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Együtt ballagott két korosztály - unoka és nagyapa. 
 

1964-2014  50.éves Aranyballagás. 
 

Felemelő érzés, jómagam részéről még fokozottan, 
hiszen a most ballagók között voltak kedves óvodása-
im. Vendégnek kijáró kivételes tiszteletben és szeretet-
ben részesültünk. Mint a gyermek, aki elmegy hazulról, 
nekivág a nagy útnak, 
de szeretettel mindig 
hazavárják. 
Lassan gyülekeztünk, 
kivételes, megismé-
telhetetlen élmény-
ben volt részünk- ta-
lálkozni két emberöl-
tő távlatából rég nem 
látott osztálytársaink-
kal, tanárainkkal. 
Majd megszólalt a 
csengő- megható ér-
zés volt. 1-1 szál virág-
gal a kezünkben - 
amit az 1. osztályos 
gyerekektől kaptunk- 
elindultunk éppen 
olyan izgalommal és 
meghatottsággal, 
mint 50 évvel ezelőtt. 
Bejártuk a tanterme-
ket a Ballag már a vén 
diák című klasszikus 
ének dallamaira - ami ránk nézve igazán hitelesnek bi-
zonyult. Mosolygós, ismerős, rácsodálkozó arcok fo-
gadtak bennünket. Meglepetésünkre nagyon sok ked-
ves ember megtisztelt bennünket a megjelenésükkel. 
Tiszteletét tette a falu polgármestere, Balassa Balázs, 
az iskola fenntartója. Meghatódva hallgattuk az iskola 
igazgatójának, Balassáné Molnár Editnek, majd Hor-
váth Vilmos volt osztályfőnökünk, tanár bácsink, volt 
iskolaigazgatónk kedves szavait. Megtisztelt bennünket 
volt elsős tanító nénink Illés Mária és volt tanárunk 
Villányi Károly igazgatóúr is. 
Az iskola tanulói és a ballagók színvonalas műsora után 
a gyerekek és tanáraik évi munkájának értékelése kö-
vetkezett majd az osztályfőnöki óránk, ami naphosszat 
tarthatott volna. Emlékeink éléstára kifogyhatatlannak 
bizonyult. Egymás után jöttek elő a közösen átélt élmé-
nyek, visszaemlékezések a múltból.  
Mindenki külön-külön beszámolt életútjáról. 1964-ben 
38-an ballagtunk. Az évek során nagyon fiatalon tízen 
eltávoztak közülünk, 16-an jelentünk meg. A távolma-
radók igazoló, üdvözlő sorait Szabó Laci tolmácsolta. 
Megemlékeztünk elhunyt osztálytársainkról, tanáraink-

ról, felidéztük az emlékeket, gyerekcsínyeket. 

Kedves figyelemben részesültünk. Balassa Balázs kö-
szöntője után pl. mindenki ajándékot kapott a Polgár-
mesteri hivataltól. Szigliget múltját és jelenét bemuta-
tó nagyon igényes, színvonalas könyveket. 
Szigligetet nem lehet eléggé bemutatni, méltatni és 

reklámozni. Sziglige-
tet látni kell és itt élni, 
nap mint nap tapasz-
talni szépségeit, érté-
keit! 
Később közösen ko-
szorút helyeztünk el 
az iskola falán, el-
hunyt tanáraink és 
osztálytársaink emlé-
kére. 
A továbbiakban az 
Aranypatkó vendéglő-
ben folytatódott a 
program. Kellemes 
környezetben fo-
gyasztottuk el az ebé-
det és folytattuk a 
beszélgetést. Csodá-
lattal hallgattuk Mária 
néni és Vilmos bácsi 
visszaemlékezéseit. 
Hihetetlen időérzék-
kel és névmemóriával 

leptek meg bennünket emlékeikről. Szeretettel emlé-
keztünk a már régen elhunyt szigligeti emberekre, szü-
leinkre. 
Jó érzés volt felidézni, visszagondolni régi iskolánkra, a 
gyönyörű iskolaparkra- „csikólegelőre”, a százéves pla-
tánokra, hársfákra, amik a gyermekkorunk színterei 
voltak. Újra és újra felidéztük tanáraink személyét, sze-
mélyiségüket, nagyságukat, emberségüket és elhiva-
tottságukat, nem csak a tanítványokért, hanem a kö-
zösségért és a faluért. 
Hamar elröppent az idő, búcsúzkodásra került a sor. 
Megköszöntük tanáraink megtisztelő jelenlétét, osz-
tálytársunknak, Szabó Lacinak a találkozó megszerve-
zésével járó kitartó munkáját. Köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki a találkozó megszervezéséhez bármi-
lyen módon hozzájárult és részt vett. 
Végül úgy gondolom, hogy mindenki érzelmektől fel-
töltődve, nagy szeretettel gondol vissza erre a szép 
napra. 
 

