányzat ezen dolgozik, kérem ebben a partnerséget. Ehhez tartozik, hogy bizonyos utcákban a cserjék, bokrok az úttestre lógnak, sokszor karcolják az autók oldalát, ráadásul a gyalogosok, biciklisek sem
tudnak félreállni az érkező gépjárművek elől. Nyomatékosan kérem ezek levágását, rendbetételét, hiszen ez közös
érdek, ráadásul ingatlantulajdonosi kötelesség.
Szeretném megköszönni mindenki munkáját, aki a település szépítéséért fáradozik! Külön köszönet a Szigligeti Tájés Településvédő Körnek, akik faültetéssel és a kikötő melletti park tisztításának megszervezésével, lebonyolításával
járultak hozzá a törekvéseinkhez.
Többen kérdezték, hogy miért nem működik még a főtéri csobogó? Ennek prózai oka, hogy az eddigi áramvételi lehetőséget a szolgáltató megszüntette. Dolgozunk az alternatív megoldáson.
Strandunk, várunk működik, jelenleg is a biztos működés alapját szolgáló bevétel megtermelése zajlik mindkét helyen. Védettségi kártya sem a strandra, sem a várba nem kell.
Előkészítési szinten van a ciframajori ivóvíz-hálózat rendbetétele, illetve a Tapolca-Szigliget kerékpárút is, melynek
nyomvonala itt ér ki. Amennyiben ez a kettő idén el tud készülni, ez a településrész is egy olyan fejlesztést kap az
ivóvíz és az útfelújítás kapcsán, melyre már régóta igény mutatkozott.
Röviden, képekkel illusztrálva ismertetnék azokat az eseményeket, melyek a legutóbbi lapzárta óta településünkön
történtek.
Május 5-én átadtuk a szigligeti óvoda fejlesztéseit. Ebbe tartozott a tető felújítása, a villámvédelmi berendezés kialakítása és a kerítés egy szakaszának elkészülte. Ezek mind látványos és hasznos fejlesztések, sokat javítanak az épület
és környezete képén. Itt meg kell említenem, hogy az előkészítési és a kivitelezési munka nagy része természetesen
az előző testület ideje alatt történt.

Óvodaavatás

2. oldal

Szigligeti Harsona

2021. Május

Május 21-én átadtuk azt a kerékpár-javító oszlopot, melyet a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság ajánlott fel számunkra. A Ciframajornál a kerékpárút mellé kihelyezett eszközt dr. Garamvölgyi László nyugalmazott dandártábornok adta át a biciklis-közönségnek és a településnek.

Biciklisoszlop
Május 29-én tartottuk a Hősök napi megemlékezést, melyen a világháborúk és egyéb harci események szigligeti katonáiról, elesettjeiről emlékeztünk meg. Az ünnepség végén a Hősök kertje összes keresztjénél mécsest gyújtottunk
a világháborús halottaink emlékére.

Hősök napja

Hősök napja

Májusban kerültek ki azok a QR-kódos táblák, melyek a település főbb nevezetességeinél lettek kihelyezve. A telefon kameráját ezekre irányítva a település honlapjának vonatkozó részére navigál,
így az ide látogatók információkat szerezhetnek. A megvalósítás Szabó Tibor András, Egyed Péter és
Vértesi Eszter érdeme, köszönjük nekik!
Június 4-én átadtuk azokat a strandfejlesztési elemeket, melyek a Kisfaludy Program támogatásából
valósultak meg, összesen 40.230.000 forint értékben. Három öltözőkabin, öt vízbe vezető lépcső,
mozgáskorlátozott vízbeemelő szerkezet, gyepszőnyegezés, öntözőrendszer-bővítés és a középső
vizesblokk téliesítése készült el az összegből. A fejlesztés legnagyobb részét Balassa Balázs korábbi
polgármester koordinálta hivatali idejében.

