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2014, július 28-án, hétfőn a 95. életévét betöltő Szabó Ferenc hivatalos köszöntésére szigligeti önkormány-
zat nevében Szabó Tibor alpolgármester, Domonkos Alexandra és Szalai Jázmin szigligeti diákok érkeztek 
az ünnepelt otthonába. A meghitt ünnepség Alexandra hegedű- illetve Jázmin furulyajátékával kezdődött. 
Alpolgármester úr virágcsokorral és a jubileumi köszöntéséről szóló okirat átadásával szívből kívánt na-
gyon jó egészséget, sok örömteli napot saját maga és családja örömére. Feri bácsi könnyekig meghatódva 
köszönte meg a látogatást. 

Kedves Feri Bácsi! 

Az újságunk sorain keresztül Tóth Árpád 
„Kik egy-uton…” c. versrészletével köszöntjük Önt: 

"Múlt és jövő közt kik középen álltok, 
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom 
Emel magasra, honnan messzi láttok, 
Boldog látványt kíván néktek dalom, 
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok 
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom, 
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég, 
Szeretetünk is hadd legyen ajándék." 

SZABÓ FERENC SZÉPKORÚ 
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Talán még nincs túl késő, talán elnézi nekünk a Kedves 
Olvasó, hogy csak most adunk hírt a 2014. jún. 7-én 
tartott 60. éves általános iskolai osztálytalálkozónkról. 
1946-1954, nyolc év fiatal életünkből, tele az eltelt idő 
által fényesre szépített emlékekkel. Az emberi termé-
szet nagyon szerencsés, mert a rossz élmények (voltak 
egyáltalán?!...) az idő teltével feloldódnak az emlékek 
folyamában. Nem így van szerencsére a vidám és kelle-
mes emlékekkel, mert azok ott szunnyadnak lelkünk 

mélyén, mint parázs a hamu alatt, melynek elég egy 
fuvallat, hogy újra életre keljen. 
Ilyen fuvallat lehet egy inspiráló beszélgetés, vagy egy 
osztálytalálkozó, ilyen volt a miénk is. Több mint két 
emberöltő telt el azóta, hogy 1954 júniusában az évzá-
ró ünnepély alkalmával elbúcsúzott az iskolától a Som-
fai Györgyné (Lonci Néni) osztályfőnök által vezetett 
nyolcadik osztály. Nem volt akkor még ballagás, szép 
tarisznya, hamuban sült pogácsa és tabló, csak egy 
kedves beszéd melyet igazgatónk Somfai György mon-
dott el. Akkor 26-an voltunk, 11 halottunk van, ma 15-
en élünk és 74-75 évesek vagyunk.   
Az iskola mai igazgatója Balassáné Molnár Edit nagyon 
szívélyesen lehetővé tette, hogy találkozónkat az iskola 
egyik jó ízléssel feldíszített osztály-termében kezdjük 
meg. Hálásak vagyunk a szép vers idézetért és a virágo-
kért. 
Az iskolai légkört sugalló helyszín és osztálytársaink 
régi-új arca visszarepített bennünket a 60 év előtti han-
gulatba. Ahogy telt az idő, egyre inkább fiatal, szerte-
len diáknak éreztük magunk. Kinek-kinek eszébe jutott 
valami kedves, vagy vidám emlék, melyeken jókat de-
rültünk és egymás szavába vágva egészítettünk ki. Na-
pestig tudtuk volna folytatni. 
Kegyelettel emlékeztünk rég elhunyt tanárainkra, akik-
nek az életünket megalapozó tudásunkat köszönhet-
jük.  Szívós József igazgató-tanító, akitől  számtant, 
földrajzot és testnevelést tanultunk,  katonás, de sze-
retetteljes szigorával örök emlékünk marad. A szelíd 
Kheönch Erzsébet tanító néni, aki magyart és éneket 
tanított, a Demeter házaspár (Mária néni és Józsi bá-
csi), Lonci néni, aki a nyelvtan és magyar tárgyakat ta-
nította  és osztályfőnökünk volt (a mai napig az általa 
sulykolt nyelvtannal élünk), Somfai György igazgató 
bácsi, aki alkotmánytant és történelmet tanított, 
Miklóssy Emil bácsi akitől oroszt és éneket tanultunk 
(szép tenor hangja volt), akinek kedves jóindulatával 
komisz gyermekként sűrűn visszaéltünk.  Nagy tiszte-
lettel emlékeztünk Ihász Márton bácsira és feleségére 
Mariska nénire, Ihász Marika osztálytársunk szüleire, 
akik reménytelen küzdelmet folytattak az iskola több 
mint 200 kreatív diákja által naponta újratermelt ren-
detlenséggel.  
Gyertyát gyújtottunk tanárainkért, a hat évtized alatt 
elhunyt osztálytársainkért és csendben emlékeztünk 
rájuk. Már nem lehetnek köztünk, de talán gondolat-