Bódi Béláné 

Ilyen még nem volt Szigligeten! 
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Csali Alexandra, Forika Kornélia, Kovács Veronika, Pap Teodóra, Ruska Brigitta Mária, Bácskai Dzsenifer Gina, Domonkos Krisztián, 
Vajai Bálint, Sárkány Tamás, Ménes Dániel és Berkovics Balázs. 

Az osztály tanulmányi átlaga: 4.1 volt. Minden tanuló az általa első helyen megjelölt iskolába nyert felvételt. 11 tanulóból 8 diák 
érettségit adó középiskolába, 3 tanuló szakiskolában folytatja tanulmányait. 

A Szigligeti Általános Iskola idén végzett tanulói 

Sprachstudio Zenz 
e-mail: office@sprachstudio.at; Homepage: www.sprachstudio.at  

 
A Sprachstudio Zenz osztrák nyelviskola Magyarországra kihelyezett 

napközis némettanfolyama Szigligeten 10-14 év közötti diákoknak 
 

Használja ki a több mint 25 éves nyelvoktatási tapasztalatunkat a speciális, nagyon motiváló és hatékony 
módszereinkkel illetve a kimondottan gyermekeik számára kidolgozott tananyagunkkal  
 
Időpontok és tudásszint szerinti csoportbeosztás:  
 2014. július 21. - július 26. (újra) kezdőknek és középhaladóknak  
 2014. július 28. - aug. 02. középhaladóknak és haladóknak  (egyben folytatás azoknak, akik az 
 első héten résztvettek és még többet szeretnének tanulni.)  
Napirend: 
 Hétfőtől péntekig 9- 14 óráig, napi 5 óra, közben szünetekkel (1 óra 45 perc)  
 (2 óra nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok, 3 óra szókincsfejlesztés és beszédgyakorlatok)  
A tanfolyam helye:   Güns pince, 8264 Szigliget, Réhelyi út  
 
Jelentkezés: Güns Katalin: tel: 06 20 44 100 84 
   Zenz Orsolya: tel: 00 43 664 2625277 vagy 06 70/ 22 81810  

mailto:office@sprachstudio.at
Tel:20
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A Szigligeti Önkormányzat szervezésében idén is meg-
rendezésre került a Szentháromság napi Hegyi Búcsú 
és halászléfőző verseny.  
A búcsú tiszteletére rendezett műsor első fellépői a 
Szigligeti Általános iskola tanulói, a Szigligeti gyöngyvi-
rágok voltak, akik a rendezvény állandó résztvevői. 
Erre az alkalomra somogyi és sárközi üveges táncokat 
hoztak. Táncoltak: Bátai Anna, Bartos Viktória, Mező 
Zsófia, Pupos Dorina, Szabó Lili és Szalai Jázmin. 
 Iskolánkban évek óta folyik zenei oktatás, ahol a gye-
rekek furulya hangszeren tanulnak. Ebből is hallottunk 
egy kis összeállítást. Előadták: Lenz Franciska, Mező 
Zsófia és Szalai Jázmin. 
Majd három vidám és játékos verset hallottunk a nyár-
ról, a természetről és a szerelemről, Széplábi Zsófia, 
Szalai Attila és Steingruber Nikolett előadásában. 
A folytatásban a Kelet Fénye hastánccsoport ifjú és 
lelkes tagjai szórakoztatták a közönséget Kertész Szil-
via vezetésével. Egy indiai, egy legyezőfátylas és egy 
fátyoltánc koreográfiát mutattak be. Táncoltak: Bartos 
Viktória, Gáspár Boglárka, Német Laura, Novák Jázmin, 
Rákos Róza, Horváth Alexa és Lájer Karolina. 
Őket követte Szalai Jázmin, aki egy formációs rock and 
roll számot ad elő. 
A műsor zárásaként pedig a Kinizsi Táncegyüttes mu-
tatta be látványos műsorát. 
Közben már javában rotyogott a bográcsokban a ha-
lászlé a színpad körül. Idén 8 csapat nevezett a ver-
senyre, és nem csak Szigligetről, hanem Tapolcáról és 
Sümegről is érkeztek lelkes szakácsok. Ínycsiklandozó 
illatok szálltak a levegőben, így a közönség még az 
eredményhirdetés előtt tányért, kanalat ragadott, s 
kóstolgatta a remekműveket. 
A zsűrinek nehéz dolga volt, vakarták is a fejüket, kós-
tolgatták újra meg újra, mire megszületett a végleges 
sorrend. 
A helyezettek sorrendje: 
1. Törczi csapat (Töreky-Czilli) 
2. Hala Kréme (Domonkos Zoltán, Székely István) 
3. megosztott: Csipet Csapat ( Tóth Gyöngyi Tapolcá-
ról) és az Amatőrök ( Sümegi csapat) 
4. Keszeg csapat ( Zámbó Norbert Tapolcáról) 
5. Ősnyaralók ( Básti Mihály, Nagy Ákos) 
6. Bomi Trió ( Mile család) 
7. Baka csapat ( Szabó István Baka) 
 