Balassa Dániel polgármester

Strandavatás

Fotó: Czilli Károly

2021. Május

Szigligeti Harsona

3. oldal

Pünkösd eseményei a templomban
A húsvéti és pünkösdi időszaknak van a leggazdagabb tartalma az egyházi évben.
Ezen idő alatt több olyan esemény történt templomunkban, melyet szeretnénk
megosztani az Olvasókkal.
Tavaly határoztuk el, hogy kicseréljük a templom szentélyének körablakát egy olyan
üvegre, mely sokkal méltóbban illeszkedik a liturgikus térbe. Az előző üveglapot egy
virágmintás matrica díszítette csak. A felmérés során kiderült, hogy az ablak nem
szabályos köralak, emiatt egy-két héten át egy sablonüveg helyettesítette a nyílászárót. A jelenlegi üvegablak egy különleges üvegszínezési technikával készült, melynek
mintáját a római Szent Péter bazilika apszisának Szentlélek ablaka adta. Az ablak
megáldására pünkösdkor került sor.
Ugyanezen vasárnap volt az alsós hittanosok elsőáldozása is a szigligeti templomban.

Elsőáldozók 2021-ben: Steinberger Letícia Lilla, Szalay Zsóka Anna,
Lukács Marcell, Tóth István, Úz Miksa Henrik, Úz György Mihály.
Pünkösd utáni hétfőn már régóta hagyomány Monostorapátiban, hogy megemlékezést tartanak az egykori Almád
monostor romjainál. Az idei ünnepség azért volt különleges alkalom, mivel kereken 900 évvel ezelőtt említették meg
először a monostort az oklevelek. Szigliget ezen monostor része volt, így az előbb felhozott okiratban szerepel elsőként Szigliget neve is. Fontosnak éreztük, hogy képviselve legyen Szigliget is ezen az eseményen, ezért az Egyházközség egy koszorúval is tisztelgett a két település közös múltja előtt. Reméljük, hogy a továbbiakban együtt is meg
tudunk emlékezni közös történelmünkről.
Az elmúlt hónapban kicseréltük a kápolna padjait mozgatható székekre. Mivel többen érdeklődtek, mi lett a régi
padokkal, ezért néhány szóban itt adunk rá választ: Sajnos ezeknek a padoknak nagy része az idő során tönkrement,
így balesetveszélyessé váltak. A még
használható padokat a Várkápolnába adtuk át. Mivel a nyári misék a kápolnában
jórészt szabadtéren vannak, illetve a járványhelyzet miatt a távolságtartás csak
ilyen módon oldható meg, ezért praktikus
okokból választottuk ezt a megoldást. A
későbbiek során szeretnénk igényes, szép
padokat a kápolnába, de ezek nagyon
költségesek. Szívesen fogadjuk mindazok
támogatását, akik mielőbb szeretnék kápolnánk megújulását.
Szabó Tibor András
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QR-út Szigligeten
Valószínűleg már többeknek feltűnt, hogy Szigliget több pontjára „rejtélyes jeleket“ tartalmazó táblácskák kerültek
ki. Sokaknak lehet már ismerős a QR-kód, de akik most ismerkednek vele, számukra nyújtanánk segítséget ezek
használatához.
A QR-kóddal rövidebb szövegeket, internetes oldalakat tudunk kódolni, melyek „megfejtéséhez“ egy mobiltelefonra, illetve egy QR-kód olvasó telefonos alkalmazásra van szükség. Ezeket a programokat a megfelelő oldalakról
könnyen le lehet tölteni a készülékekre. Ha valaki leolvassa ezzel az alkalmazással a táblácskán található kódot, az
adott hely-színről kaphat történeteket, korabeli fényképeket. Igyekeztünk az egész települést lefedni ezekkel a kártyákkal, így a QR-utat bejárva megismerkedhetünk a történelmi helyszínekkel, híres emberekkel, a település állat-,
és növényvilágával, helyenként régi fényképek is megtalálhatók az oldalon. Remélhetőleg bővíteni tudjuk az állomások számát. Minden helynek a koordinátái is feltüntetésre kerültek, így akár a
helyszínre is tudunk navigálni.
Köszönet Vértesi Eszternek az ötletért, Egyed Péternek pedig az anyagok honlapra való feltöltéséért, szerkesztéséért!
Remélhetőleg sokaknak okoz majd örömet a szabadban töltött idő, és a település történetének
megismerése. Kezdésként az itt található QR-kódot célszerű beolvasni. Jó időtöltést kívánunk!
Szabó Tibor András

