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SZIGLIGETI

HARSONA

Mintegy negyven érdeklődő jelent meg 
a megújult Tájház megnyitóján, melyen 
Balassa Balázs polgármester köszön-
tötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy 
a 2002-ben felavatott Tájház egy ideje 
nem üzemelt, és az Önkormányzat által 
tavaly megvásárolt, szomszédos épület-
tel együtt egy nagyobb kiállítóteret 
hoztak létre benne 2014 elején. A tárla-
ton a népi élet jellegzetes tárgyai mellett 
tablókkal, vitrinekkel, képekkel mutatják 
be a település történetét az 1700-as 
évektől a rendszerváltásig. Látható egy 
házasságkötő-helyiség és egy bélyeges 
téglákból álló gyűjtemény is. A kiállítás 
tárgyait a falubeliek adták össze, a 
legfőbb közreadó és a tárlat lelke 
Takács József volt.

Nyitvatartás:
Kedd-szerda-péntek-szombat 13-17-ig
A tárlat látogatása ingyenes.

Balassa Dániel

Megújult Tájház - 
helytörténeti kiállítással
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2014/2015. tanévre történő általános iskolai 
beíratás ideje:
2014. április 28. – 29. – 30. (hétfő, kedd, 
szerda)
8.00-tól - 18.00-ig
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság 
döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 
2014. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét 
a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a 
választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt
biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz 
szükséges dokumentumok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ-kártyája
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa
A felvételről az iskola igazgatója 30 napon belül 
dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek 
hiányában a tudomására jutásától számított 
tizenöt
napon belül – jogszabálysértésre vagy 
érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat 
be. A
kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója 
jár el és hoz másodfokú döntést.
Az iskola fenntartójáról a 
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezm
enykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.
A 2014/2015. tanév kötelező felvételt biztosító 
általános iskoláinak felvételi körzete 
megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, a 
https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi 
internetes oldalon, továbbá megismerhető a 
járási hivatalokban, a tankerületi 
igazgatóságokon, a polgármesteri
hivatalokban, az általános iskolákban és az 
óvodákban.

HIRDETMÉNY
az általános iskolába 

történő beíratásrólSokan tapasztalták, hogy január 1-től 
megváltozott a nyaralóingatlanok 
szemétszállítási rendje. Az új szemétszállítási 
rendet más településen lévő nyaraló 
övezetben már évek óta alkalmazzák. A 
szigligeti önkormányzatnak évekkel ezelőtt 
sikerült a Remondis Kft-vel egy olyan 
megállapodást kötni, mely alapján a nyaraló 
tulajdonosoktól a szemetet annak ellenére 
egész évben elvitték, hogy csak fél évet 
fizettek. Ez azért is volt indokolt, mivel nem 
tartózkodnak itt életvitelszerűen, viszont az év 
minden szakában időszakosan használták 
ingatlanjaikat. Ez a környéken más 
településeken nem volt jellemző. 
Január 1-től állami érdekeltségbe került a 
szemétszállítási cég, és egyoldalúan 
megváltoztatta a feltételeket. A 
szemétszállítási díj fizetésének mértékétől 
teszik függővé a szemétszállítás 
gyakoriságát. Vagyis aki fél évet fizet, attól 
csak áprilistól szeptemberig szállítják el a 
szemetet.
Azok számára, akik nem csak áprilistól 
októberig terjedő időszakban szeretnék 
igénybe venni a szemétszállító cég 
szolgáltatásait, annak módjában áll egész 
éves szerződést kötni, vagy a szolgáltatótól 
zsákot vásárolni, melynek ára tartalmazza a 
szemétszállítási díjat is. Ezt a zsákot október 
és március közötti időszakban rendszeresen, 
vagy alkalmanként is használhatja. A 
Remondis Kft telefonszáma: 06/87/510-828.
Több tulajdonos jelezte, ha nem intézkedünk 
a szemét egész évben történő elszállításáról, 
akkor sem viszik el a településről, hanem 
majd valahová lerakják. Szeretném, ha 
mindenki megértené, nem az önkormányzat 
végzi a szemét elszállítását. Amennyiben 
kirakják a településen található szemetesek 
mellé, vagy beszórják a nádasba, beviszik az 
erdőbe, azzal saját környezetüket szennyezik 
és az elszállítás költsége pedig a közös 
kasszát terheli, vagyis a szigligeti adófizetőket 
terheli ez a plusz költség.