Az 1. díj az Esterházy Pince 12 000 Ft értékű¬- , míg  a 
2. helyezett az Aranypatkó Vendéglő 6000 Ft-os vacso-
ra felajánlását vihette magával. A 3. helyezett a Né-
meth Pince, Pupos Kálmán és Szabó Tibor borválogatá-
sát kapta. A további helyezettek sem tértek haza üres 
kézzel, nekik is jutott ezekből a borokból és a Várkávé-
zó által felajánlott fagylalt kelyhekből. 
Az est további részében Kis Zamek szolgáltatta a talpa-
lávalót. 
Köszönjük a műsor és a verseny résztvevőinek, hogy 
eljöttek és segítették a rendezvényt, a felkészítő taná-
roknak: Mezeyné Verő Katalin, Császár Lászlóné Anikó, 
Dér Krisztina tanárnőknek a segítséget. 
A rendezvény támogató voltak: Szigligeti Önkormány-
zat , Simon Péter, Németh Zoltán , Pupos Kálmán, Sza-
lai Attila és családja, Szabó Tibor, Kardos József és csa-
ládja, Szabó István( Baka). 
Reméljük jövőre sokkal nagyobb lesz az érdeklődés, 
többen eljönnek erre a hagyományos rendezvényre, 
többen megnézik a Szigligeti gyermekek műsorát. 
Munkájuk, lelkesedésük több figyelmet érdemel. 

 

Írta; Király Nikolett, fotó; Kónicz László 

Hegyi Búcsú 2014 
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Július 19. 20.00 óra 
Magna Cum Laude együttes koncertje (Zenés esték „a 
Balaton várában”) 
Helye: vár 
 

Július 25. 19.00 óra 
Bojtorján együttes koncertje (Gyerekeknek) 
Helye: vár 
 

Július 26. 20.00 óra 
Bikini együttes koncertje (Zenés esték „a Balaton várá-
ban”) 
Helye: vár 
 

Július 27-augusztus 3. 
Szigligeti Nyári Napok 
 

Július 27. (vasárnap) 
11:00 Kiállítás megnyitó 
Helye: Básti Lajos Közösségi Ház 
19:00 The Bits Beatles Emlékzenekar koncertje 
Helye: strand 
 

Július 28.(hétfő) 
10:00 - 16:00 A Balaton-part madárszemmel – kvízjáté-
kok, madármegfigyelés és madarászjátékok – a Ma-
gyar Madártani Egyesület Veszprém Megyei Helyi Cso-
portja közreműködésével. 
Helye: strand, rossz idő esetén a Básti Lajos Közössé-
gi Ház 
19:00 Kemenesmagasi Népdalkör és Citerazenekar 
műsora 
Helye: Rendezvénytér 
 

Július 29.(kedd) 
16:00 Miamanó Színház: Rémusz bácsi meséi 
Helye: strand 
20:00 Dér Heni műsora 
Helye: strand 
 