1% = 20 jegenyefa csemete
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör az előző évi szja 1% felajánlásokból
azt tervezte, hogy a Strand és a Kikötő közötti útszakaszon a kivágott, kipusztult fákat pótolja. A Veszprém-megyei Közútkezelővel megállapodtunk, hogy a Balaton felöli oldalon ők ültetnek. A domb felöli oldalon mi
vállaltuk a pótlást. Május 22-én szombaton elültettünk 20 facsemetét.
Reményeink szerint pár év múlva ismét szép fasornak örülhetünk, hiszen
a jegenyesor szervesen hozzátartozik Szigliget arculatához.
Demeter Éva

Fotó: Vértesi Eszter

Információ hulladék elhelyezéséről
Elérhetőség: A Devecser felé vezető úton (Halápi út) a Tapolca vége tábla után 1,5 km-re a 24. km kő után
rögtön jobbra az út végén.
Telefon: 06-87 709-831
Leadható ingyen: A szemétszállítási díj befizetését igazolni kell.
elektromos készülékek (bármilyen) NEM kibelezve! évente 100 kg-ig
4db személyautó gumi felni nélkül
zöldhulladék 150kg-ig
szelektív hulladék (karton, csomagolóanyag, ami nem fér a konténerbe)
Térítés ellenében:
52Ft/kg -ért rongy, edény, játék, hungarocell
31Ft/kg-ért bútor, matrac stb
25Ft/kg-ért építési, bontási hulladék

2021. Május

Szigligeti Harsona

5. oldal

Iskola
Májusi történések a Szigligeti Általános Iskolában
Május első vasárnapja, Anyák napja; amelyet az idei tanévben is rendhagyó módon ünnepeltünk. Virtuálisan öleltük
meg és köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat egy dallal.
2021. május 10-től már a felső tagozatosok is visszatértek a jelenléti oktatásba. Felgyorsultak az események, az ismétlés, számonkérések mellett a gyerekekre különböző mérések is vártak. A 6. és 8. osztályosok megírták az idegen
nyelvi mérést; országos kompetenciamérést. A negyedikesek május utolsó napján matematika tehetségazonosító
mérésben vettek részt.
Ugyanakkor a nevelőknek is jutott továbbképzésekből, mind jelenléti, mind online formában.
Lazításképpen a 6. osztályosok 2021. május 27-én pizsinapot tartottak.
Nagy örömünkre az idei évben tarthattunk gyermeknapot. Osztályonként ünnepeltünk, az osztályfőnökök szervezésében: voltak, akik elfoglalták a Szigligeti várat, túráztak, finomságokat sütöttek, ellátogattak Keszthelyre. Hálásan
köszönjük a várlátogatás lehetőségét Szigliget Község Önkormányzatának; a fagylaltozást Németh Zoltánnak!
Kollégáim frissítették a szükséges felszereléseket tartalmazó jegyzéket, amellyel szeretnénk majd segíteni a következő tanév kezdését. Elektronikusan kiküldjük, illetve minden diák a bizonyítványába is megkapja papír alapon; a honlapon is megtekinthető lesz a dokumentum.