ban és szóban megidézhettük emléküket egy-egy perc-
re: 
Ángyán Laci (Potyó a nagy mókamester),  Horváth Józsi 
(Micsi a csendes), Jánka Pista (a Bacsipista, aki mindig 
mindent meg tudott magyarázni), Kiss Zoli  (a Csicseri a 
„Főszegiek” közül), Kovács Gizi (a Gatyásgizi, aki sülve-
főve együtt kuncogott Györei Bözsivel és másokkal), 
Sípos Józsi (aki mindenkinél messzebbre és pontosab-
ban tudott dobni), Somogyi Ili és Szabó Bözsi a kedves 
csendes hegyi lányok, Takács Lajos, aki legalább fél 
fejjel magasabb volt mindenkinél, Varga Karcsi a majo-
ri gyerek, akit nem lehetett legyőzni a futásban és ug-
rásban és Varga Marika a szerény vékony lány  Cifra-
majorból.  Rájuk emlékeztünk és hálásak vagyunk ne-
kik, mert az emlékük feltöltött és közelebb hozott ben-
nünket, a még élőket. 
 Utána vidám hangulatban sétáltunk fel az Aranypatkó 
Étterembe, ahol szépen terített asztal várt. A finom 
ételek és italok valamint diszkrét figyelmes kiszolgálás 
mellett további három kellemes órát töltöttünk el 
együtt. Ekkor derült ki, hogy Zita osztálytársunk nem-
csak a szervezésben jeleskedett, de sós sütemény és 
torta készítéséhez is kiváló tehetsége van. 
Néhány társunk családi és egyéb okok miatt nem tu-
dott csatlakozni a találkozónkhoz: Györei Erzsi, Hor-
váth Annus, Ihász Józsi, Isztl Józsi, Kondor Imi és Töreki 
Józsi.  Azt reméljük, hogy a következő alkalomra keve-
sebb akadály merül fel és többen leszünk, mert lesz 
következő találkozó, ha a Jóisten megsegít bennünket, 
ezt mi, a jelenlévők egyhangúan elhatároztuk: Ihász 
Marika, Jani Irma, Jobbágy Sári, Nyírő Józsi, Ódor Em-
ma, Páhi Zita, Székely Zoli, Szép Magdi és Varga Évi. 
Szép volt, jó volt, kedves emlék marad, ilyen legyen a 
következő is! 

Páhi Zita, Székely Zoltán 

60 ÉVE TÖRTÉNT, MÉGIS MINTHA TEGNAP LETT VOLNA 

Műhely címe: 8263 Badacsonytördemic, Iskola u. 8.
(a volt, régi iskola).

Nyitva tartás: minden nap 8-14 óráig.
Mindennemű asztalos tevékenységhez tartozó faipari 

munkát vállalok.
Dede Zoltán, 8264 Szigliget, Hegyaljai u. 16.