Július 30. (szerda) 
16:00 Kézműves foglalkozás 
Helye: strand 
18:30 Megarox Társulat operett műsora 
Helye: Rendezvénytér 
 

Július 31. (csütörtök) 
17:00 Joós István: Violin király és Hanga királykisasz-
szony meséje 
Helye: strand 
20:00 Serica Folk ír koncertje 
Helye: strand 
 

Augusztus 1. (péntek) 
17:00 Szabó István bűvészműsora 
Helye: strand 
20:00 Rock-inger Együttes koncertje 
Helye: strand 
 

Augusztus 2. (szombat) 
14:00 Mozdulj Balaton 
Helye: strand 
20.00 Hooligans együttes koncertje (Zenés esték „a 
Balaton várában”) 
Helye: vár 
 

Augusztus 3. (vasárnap) 
A Nyár napja a strandon 
11-13-15 órakor Vízi animáció 
11-től Arcfestés 
14:00 Homokvárépítő verseny 
16:00 Szó és Kép Színpad: La Fontaine állatmeséi 
17:00 Strand szépe verseny 
18:30 Daniel Speer Brass koncertje 
20:30 Záró buli a HELIOS Zenekarral 
Helye: strand 
 
 
 

Szigliget Posta 
2014. július 01-től 2014. augusztus 23-ig 
az alábbi nyitva tartással várja ügyfeleit. 

 
 hétfő: 8.00-12.00 12.30-17.00 pénztári órák: 16.30-ig 
 k-sz-cs: 8.00-12.00 12.30-16.00 pénztári órák: 15.30-ig 
 péntek: 8.00-12.00 12.30-15.00 pénztári órák: 14.30-ig 
 Szombat 8.00-11.00  pénztári órák: 11.00-ig 
 

Bátai Anna a Kis Iskolák Sportversenye Diákolimpia® Or-
szágos Döntőjében ötödik helyezést ért el. 
Köszönet Németh Zoltán vállalkozónak a támogatásért! 
Gratulálunk! 
Felkészítő tanár; Mile Pál 

Júliusi programok Panna a „B” döntőben. 
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Prágában jártunk…. 

Edzőnk, Emecz Emil mindig velünk van, segít minket, 
leszid minket, mellettünk áll. Végigizgulta velünk a mér-
kőzéseket, s megírja, mint egy krónikás, hogy mi törté-
nik velünk. Olvassátok el az Ő tollából, hogy milyen is 
volt Prágában.  
 
Péntek   
11.00 
Sára, Anna kitűnő formában 
van, sima 3-0 
14.00 
Lányok folytatják kitűnő játé-
kukat, megint sima 3-0 
17.00 
Anna kitűnő játékkal indít, 
de nincs szerencséje, 0-3 
mind a három szett tíz felett 
ment el. 
Sára most nem érezte úgy a 
játékot és 1-3, megint 9-8.  
A lányok aranyosak, nem 
adják fel, hajtják, tüzelik 
egymást és néha még az 
edzőre is hallgatnak. :) 
Kezdünk fordítani. Sára kitűnő játékkal 3-0. Anna sem 
akar lemaradni. Szenzációs játék 8, 4-4-9, 2-1 és jött a 
sötétség. Több, mint 2 óra várakozás és nincs több 
játék.  
Holnap reggel 8-kor folytatjuk, micsoda dráma! 
Szombat 2.45 
Pár sort az útról…. Csornánál kezdődött, hogy  2 km-t 
egy óra alatt tettünk meg.  Reméltük rosszabb nem 
lesz.  Lett!  Pozsonyig  minden rendben volt, majd előt-
tünk baleset… szakadó eső, letereltek az autópályáról.  
Brnoig mellékutakon mentünk,  de haladtunk.  Bruno 
után hajthattunk vissza az autópályára, de mi ezt a  
9kilométert másfél óra alatt tettük meg, s még ömlik az 
eső is.  Már fáradtak vagyunk, illetve lehet, hogy csak 
én, mert a lányok csevegnek, szórakoznak, bosszan-
kodnak, de megy az idő. 15.00 óra. Végre megyünk! 
Pocsék úton, rettenetes körülmények közt. Ömlik az 
eső, szinte semmit nem látni, a kamionok felverik a 
vizet, robognak és tolják le az embert az útról 250km 
poklon keresztül. Túléltük! 
A célpontot elég nehezen találtuk meg, de 5-6 körözés 
után Bingó! :D 
 