Balassa Balázs
polgármester

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi
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A víz világnapja
1992 óta minden év május 22-én ünnepeljük 
a Víz Világnapját.
 
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. ezen a napon évek 
óta meghívja palackozó üzemébe a környék 
általános iskolás tanulóit és tanáraikat, hogy 
felhívja a gyermekek figyelmét is a víz 
fontosságára.

Az idén a Szigligeti Általános Iskola 3. és 4. 
osztálya kapott meghívást Kékkútra március 
21-én a „Gondoskodás a vízről” című 
ünnepségre.
Az ünnepség megnyitója előtt felkerestük a 
Theodora díszkutat, és mindannyian ittunk 
belőle.
Valamennyi résztvevő gyerek kapott egy „Víz 
világnapja” feliratú pólót, amit a játékok alatt 
is viseltünk. A megnyitó után két előadást is 
hallhattunk a vízről, kérdezz-felelek 
formában.

Nagyon érdekes játékokat találtak ki nekünk 
a szervezők. A „Részekből az egész” 
játékban egy folyó mellé tervezhettünk 
épületeket, a „Víz-testek” című játékban 
megtanultuk, hogy mennyi vizet tartalmaz az 
emberi test és a növények.
A sok ajándék ásványvíz mellé 
természetesen finom ebédet is kaptunk.
Ebéd után vihart idéztünk, és a palackozó 
üzemet is megnézhettük.

Mivel én már negyedikes vagyok, idén 
másodszor vehettem részt ezen a 
programon, de most is olyan jól éreztem 
magam, mint az első alkalommal!

Szalai Jázmin
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Március 26-27-én ismét sor került a hagyományos nyílt 
tanítási napok megrendezésére. Szerettük volna tudtára 
adni mindenkinek, aki az iskola létét megkérdőjelezi, hogy 
a 2014-2015-s tanévben a Szigligeti Általános Iskolában 
indul 1. osztály.
Az idén, az előző évekhez képest a szülők részéről 
nagyobb volt az érdeklődés. Voltak olyan osztályok, ahol 
nagy örömünkre mindkét szülő jelen volt a tanítási órán. 
Reméljük, ez a tendencia megmarad és a jövőben is 
megtisztelik gyermeküket és az iskolát érdeklődésükkel.
Az 1. osztályban igyekeztünk úgy összeállítani  a tanítási 
órákat, hogy az óvodánkból illetve más településről 
érkező leendő elsős gyermekek is élvezzék amit látnak. 
Játékos formában, vidám, változatos feladatokkal 
próbáltuk megmutatni milyen tudásszintet kell elérnie 
március végére egy elsős tanulónak.
 A felsőbb osztályokban is sok szülő volt kíváncsi 
gyermeke iskolai munkájára.
Ezek az órák mindenki számára bebizonyították, hogy kis 
létszámú  osztályokban  több lehetőség és idő van a 
tanulók felzárkóztatására és a tehetséggondozásra.
Iskolánk rendelkezik minden olyan feltétellel, amelyet a 
Nemzeti Alaptanterv követelményként megfogalmaz. Jól 
képzett, hosszú évek óta a pályán lévő lelkes 
pedagógusainkkal magas színvonalú oktatást és nevelést 
tudunk biztosítani azoknak a gyerekeknek, akiknek a 
szülei a mi iskolánkat választják. Számos szakkörrel 
tesszük színessé és hatékonyabbá a tanulást. A tanév 
folyamán sokszínű programmal, hagyományos 
rendezvényekkel  gazdagítjuk az iskola életét.
Tisztában vagyunk  azzal a ténnyel, hogy sok a környéken 
az általános iskola, melyekből a szülők válogathatnak, de 
én, mint az iskola igazgatója minden leendő elsős 
gyereknek a Szigligeti Általános Iskola nyugodt, 
biztonságos, családias légkörét ajánlom.