06 70 379 4088, 06 87 708 001, 
dezofameister@gmail.com

„Fából mindent, kivéve vaskarikát”
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Az idei szigligeti programok egyik szervezőjeként sze-
retnék pár gondolatot megosztani az olvasókkal. Le-
ment a Szigligeti Nyári Napok és újabb tapasztalatokkal 
gazdagodtunk. Megint nem tudtunk egy olyan progra-
mot a lakosság elé tárni, amely komolyabb érdeklődést 
keltett volna fel (talán a Dér Heni koncert kivételével). 
Eddig problémaként felmerült, hogy minden rendez-
vény a strandon vagy a várban van, előbbihez sokat, 
utóbbihoz magasra kell gyalogolni a faluból nézve. 
Ezen igyekeztünk változtatni a rendezvénytér kihaszná-
lásával, amelyen július 28-án egy 30 fős népdalkör és 
citerazenekar játszott. Összesen ott voltunk 39-en. A 
szintén ide tervezett operettest más tészta, ezt az idő-
járás miatt be kellett vinnünk az iskola zsibongójába. A 
Nyári Napok többi rendezvényét a strandon tartottuk, 
és amikor az időjárás kegyes volt, sokan nézték ezeket, 
jól sikerültek. Felmerül tehát a kérdés, hogy szervez-
zünk-e egy kétes látogatószámú rendezvényt a falu-
ban, vagy vigyünk ki mindent a strandra, ahol szinte 
biztos a siker? Nem vagyok az utóbbi híve, de a realitás 
nem engem igazol. 
Az utóbbi években a Közösségi Házban tartott filmvetí-
tések, előadások sem vonzottak nagy létszámot, az 
apátia és az érdektelenség győzött. Az okokat nem vi-
tatom, nyilván van rá magyarázat, senki sincs ezért hi-
báztatva. Ugyanennek a folyamatnak a terméke a civil 
kurázsi nullához közelítése, vagy az, hogy nem vagyunk 
kíváncsiak a velünk egy településen élőkre, ne adj Is-
ten, haragot tartunk. Nyilván erre is van magyarázat, 
nem tisztem ezt firtatni. 
A másik tényező, amit figyelembe kell venni, hogy más-
fajta programokra van szükség. Pár tippem nekem is 
lenne, de van olyan előadó, aki igényként felmerült, de 
én nem igazán adnám hozzá a nevem, hogy ő fellépjen 
Szigligeten. Ennél azért többre tartom a falut. Lényeg a 
lényeg, a téli programszervezési időszak előtt jó lenne 
megtudnunk, hogy kiket hívjunk meg a faluba fellépni, 
természetesen ésszerű pénzügyi keretek között. Vár-
nánk akár személyesen nálam, akár a Könyvtárban le-
adni az ötleteket, hogy milyen programokat látna szí-
vesen a lakosság 2015-ben. Aki szervezi majd ezeket, 
figyelembe fogja venni, hiszen az a cél, hogy olyat tár-
junk Önök elé, amely érdeklődésre tart számot. 
Ötleteiket előre is megköszönve: 
 

Balassa Dániel 

 
Augusztus 15. 
19.00 óra 100 Folk Celsius együttes koncertje 
(Családi élő koncert) 
Helye: vár 
 
Augusztus 16-17 
Hagyományőrző Napok 
Helye: vár 
 
Augusztus 16. 
11:00 Ferrus Lupus harcászati bemutatója 
12:00 Héttorony Hangászok koncertje 
13:00 Óperenciás Bábszínház: Hüvelyk Panna 
bábelőadás 
14:00 Apródavatás 
15:00 Kard és Kereszt Johannita Testvériség har-
cászati bemutatója 
15:50 Kelet Fénye Hastánccsoport műsora 
16:30 Hunting Íjász Baráti Kör íjász bemutatója 
17:20 Héttorony Hangászok műsora 
18.00 Szigligeti vitézek fegyver és harcászati be-
mutatója 
 
Augusztus 17. 
11:00 Szelindek Együttes középkori zenét játszik 
11:50 Kard és Kereszt Johannita Testvériség mű-
sora 
12:50 Apródavatás 
13:40 Történelmi Bajvívó Egyesület fegyver és 
harcászati bemutatója 
14:30 Kinizsi Táncegyüttes műsora 
15:30 Pegazus Bábszínház: Koffermesék 
16:20 Solymászbemutató 
17:20 Szelindek Együttes műsora 
18.00 Szigligeti vitézek fegyver és harcászati be-
mutatója 
 
