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Felülről… 

(Nem is tudják a madarak, milyen jó nekik!) 

Egy kis rendhagyó kirándulásra invitálnám a kedves olvasót. Nem a szokásos módon- 0 méteren- hanem egy kicsit 
magasabbról, a levegőből néznénk körül, kis Hazánk egyik legszebb vidéke, a Tapolcai-medence felett. 
Helyezkedjünk el a repülőszőnyegen, állítsuk az elejét 125 fokra, ez az irány kell most nekünk. Útközben is lenne lát-
nivaló, de mi most minél előbb hegy és vízszagot szeretnénk érezni. A vékony ezüst csíkot a horizonton már régóta 
látjuk- iránytű sem kellene- művészet lenne elpasszolni a „direction”-t. 
S lám máris itt magasodik alattunk a Csobánc kopasz É-i lejtője. 
Ahogy nézem sárkányos cimborák is hasonló cipőben járnak, mint én. Kicsalta őket is a harmadik dimenzió utáni vágy 
a „dobbantóra”. Frekvenciájukat nem ismerve billegtetek nekik üdvözlésképpen, amit nagy integetéssel viszonoznak. 
Mögöttük komoran magasodik régi idők nagy tanúja, a csobánci várrom. Szemem előbbre szalad, bal szárnyam előtt 
a Gulács szép, szabályos, erdővel borított kúpja takar bele Badacsony kontúrjába. Jobbra az Antal- hegy árnyékolja 
Szigligetet. Közöttük feszül szép tavunk ezüst csíkja, amit a déli part zár a horizonton. 
DNy-ra tartva elhúzunk a Szentgyörgy-hegy napsütötte szoknyája előtt, szinte még innen is hallatszik, mint híznak a 
szőlőszemek a hegymagasi borospincék oldalában. Balról, messze a láthatáron a Somló púpja integet. 
Szinte karnyújtásnyira előttünk Szigliget hívogat-elcsépelt szóval-festői látvány nyújtva, a hegy lejtőjére telepedett 
Ófaluval, derekára épült templomával, s tetejét koronázó egyre szebbé és hasznosabbá, látványosabbá váló Vár rom-
jaival-hála az Önkormányzat és a Váralapítvány áldásos tevékenységének. A Várhegy mögül balra a Szentgyörgy-hegy, 
jobbra hátul a Csobánc kandikál ki. 
Közelebb lopakodunk, bekukkantunk a Vár előudvarába. Az üdvözlés kijár az itt nézelődő turistáknak is! Persze ez 
sem marad viszonzás nélkül. 
A part felé csúszva persze, hogy meg kell nézni a kis nádas házat a soponyai domboldalon, ahol annyi kellemes napot töl-
töttünk már a fölötte „nőtt” hegy levének társaságában. Zöldzsalus ablakaival, csukott szemmel békésen szunyókált. 
Egy kör a már néptelen strand felett, amiről már lerí a szezonvég. 
Odébb húzva a part felett, a vitorláskikötőben is csend honol már a bágyadt őszi napfényben. 1963-ban, harmadikas 
gimnazistaként, apámtól kölcsönkért kerékpáron, Soós Feri barátommal körültekertük a Nagy Vizet. A hajóállomás 
nyitott tornácán, a padon éjszakázva dehogy is mertem volna álmodni, hogy én ezt egyszer még felülről is látni fo-
gom!  
Nehezen, de a kényszer hatása alatt- fogyott a 
„lónyál” a tartályból-hazafelé kellett irányítani a 
szőnyegrojtokat. No, de azért, ha már itt va-
gyunk, Sümeget se hagyjuk ki! Erre járva mindig 
megejt ez a varázs, amit a Várhegy látványa 
nyújt az itt is egyre gyarapodó, sokszínű látvá-
nyosságot kínáló koronájával. Mint kotlós a kis-
csibéit, őrzi a Vár a hozzá képest aprócska házak 

seregét. 
Megjelenésemmel azt hiszem egy kissé beleza-
vartam a lovagi játék koreográfiájába, de remé-
lem nem orroltak meg rám túlságosan. 
 
 
Czeiner Gábor, Szhely 2010.09.20. 
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Jövőre veled (majdnem) ugyanitt! 