Péntek 11.00 
Bori-Luca 
Bori szegény elég lámpalázas.  Nagyon ideges, lehet, 
hogy ezért is, de sajnos egy veszteség -10 az ötödik-
ben. Luca magabiztos,  szép játékot játszik 3-1.  Bori 
még mindig nem nyugodott meg.  Sima 0-3.  Sajnos 
most Lucának se ment annyira. 2-3 
14.00 
Sokkal jobb csapat ellen megtáltosodtak a lányok. Luca 
3-1, Bori jó játékot hoz,  de ennek ellenére 0-3.  Luca 
kiemelkedő, majdnem tökéletes 3-0. Bori már nem ide-
ges, magára talált. Nyugodtan, ügyesen játszva 3-2  
17.00 
Luca nehéz ellenféltől, jó játékkal ugyan, de sajnos 0-3. 
Bori nagyot ment. Szívét kihajtva, okosan 3-2. Luca jó 
játék 3-1 
Bori kitűnő játék 1-0 és jött a sötétség. Holnap folytat-
juk… 
Vasárnap 4.00 
Arany János asztalhoz ül, mert írni kell.  15 és fél órás 
nap után még aludni is kéne. Fáradt vagyok, de lega-
lább van miről írni.  
 
Anna: Kimagasló játék, kimagasló viselkedés, csak 
egy szettet veszítve jutott a főtáblára 3/0, 3/1, 3/0 
Sára:  Nem igazán ment a játék Neki, de egyet veszít-
ve és egy 12-10 az ötödikben, Ő is főtáblás.  
Bori: Nincs szerencsénk sajnos, pedig nem játszott 
rosszul…és jöttek a könnyek. Sajnálom szegényt…
majd a vigaszágon! 

Luca: Már az Ő játéka miatt is megérte, hogy eljöttünk.  
Egy félős, negatív játékosból, egy gondolkodó, bátor, 
támadó játékos lett.  Öröm volt Őt nézni. 2 nyerés – 2 
vesztés. Majd meglátjuk ez mire lett elég Több, mint 

valószínű vigaszág.  
 
Szombat délután - Csapat 
főtábla 
¼ döntő első meccs. Sára 
kikapott  11-13 az ötödikben. 
Anna jó játékkal nyert, majd 
Sára javít, így 2-1 nekünk. 
Anna jön azzal , aki Sárát 
verte…hajtépő lenne, ha 
lenne mit! :) 
Kitűnő játék  12-10 az ötö-
dik. Nyertünk! 
Bent vagyunk az első 4ben! 
Bori és Luca azzal a csapat-
tal került össze, aki minket 
megvert 3-2-re. Sajnos nem 
volt esély jó játékra, 3-0 ve-
reség.  
 

Elődöntő 
Anna kezd. Remekel! Vagy talán Ő már nem is Anna, 
hanem Anna Angyalka! :) 
 
Sima 3-1. Sára 3-0, majd megint a Sztár 3-1. 
Döntősök vagyunk!!!!!  :) 
 
Döntő – Nagy pofon – meglepetés 
Aki megvert bennünket, kikapott!  Erre nem számítot-
tunk.  Nem is ismertük őket.  Vajon most mi lesz?!?!?! 
Az volt a hozzáállásunk, hogy itt nem lehet nyerni. Ők 
nagyon jók… 
Ez meglátszott az első két meccsen.  Anna-Angyal fej-
jel futott nem a falnak,  hanem egy „tanknak”. Nála két-
szer olyan termetű, nem mozgó,  mindent ütő balkezes 
ellenfélnek. Nagy vereség 0-3 
Sára – nincs remény, nem hisz magában. -9 -9 -9 -9 
vereség 1-3. „Minden veszve” – mondják a lányok. 
Hisz’ jön Sára a „Tankkal”  
Első csoda:   Sára nevetgélve, önmagában hitét veszít-
ve, mindent csapkodva…De milyen jól!  Hisz’ minden 
bejött!  Nyer 3-1.  :) 
Anna hosszú beszélgetés után elhiszi, hogy talán van 
keresnivalója itt.   
Szenzációs játékkal (8-0) kezd. Az ellenfél megtört,  az 
edző ordít,  a kislány sír.  Anna hozza 3-1-re. Talán 
jöhet a csoda. Nyerhetünk párosban!  Most már a 
csendes én is keményebben viselkedek, hisz’ el kellett 
hitetni, hogy lehet nyerni.  
SIKERÜLT!!! 3-1 
 
BAJNOKOK VAGYUNK!!!! :) 

Szalai Anna 
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Szigligeti Balaton SE 
a téli szünetben, 
erősítéseket igazolt 
a meglévő játéko-
sokhoz.  