Balassáné Molnár Edit
iskolaigazgató

Iskolába hívogató

Az örök ifjakAz örök ifjak

A gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola szervezésében március 8-án került sor 
a X. Gergely-napi Művészeti Fesztiválra. Az általános és 
művészeti iskolák tehetséges tanulói részére rendezett 
seregszemlén Tárgyalkotás kategóriában a 4. osztályos 
Mező Zsófia Sárközi gyöngygallérjával a II. helyet 
szerezte meg. Felkészítő tanára Mezeyné Verő Katalin. 
Zsófi a népdaléneklési versenyen bemutatott produkcióját 
a zsűri ezüst minősítéssel jutalmazta. Felkészítő tanára: 
Dér Krisztina.  
A tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 
Iskola versenyeket hirdetett általános iskolások számára. 
A március 24-28 között megrendezésre került Mária-
napok keretében szervezett angol nyelvi versenyen 
iskolánkat hét tanuló képviselte, akik országismereti 
feladatlap kitöltésével mérték össze tudásukat Nagy-
Britanniáról. A megmérettetésen a 8. osztályos Kovács 
Veronika I., míg Pap Teodóra III. helyezést ért el. 
Felkészítő tanáruk Borsai-Keszler Noémi.  
A képzőművészeti pályázaton a 7. osztályos Pupos 
Dorina az I., Szalai Dóra a III. helyen végzett, Bakos 
Alinka munkáját pedig különdíjjal jutalmazták. Felkészítő 
tanáruk: Szájer Béla. 

Balassáné Molnár Edit
iskolaigazgató

Márciusi sikerek

A „SZIGLIGETI ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY
köszönetet mond mindenkinek, aki az előző évben a 
személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával 

támogatta alapítványunkat. A befolyt összeget az év végi 
kirándulások támogatására, sportszer vásárlására, iskolai 

programok, művészeti oktatás, tanulmányi és 
sportversenyek költségeinek támogatására használtuk 

fel. Tisztelettel kérjük, ez évben is támogassák 
alapítványunkat, és ezen keresztül az iskolásokat.

Adószám: 18938539-1-19

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”

mailto:dezofameister@gmail.com
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Felnőtt:

Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár 
(művelődéstörténet, folklór, lexikon)
Joe Navarro: Árulkodó Jelek, Testbeszéd a 
munkahelyen
Gulyás-Harkány: Kínai Közmondások
Élisabeth Andréani: A méz titkai (művelődéstörténet, 
recept)
Kincsek a kamrából- Ízletes zöldségek, zamatos 
gyümölcsök üvegbe zárva (recept)
Helen Davies- Nagy Lászlóné: Kezdők orosz 
nyelvkönyve (nyelvkönyv)
Philip Freeman: Alexandrosz a világhódító- Nagy 
Sándor élete
Sári László: A Himalája arca; Ázsiáról és a 
végtelenségről (helyismeret)
Stephenie Meyer: A twilight világa, hitelesen és 
színesen (személyesen kalauzol el felejthetetlen hősei 
közé)
Gerald Durrell: A susogó táj (útleírás, vidám könyvek 
sorozat)
Porzsolt Ádám: Kambodzsa, mint álom- Történet egy 
misszióról, barátságról, bajtársiasságról
Lukács-Ferencz: Kerek egy esztendő- Komplex 
tevékenységek az óvodai környezeti nevelésben- Tél, 
Tavasz
Wendy Green: Ötven tanács, amit már ma 
megtehetsz a hátfájás ellen
Debenedet-Cohen: Hancúrozni jó!- Apás játékok 
otthon és a szabadban
Bellersen Quirini: Házi gyógymódok az egész 
családnak - Kencék, borogatások és élénkítőszerek 
Bártfai László: 155 Tepsis sütemény
Muhr: Ínycsiklandó aprósütemények- receptek 
tésztaszaggató formával
Színes ötletek sorozat:

Üvegfestés- vadvirágok
Textilkitűzők
Ékszerek Swarovski gyöngyből
Gyöngy-világ – különleges ékszerek

Ifjúsági:
Melissa Holmes, Trish Hutchison: Csajológia, 
A tested, a fiúk és a szex- nemi felvilágosítás, 
életvezetés, serdülőkor
Melissa Holmes, Trish Hutchison: Csajológia 
2, Randik, szakítások és a nagy szerelem- 
nemi felvilágosítás, életvezetés, serdülőkor
Lóczy István: Balatoni útravaló gyerekeknek, 
fiataloknak – utikönyv

Gyerekek:
Farkas Zoltán: Budapest- Balaton gyerekekkel- 
szabadidő, gyermek, útikönyv
Sabine Stauber: Felfedezőúton a természetben, 
erdőn, mezőn, tóparton-természeti környezet
Angela Weinhold: Közlekedj okosan! (közlekedés)

Új könyvek

Vadász „Doki” Attila 2014-ben 
sem volt rest. Részt vett a 
Kaposvár Dombjai Farsangi 
Félmaratonon és a BSI 
FÉLBalaton Szupermarato-
non.
Február 9-én harmadik 
alkalommal futotta végig a 
Farsangi Félmaratont. 
Kaposvár öt környező 
dombjára is fel kellett futni 
nem   kevés  szintkülönbséget 

„Nem lehet túl hosszú, ha a 
végére érünk!”

Kovács „Kokó” István és Vadász „Doki” AttilaKovács „Kokó” István és Vadász „Doki” Attila
a Félmaraton futás szigligeti állomásánála Félmaraton futás szigligeti állomásánál

leküzdve ezzel. A könnyebbség csupán annyi volt, hogy 
idén, sem a jeges széllel, sem hózáporral, sem pedig a 
csontig hatoló faggyal  nem kellett  megküzdeni  Attilának.
Március 22-23-án, két nap alatt 94,3 kilométert futott. 
Szombaton (Badacsony – Balatonfüred) 43,6 km-t, 
vasárnap (Balatonfüred – Siófok) 50,7 km-t tett meg. Az 
összesített eredményben a 27. helyet érte el.
Attila távolságba kiáltó üzenete a címben szereplő 
mondat. Eszerint egyik táv sem volt „túl hosszú”, hiszen a 
végére ért…mindannyiszor…és még reméljük, nagyon 
sokszor.
További sok sikert, kitartást és egészséget kívánunk 
Doki!

Póka Ibolya
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Április 12. (szombat) 18 óra 
Básti Lajos Közösségi Ház

Szigligeti templomok - 
ismeretterjesztő előadás
 
Előadó: Szabó Tibor András
 
Várkapunyitó
Helye: vár

Április 19. (szombat)
15:50 Megnyitó
16:00 Solymászbemutató
17:00 Egri Csillagok rockopera (Tapolcai Musical 
Színpad és Batsányi Táncegyüttes előadásában)

Április 20. (vasárnap)
12:00 Musica Historica: Végvári dalok
12:50 Anjou Udvari Lovagok Egyesülete: 
Lovagnevelés
13:40 Apródavatás
14:40 Anjou Udvari Lovagok zenei műsora
15:20 Szó és Kép Színpad: Együgyű Jankó
16:00 Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium 
fegyver és harcászati bemutatója
16:50 Musica Historica: Középkori dallamok

Április 21.(hétfő)
11:00 Boombatucada Együttes műsora
12:00 Siklósi Hagyományőrző Egyesület fegyver és 
harcászati bemutatója
12:50 Miamanó Bábszínház műsora
13:50 Apródavatás
14:40 Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület 
fegyver és harcászati műsora
15:40 Tapolcai Musical Színpad: Végvárak 
dicsősége