Hihetetlennek tűnik, hogy 50 éve fejeztük be az általános iskolát Szigligeten, olyan természetességgel jöttek elő az 
emlékek. 1968 júniusában fejeztük be a nyolcadik osztályt, s 2018. augusztus 4-én már az 50 éves találkozóra gyűl-
tünk össze a Szigligeti Általános Iskolában. 
Akkor 26-an voltunk Szigligetről, Hegymagasról és Raposkáról, most 13-an jelentünk meg a névsorolvasáson. Hét osz-
tálytársunk nem tudott eljönni, hatan pedig már csak lélekben lehettek velünk. Nagy örömünkre két volt tanítónk – 
tanárunk is velünk ünnepelt: Illés Mária 2. osztályos tanító nénink és Horváth Vilmos matematika-fizika szakos taná-
runk, igazgatónk. Hetünket felesége-férje is elkísért erre a szép alkalomra, így összesen 22-en voltunk. 
Az iskola egyik osztályában fehér terítőkkel szépen megterített asztalok mellett (köszönet érte Idának) az otthonról 
hozott finomságokat fogyasztva meséltünk az elmúlt évekről, idéztük fel iskolai emlékeinket, s szomorú szívvel gon-
doltunk elhunyt tanárainkra, osztálytársainkra. Kevésnek bizonyult a három és fél óra, így megállapodtunk, hogy jö-
vőre újra találkozunk egy laza gulyásparti keretében. 
A találkozót követő napon Nyírő Ferenc osztálytársunk az osztály jó 
kívánságait tolmácsolva felkereste Májusi Misi bácsit, volt tanárunkat, 
aki egészségi állapota miatt nem lehetett velünk. 
Köszönjük az iskola jelenlegi igazgatójának, Benkő Katalinnak, hogy 
lehetővé tette számunkra az azóta ugyan felújított, de számunkra régi 
iskolánk falai között való találkozást. 
Akik itt voltunk (a képen a felső sortól balról jobbra): 
Karácsony Lajos, Kónicz Márta, Göllei Zsuzsa, Czanka Sándor, Varga 
Zsuzsanna, Szabó Marianna, Szabó Rózsika, Nyírő Ferenc, Lukácsa 
Anna, Bolla Albert, Horváth Vilmos és Illés Mária tanáraink, Miklósi 
Orsolya, Somfai Ildikó, Ságvári Flórián 
Akik nem tudtak eljönni: 
Bödecs Zsuzsa, Izer Mária, Kondor Ferenc, Kovács Mária, Mátó 
Erzsébet, Nyírő István, Takács Erzsébet 
Akik már soha nem tudnak eljönni: 
Hardi László, Kovács Béla, Kustánczi Géza, Szennyai Mária, Takács 
Miklós, Tóth Attila 
Szigliget, 2018. augusztus 04. 
 
Az osztály nevében:  Kónicz Márta 
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A nyári szünet a gyermekeknek szól, és nem az iskolavezetésnek, a pedagógusoknak, a szakembereknek és a tecnhikai dolgozók-
nak. Július-augusztusban folyamatos volt a rendrakás, a takarítás, a felújítás, a karbantartás, a fenntartói elvárásoknak megfele-
lés, a 2018/19. tanév előkészítése. A pedagógusok a szünidőben táboroztattak, foglalkoztak a szakmai munkával, a tanulók felzár-
kóztatásával, az edzések megtartásával. 
9 új tanulót írattak be szüleik az iskolába a nyár folyamán különböző osztályokba. (Most az iskola létszáma 89 diák.) 
A teljes épületben megtörtént a javító festés, a világító berendezések karbantartása, részbeni felújítása. Összességében ez már a 
negyedik szakasz az elektromos berendezések felújításának ütemében. (Még egy-két ütem lesz, mire teljesen korszerű, az előírá-
soknak megfelelő lesz minden.) A második osztály termében lecseréltette a Szigligeti Önkormányzat a teljes almatúra rendszert, 
mert veszélyessé vált. Köszönjük szépen Varga Ferenc vállalkozónak, aki a munkálatokat elvégezte. 
Megújultak az udvari lépcsők. Köszönet a település önkormányzatának és Mészáros Istvánnak és segítőinek. 
A tantermek tisztán várják az iskolásokat, a pedagógusokat. Gondosan ápolt a kert. Több tanteremben megújult a vízcsap, az ud-
varon a szurkolói padok új lapot kaptak, az eldugult, tönkrement ereszcsatorna darab helyére új került. Az emeleti tanulói szekré-
nyek padozatának javítása megtörtént. A nyáron is volt papírgyűjtés. Köszönet a technikai dolgozóknak. 
Kárpátaljára küldtünk egy személyautónyi gyermekruhát egy gyermekintézmény számára. Köszönet az adományozóknak és Mile 
Pálnak a szállításért! 
Pályázaton 9 kg gyurmát nyertünk a kézműves foglalkozásokhoz a „Gyurmavilág” Pályázaton. Köszönjük szépen! 
Több osztálytalálkozót is szerveztek az öregdiákok az iskolában a nyár folyamán. Mindig nagy öröm vendégül látni az öregdiákokat. 
Hatalmas vállalása volt a közösségnek, hogy fő támogatónk, Vásárhelyi Ervin bíztatására megrendelhettük a rajz- és ének-zene 
terem új bútorzatát, ugyanis kevésnek bizonyultak a székek és az asztalok ennyi gyermeknek. A költséget, 1,6 millió forintot a 
fenntartó nem tudott erre a célra biztosítani.  
Csodálatos összefogásnak vagyunk tanúi. A gyártó, az ALEX Bútor nagyon komoly, 400 000 Ft engedménnyel 1,2 millió forintért 
készíti el a szaktantermi bútorokat. Ebből az összegből a település közössége eddig 900 000 Ft-ot adott össze. Az első részt, 500 
000Ft-ot Vásárhelyi Ervin adományozott.  
Olyan emberek is segítenek bennünket, akiknek semmi közük nincs és nem volt az iskolához. De olyanok is akadtak, akik maguk 
ebbe az iskolába jártak, vagy olyanok, akiknek gyermeke most koptatja az iskolapadot.  
A papírgyűjtés bevétele is a bútor alapba került. (Továbbra is várjuk folyamatosan a feleslegessé vált papírt! Havonta elszállításra 
kerül. Bármikor beszállítható az iskolába, el tudjuk raktározni a következő szállításig a felgyülemlett mennyiséget.) 
A bútorok október körül érkeznek, ekkorra kell összejönnie a teljes vételárnak. Továbbra is várjuk a felajánlásokat. Az adományo-
zók nevét megörökítjük a bútorokon. 