Augusztus 20. (szerda) 
10:00 Kenyérszentelés a római katolikus temp-
lomban 
21:00 Tűzijáték a strandon 

Gondolatok a szigligeti programok kapcsán 

Szigligeti programok augusztusban 
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Május 29-én a Somogy megyei Patcára utaztunk, 

hogy a tanévet egy önfeledt, jól megérdemelt nap-

pal zárjuk. A Katica Tanya a Zselic 

szívében egy 10 

hektáros terüle-

ten fekvő igazi 

élményparadi-

csom kicsiknek és 

nagyoknak. Ez a 

természet közeli és 

a hagyományos 

életmódot feleleve-

nítő kalandpark kitű-

nő helyszínéül szol-

gált az aktív pihenés-

re vágyó tanulóknak 

és tanáraiknak. Az alábbi-

akban a gyerekek véle- ményéből és élményei-

ből nyújtunk válogatást. 

„Amikor megérkeztünk a Katica Tanyára, az ottani 

környezet egyből elvarázsolt. A hely 

vonzott magához, a kis 

tavacska és a park elbű-

völt engem és a társaimat 

is. Izgalmas volt a labirin-

tus, de érdeklődve néztük 

végig a házi- és őshonos 

állatokat is. Azt pedig, hogy 

olvashattunk az eredetükről 

és jellemzőikről, különösen 

hasznosnak találtam.” 

„A nap fénypontja a csúszda-

park volt. Rengeteget csúsz-

tunk, és nagyokat nevettünk.” 

„Nekem a legjobban a gokart tetszett, ahol miután 

más iskolákból érkezett gyerekekkel is összeis-

merkedtünk, jókat tudtunk versenyezni.” 

„A kalandpark kiváló helyszín volt 

az iskola valamennyi osztálya 

számára. A csodálatos környezet, 

a sok kedves állat és a számtalan 

játék, amelyet persze mind kipró-

báltunk, szuper volt.” 

„Nagyon jó volt, hogy egész nap 

együtt lehettünk, és így a tanév vé-

gén is különleges, közös élményeket 

szereztünk.” 

„Az egész napot az élményparkban 

töltöttük, ahol én a barátaimmal a leg-

többet a mászókánál játszottam. Órákig 

fogócskáztunk, a végén már alig álltunk a lábun-

kon. De jó lenne gyakran eljönni ide!” 

„A kedvencem a trambulin volt, mert 

olyan magasra tudtam ugrani, amire 

máskor nem vagyok képes. Ezt na-

gyon élveztem!” 

„Ez a kirándulás különleges volt, 

mert mindannyian együtt voltunk, az 

elsősöktől a legnagyobbakig. Min-

denki megtalálta a kedvére való 

játékot. Köszönjük a lehetőséget!” 

„Nagyon tetszett az egész nap, 

igazán sajnáltam, amikor hazain-

dultunk! De a buszon még sokat éne-

keltünk és nevettünk.” 

„A legviccesebb az volt, amikor közösen csúsz-

tunk az óriási csúszdákon. Izgalmas volt, úgy 

éreztem, mintha zuhannék.” 

„Örülök, hogy a tanárainkkal 

együtt szórakozhattunk, és ők 

is beszálltak a játékokba. És 

amikor a meredek csúszda 

végén a labdatengerbe ér-

keztünk…ilyenben még so-

sem volt részem!” 

„A kedvencem a labirintus 

volt, ahol négy betűt kel-

lett volna bolyongva meg-

lelni, de a végén nem-

hogy ezeket nem talál-

tam, de a barátom is eltűnt!” 

„Az élménypark területén volt egy vár is, amelynek 

kalodájába még engem is bezártak. De szeren-

csére sikerült kisza- badulnom, és épség-

ben hazaértem, aminek 

otthon kifejezetten 

örültek!” 

Ezúton is köszönjük 

a Szigligeti Turiszti-

kai Egyesület, a 

Szigligeti Iskoláért 

Alapítvány és a 

Szülői Munkakö-

zösség nagylelkű 

támogatását! 