Több kép megtekinthető iskolánk facebook oldalán.
Dömötöri Józsefné, Csilla néni

KEDVES TÁMOGATÓNK!
Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy 2020. szeptemberétől a Szigligeti Általános Iskola is rendelkezik alapítvánnyal. Szeretnénk, ha az alapítványunk minél több területen tudná támogatni a gyermekeket, az iskolát!
Kérjük, kísérje figyelemmel tevékenységeinket és lehetőségeihez mérten támogassa az intézményünkben
folyó munkát azzal, hogy adományt fizet be alapítványunk számlájára!
A „Szigligeti gyermekekért” 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: 10400724-50526971-67781015
Adószáma: 19278340-1-19
Az adó 1%-kot legkorábban 2023-ban lehet felajánlani.
Köszönjük, ha adományával támogatja a „Szigligeti gyermekekért” Alapítvány céljainak megvalósítását, fejlődését, munkáját!
„Szigligeti gyermekekért” Alapítvány Kuratóriuma nevében
Papp Tímea elnök
A kuratórium tagjai:
Szabóné Marton Mónika, Sipos Noémi
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Óvoda
„Szántogatók dala száll, égig evez a madár.
Mézillatú lebegéssel közeleg a nyár.”
Húsvéti meglepetés lett volna, de nem találta a nyuszi az óvodásokat ….így kicsit megkésve , ám ugyanolyan örömmel vették birtokba a vadonatúj „gépparkot” a gyerekek. A Szigligeti Turisztikai Egyesület ajándékaként nyolc darab
új cross motort kaptak a kicsik. Köszönjük szépen nekik, szép gesztus, hogy minden évben gondolnak az ovisokra.
Ebben a nevelési évben májusban van az utolsó két szülinapi ünnepség nálunk: Fodor Izabella és Gerencsér Nimród
is 5 éves lett ebben a hónapban. Természetesen nem maradt el az óvodai ünneplés, Isten éltesse őket!
Lehetőségünk volt a szabadban vendégművészt fogadni. A gyerekeknek már nagyon hiányzott az élmény. A Léghajó
Meseszínház interaktív zenés- mozgásos népi játékokkal tűzdelt fél óráját végig táncolták a gyerekek.
A szorgalmi időszak utolsó péntekén ünnepélyes keretek között zártuk le a 2020/21- es nevelési évet. Versekkel,
dalokkal és természetesen búcsúzóval készültünk. Heten intettek búcsút az óvodás éveknek, az óvó néniknek, dadus néninek és kisebb társaiknak.
IMOLA – MAXI – HANNA – NOEL – GRÉTA – MILÁN – BALÁZS
Mindannyian beiratkoztak a Szigligeti Iskolába, ahol szeptembertől elsősök lesznek. Nagyon boldog iskolás éveket
kívánunk Nekik!
Május 31-én szerencsénkre szép, napos időben Gyermeknapot tarthattunk egész délelőtt. Reggeli után Mile Pál tanár bácsi ügyességi sorversenyeket tartott a gyerekeknek, akik két csapatban élvezettel és lelkesen csinálták végig a
feladatokat. Köszönjük szépen Pali bácsinak, hogy elfogadta a felkérést és eljött hozzánk az oviba! Élmény volt!
Versengés közben óriási, csokis – pille cukros torta érkezett Fagyis Tomi gyermeknapi ajándékaként. Természetesen
az utolsó morzsáig elfogyott. Köszönjük Tomi!
A futkározás és sok játék közben Szücs- Simon Anikó óvodai szociális segítő nem győzte a csillámtetkókat és arcfestést készíteni kislányoknak és kisfiúknak egyaránt.
A délelőtt utolsó eseménye a Májusfa kitáncolása volt. Nem is volt hiány sem a zenében, sem a táncban. A fa kidőlt,
a gyerekek pedig lebontották a sok szalagot és játékot róla. Köszönjük az Apukáknak, akik szántak időt arra, hogy
ezzel is örömet szerezzenek a gyerekeknek. Most már jöhet a nyár!
Szigligeti Aprónép

Csombó Lajosné
intézményvezető
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Fáklyás várlátogatás
A Szigliget Várban június 24-én
20:00 Harcászati bemutató
20:40 Vártúra a fáklyák fényében
21:30 Őrtűz meggyújtása
21:45 Tűzzsonglőr bemutató
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STARK PATIKA
FIÓK GYÓGYSZERTÁRA
Minden hétköznap nyitva.
Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
Básti Lajos Közösségi Ház
Nyitva tartás:
Hétfő: 14-17
Kedd: 15-17
Szerda: 8-12
Csütörtök: 15-17
Péntek: 8-12
Szeretettel várjuk Önöket!
Stark Patika Csapata
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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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Mészáros István 1943

Ifj. Ihász Miklós 1944
Takács József gyűjteményéből
fotó: Jeney Erzsébet

Tóth Ferenc 1942

Piller Gyula 1943

Szép Gyula

1944

Somogyi Kálmán

Lakits Pál százados 1944

Kiss Sándor 1945

Somogyi József
1943

Dosztál Frigyes

Ángyán József 1943
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Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

Szigligeti Harsona

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