Érkezett:  Kenyeres 
Zsombor és Barta 
László Nemesgu-
lácsról,  Major Dávid 
TIAC-tól, Preizinger 
Martin      Káptalan-
tótiból. 

Távozott a csapattól: 
Viski László, Tapolcai Öregfiúkhoz,  Vadász Attila Ba-
dacsonytomajhoz. Molnár Zsolt Sümegre. 

A szünetet kihasználva, részt vettünk egy csapattal a 
Megyei Téli Kupa ajkai csoportjának küzdelmeiben. 
Kezdésnek a Megye 1-es bajnok Úrkút csapatát vertük 
2 : 1 –re,  azután a Megye 2-es Magyarpolányt 2 : 0-ra.  
Következett Ajka Kristály velük 2 : 2 –es döntetlent ér-
tünk el. Közben a komoly sérüléseket szedtünk össze, 
Ferenczy Milán és Vágó Ádám 
térdproblémákkal fejezte be a 
kupa küzdelmeket. Egy viharos- 
szeles mérkőzésen Ugod csa-
patától 4 : 0-ra kikaptunk, követ-
kezett Devecser akik erős bírói 
segédlettel  3 : 2 re győztek elle-
nünk.  Kolontár együttese ellen 
örömfocit játszva 12 : 1 arány-
ban nyertünk.  Az utolsó mérkő-
zésünket nem játszottuk le, mert 
FC Ajka U 21 csapata nem tu-
dott kiállni ellenünk.  A meccset 
az MLSZ, nekünk igazolta, 3 : 0 
gólaránnyal. TIAC csapatával 
pedig az időjárás miatt maradt 
el a mérkőzés. Ezen a tornán a 
tartalék csapatunkból is ját-
szottak a fiúk.   Az ajkai cso-
portban 13 szerzett ponttal, - 
megosztva a TIAC-al – 3. he-
lyet szereztük meg.  

A tavaszi forduló kezdéséig,  edző mérkőzéseket ját-
szottunk, hogy a forma megmaradjon. Sorrendben: 
Tapolcai Öregfiúk, Sümeg U 19, Sümeg VSE. jó han-
gulatú mérkőzéseken, baráti győzelmeket arattunk. 

A tavaszi első fordulót - a tartalék csapat - pontveszte-
ség nélkül    első helyen várta. Az elvárás velük szem-
ben az első hely megszerzése volt a bajnokság végén.  
Két kisebb kisiklással – Badacsonytomaj és Révfülöp – 
22 győzelem és 2  vereség ,  66 ponttal, Megye III. Tar-
talék bajnokság 1. helyezettje lett a Szigligeti Balaton 
SE. Gratulálunk az Aranyéremhez.  

A felnőtt csapat egy közepes őszi befejezés után,  - 5 
győzelem 2 döntetlen 5 vereség, -  17 ponttal a 6.ik 
helyen várta a folytatást. A távozott Molnár helyett,  
Nemeshanyi Szilárd vette át a csapat irányítását. Már a 
Téli kupán és az azt követő edző mérkőzéseken is a 
játékosságra és kombinatív csapat munkára ösztönöz-

te a játékosokat. Kezdésnek elmentünk Taliándörögdre 
ahol 0 : 0 –ás döntetlent játszottunk a második helye-
zettel.  Ezek után a Szamaras SE-t 9 : 1-re , a szom-
szédvár Balatonedericset  6 : 0 -ra vertük meg. Lesen-
ceistvándon 3 : 1 –re győztünk, Barta L. mesterhárma-
sával. Zánka csapatát 4 : 3 vertük, ahol magunknak 
tettük szorossá a meccs végét.  Következett Bada-
csonytomaj ahol 6 gólt rúgtunk de 4 : 4 lett a vége. Az 
orkán erejű  szél volt a legnagyobb ellenfelünk.  Érke-
zett Nyirád KSE csapata, és 5 : 3 lett a vége  javunkra. 
Nehéz mérkőzés következett Révfülöpön,  a vége 3 : 0.   
Nem tisztem ítélkezni, de megint 14 ember ellen ját-
szottunk 10-en.  Viszont a 3-ik helyen álltunk, a vere-
ség ellenére.  A cél – természetesen -   a dobogós hely 