 

 

Borsai-Keszler Noémi 

Kalandok és élmények a Katica Tanyán 
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AZ ALKOTÓHÁZ 

ASSZONYAI Takács József gyűjteményéből 

Horváthné Czibor Erzsébet, Fürgéné Bakonyi Ilona, 

Nyírőné Csóka Terézia, Kiss Mária, 

Szántainé Pintér Ilona , Egyedné Csóka Mária 

Horváthné Czibor Erzsébet, Fürgéné Bakonyi Ilona, 

Nyírőné Csóka Terézia, Kiss Mária, 

Szántainé Pintér Ilona , Egyedné Csóka Mária 

Káliné Klung Zsuzsa, Takácsné Nagy Erzsébet, 

Kovács József (Godi), Kovácsné Nyírő Anna 

Káliné Klung Zsuzsa, Takácsné Nagy Erzsébet, 

Kovács József (Godi), Kovácsné Nyírő Anna 

Vargáné Sipos Rozália, Szabóné Szabó Panni, Ódorné Ihász 

Anna, Törekyné Ilona, Ruzsicsné Varga Éva, 

Káliné Klung Zsuzsa, Nyírőné Csóka Terézia, Egyedné Csóka 

Mária, Miklainé Bödecs Zsuzsa, Horváthné Rózsa 

Vargáné Sipos Rozália, Szabóné Szabó Panni, Ódorné Ihász 

Anna, Törekyné Ilona, Ruzsicsné Varga Éva, 

Káliné Klung Zsuzsa, Nyírőné Csóka Terézia, Egyedné Csóka 

Mária, Miklainé Bödecs Zsuzsa, Horváthné Rózsa 

Nyírőné Csóka Terézia, Ódorné Ihász Anna, Kovácsné 

Bödecs Emma, Kovácsné Nyírő Anna, Tálné Ódor Margit, 

Ruzsicsné Varga Éva, Vargáné Sipos Rozália, 

Törekyné Ilona, Szabóné Szabó Panni 

Nyírőné Csóka Terézia, Ódorné Ihász Anna, Kovácsné 

Bödecs Emma, Kovácsné Nyírő Anna, Tálné Ódor Margit, 

Ruzsicsné Varga Éva, Vargáné Sipos Rozália, 

Törekyné Ilona, Szabóné Szabó Panni 

Nyírőné Csóka Terézia, Törekiné Szabó Erzsébet, 

Takácsné Nagy Erzsébet 

Nyírőné Csóka Terézia, Törekiné Szabó Erzsébet, 

Takácsné Nagy Erzsébet 

Törekiné Szabó Erzsébet, Ódorné Terézia, Domonkosné 

Zsuzsa, Nyírőné Csóka Terézia, Takácsné Nagy Erzsébet, 

Kissné Czibor Margit 

Törekiné Szabó Erzsébet, Ódorné Terézia, Domonkosné 

Zsuzsa, Nyírőné Csóka Terézia, Takácsné Nagy Erzsébet, 

Kissné Czibor Margit 

Maárné Zsuzsa, Tulokné Borbély Piroska, 

Vargáné Ihász Andrea, Takács Beatrix, Balassa Andrea 

Maárné Zsuzsa, Tulokné Borbély Piroska, 

Vargáné Ihász Andrea, Takács Beatrix, Balassa Andrea Egyedné Csóka Mária, László Gyula, Káliné Klung Zsuzsa Egyedné Csóka Mária, László Gyula, Káliné Klung Zsuzsa 



LISZKAI 
JÓZSEFNÉ

és
KOVÁCSNÉ

LISZKAI ESZTER
FÉRFI-NŐI

FODRÁSZATA

Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is 

elfogadunk,
melyet személyesen

vagy telefonon is megtehetnek.

Telefon.:

Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!

Természetgyógyászati szaktanácsadás

Nyitva tartás:

H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig

V: Zárva

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte : matr1ca
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
Cím   :  8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
Tel.                           : 87/561-007, +36 70 371 5400 

Fax.                          : 87/561-019
E-mail   : szigligkonyvtar@freemail.hu

Lapzárta                   : minden hónap 20. napján

SZIGLIGETI HARSONA
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