Április 27. (vasárnap)
Íjászverseny
Helye: vár

Áprilisi programok

A Szigligeti Turisztikai Egyesület ebben az évben is az 
Aranypatkó étteremben várta a szigligeti hölgyeket 
Nőnap alkalmából. Mindenkit virággal, pezsgővel 
köszöntöttek. A jó hangulatról Sánta Géza zenekara 
gondoskodott. Tarjányi Sándor először ékesszólását 
vetette be, majd igyekezett minél több hölgyet táncba 
csalogatni. A lányok, asszonyok sem kérették magukat 
sokáig, az est végére már mindenki kipirulva-, kivirulva 
ropta a táncparketten. Köszönjük ezt a kellemes estét!

Király Nikolett

Nőnap

Befejeződött a januártól tartó társastánc tanfolyam.
Az utolsó táncórát és az azt követő záró estet az 
Eszterházy Pincében tartottuk. Lelkes táncoktatónk, 
Tarjányi Sándor még az utolsó alkalomra is tartogatott 
meglepetéstáncokat, melyeknek elsajátítása még ránk 
várt. A tíz alkalmas tánctanfolyamon megtanultuk a blues, 
cha-cha-cha, tangó, bécsi keringő, disco fox alaplépéseit, 
és a végén a rumba és a szamba mozdulataiba is 
belekóstolhattunk.
Bár záróvizsga nem volt, tanárunk még utoljára jól 
megizzasztott bennünket. Utána elnyerhettük jól 
megérdemelt jutalmunkat, az Eszterházy Pince 
finomságoktól roskadozó hidegtáljait, amit mi a nagy 
„munka” után pillanatok alatt be is faltunk. Hozzá finom 
bort kaptunk, így még vidámabb lett az este.
A tanfolyam olyan jól sikerült, és akkora volt az 
érdeklődés, hogy tervezzük jövőre a folytatást.

Király Nikolett

Koszorúcska - avagy a 
tánctanfolyam záró estje
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A képek
Takács József 

gyűjteményéből 
valók.

Horváth József

Marton Gyula, Fodor FerencMarton Gyula, Fodor FerencMarton GyulaMarton Gyula

?, Ódor ?, Ódor György, Szántay József, Ihász János János

Ihász György, Ihász György, Balassa Kálmán, Balassa Ernő

Fodor Ferenc, Piller Lajos, Marton Gyula

?, ?, Kajári Károly, ?, ?

?, Csillag István, Balassa Ernő, ??, Csillag István, Balassa Ernő, ?

Bálint József,  Markóf József

   László Lajos evezővel, Sipos Pál

Szigligeti nádaratók



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 HarsonaSzigligeti Harsona

SZIGLIGETI HARSONA

8. oldal                                                                                                                                                         8. oldal                                                                                                                                                         2014. Március

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Szigligeten,
a Kossuth utca 73.

szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os

telefononszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:K-Cs: 8-17 óráigP: 11-19 óráigSzo: 9-14 óráigV-H: Szünnap

2002 óta a szépülni vágyók
szolgálatában!

Megújult környezetben,
extra szolgáltatásokkal

várom Kedves Vendégeimet!

Argán olaj
"a haj folyékony aranya"

és további természetes hajápoló 
termékek

üzletemben folyamatosan kaphatók!

.

Alkalmi-, utcai-, és divatfrizurák 
hölgyeknek,

uraknak és gyermekeknek

Kerékpárüzlet, szerviz és kölcsönző
Szigliget, Külsőhegyi út 64. (Szentesi üdülő mellett)

Nyakunkon a jó idő, és hogy a szezon ne 
szervizeléssel kezdődjön, készíttesse fel 

kerékpárját kedvezményes áron az idei szezonra.
Továbbá új és használt kerékpárok, alkatrészek, 

kiegészítők széles kínálatával várom új és
meglévő vásárlóimat.

  Ny: H-P  9-17 Sz 9-13
  Tel: 06 20 2757554
  www.brin-garazs.hu