megtartása volt a bajnokság végé-
ig. Következett  Káptalantóti itthon 
6 : 0, Monostorapáti idegenben 3 : 
0, Nemesgulács itthon 5 : 0, és az 
örök mumus Balatonszepezd itt-
hon  3 : 2. 

A tavaszi mérlegünk  9 győzelem, 
2 döntetlen és 1 vereség   29 pont. 

A bajnokság  végeredménye: 1, 
Révfülöp,   2. Taliándörögd,  3. 
Szigliget, 14 győzelem, 4 döntetlen  
6 vereség,   46 pont.  Gratulálunk 
a Bronzéremhez. 

Meg kell emlékeznünk a Megyei 
Magyar Kupa sorozatunkról is, 
ahol a végső győztes Csetény csa-
patától szenvedtünk itthon veresé-
get.  A sorozat amivel bejutottunk 
a Megye negyeddöntőjébe: Nagy-
vázsony (megye 4) idegenben 6 : 
1.  Ajka Kristály (megye 1) itthon 
3 : 2, Tótvázsony (megye 2)  3 : 0,   

Devecser (megye 1) itthon  4 : 3. és  Csetény ( megye 
1)  1 : 4.  

Most pihenőt  tartunk, próbáljuk egybe tartani a csapa-
tot, és erősítéseket  hozni.  Ha sikerül a nyári felkészü-
lés , természetesen a dobogókat  célozzuk meg az 
eredményeink tükrében. 

A csapat és a vezetőség nevében megköszönöm a 
Szigligeti Önkormányzat  és Balassa Balázs Polgár-
mester Úr önzetlen támogatását, köszönjük Hanák Mik-
lós  és Hanákné Andrea  áldozatos támogatását és 
munkáját. Köszönjük :  Bakos Vendéglő,  Pupos Kál-

mán,  Halász István,  
Locomotiv Bár  egész 
éven át tartó buzdítá-
sát és támogatását. és 
szóljon következő év-
ben is : 

HAJRÁ  SZIGLIGET! 

 

Czilli Károly 

Egy kicsit a fociról 

Mayer Tamás 

Nemeshanyi 

Szilárd 
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1900. márc. 2-án született Kéthelyen. 

Szülei: Szivós Pál és Csúcs Borbála. 

Házasságot Haslinger Klotild Erzsébettel 
1923. június 26-án Badacsonytomajon kötött. 

Kettő gyermekük született, 

Gabriella és József. 

A  tanítóképzőt Csurgón, a Magyar Királyi 
Állami Népiskolai Tanítóképző Intézetben 
végezte el, 1818. április 27-én. 

Az I. világháborúban az olasz fronton harcolt, 
és mint hadapród szerelt le hadnagyi rang-
ban, Károly Csapatkereszt kitüntetéssel. 

II. világháborúban az orosz területen küzdött, 
főhadnagyként szerelt le. 

A háború után, tanítói állása mellett, a nép-
művelési bizottság elnöke, levente főoktató, 
a Polgári Lövész Egyesület elnöke, a Han-
gya Szövetkezet ügyvezető igazgatója, kö-
zségi képviselő. 

Az ő kezdeményezésére alakították ki az  I. 
világháborús katonák emlékhelyét. 

Szigligeti nebulók nevelésében 1962-ig vett 
részt, nyugdíjazták, majd két évig nyugdíjas 
óraadó tanárként dolgozott. 

Összeállította; Takács József 

Szivós József igazgató, kántortanító 

Csúcs Borbála — Szivós Pál Csurgó. sorozás, 1918.01.24. 

Szivós József 

1918.04.07 Csurgó 

Szivós József hadnagy 

1919 

Haslinger Klotild 

Szivós József és Gabi 

Szivós József 

előtte Klotild 

Szivós József 

főhadnagy 

Szivós József 

1949.02.03. 



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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