Benkő Katalin intézményvezető 

Iskola 

A Szigligeti Általános Iskolában, a nyári szünidőben sem állt le az élet 
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2018.július 2-7. között a Szigligeti Általános Iskola 

diákjai közül 16-an egy élményekben gazdag hetet 

töltöttek el Bakonybélben. Megérkezés, pakolás, 

túrák, esti tábortüzek, szalonnasütés, Zirc, „Gyilkos-

tó- lánykori nevén Hubertlaki-tó,” sok-sok játék, 

barlangászás, a távolabbi területek bebarangolása a 

„Dormi kisvonattal”. Dalt írtunk „Dormiról a masi-

nisztának és vidáman énekeltük útközben. Vezettünk 

tábori naplót, készítettünk zászlót, mely a nemzeti 

színű zászló mellett egész héten jelezte ottlétünket. 

Nagyon jól éreztük magunkat és az időjárás is kegyes 

volt hozzánk. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson töb-

ben segítettek. Köszönet Szigliget, Hegymagas, Bada-

csonytördemic Önkormányzatainak, az Eszterházy 

Pince vezetésének, az Erdészeti Központnak, Barkó 

Tamás Úrnak, sok szülőnek, kollégáimnak: Sötét Évának és Szájer Béla pedagógusoknak. Nem utolsó sorban Tóth Györgyné Timi-

nek, Farkas Imréné Ilikének. 

Köszönet Mindenkinek a legkevesebbért és a legtöbbért is! Jó volt, hogy az igazgató néni is meglátogatott minket, nagyon örültünk! 

Jövőre Veletek az Őrségben! 

                          Tisztelettel: Csák Enikő tanító, táborvezető 

Iskola 

Bakonybél – élménytábor 

A „Sportok Királynője” nyáron sem pihent Szigligeten. 

Iskolánk több tanulója – Falati Liliána, Kutasy Lúcia, Bogár Lili, Pukli Zsófia, Pukli Gergő – a nyári szünetben is részvettek atlétikai 
edzéseken, melyeket az iskolában, két alkalommal a strandon tartottam. Az elvégzett munkának meg is lett az eredménye. 
Július 20-án Veszprémben a Kis-Balaton Bajnokság atlétikai versenyen sok egyesület versenyzői vettek részt. Iskolánk tanulói az 
SVSE színeiben kiváló eredményeket értek el : 
U 11. Kislabdahajítás: I. helyezett Pukli Gergő 35,65 m!  
U11. 600 m-es síkfutás II. helyezett Bogár Lili 
U11.60 m-es síkfutás  IV. helyezett Pukli Zsófia 9,8 mp. 
   VI. helyezett Kutasy Lúcia 10,3 mp. 
U11. távolugrás VI. helyezett Kutasy Lúcia 3,40 m 
U13. 600 m-es síkfutás 9. helyezett Falati Liliána 2.05 p 
Gratulálok a szép eredményekhez, szeptemberben több versenyen veszünk részt, biztos vagyok benne ismét lesznek kiemelkedő 
eredmények! 

Mile Pál testnevelő-tanár 
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Petanque 
Multisport táborban voltunk 

Az a megtiszteltetés érte a 

Balaton Sportegyesület után-

pótláskorú játékosait, hogy a 

hazai pétanque életből őket 

hívta meg a Nemzeti Verseny-

sport Szövetség a Reményt a 

Gyermekeknek Közhasznú 

Egyesület  által szervezett 

Multisport Kompetenciafej-

lesztő Táborba Zánkára. Bors-

fai Benjamin, Monteiro 

Giovana, Papp Ábel, Bakos 

Luca, Falati Kitti, Falati Liliána 

és Falati Nóra képviseletével 

bemutató órákat tartottunk a 

más sportágak válogatott játékosainak, valamint fiataljaink megismerkedhettek a lábtoll-labda, karate, aerobik és 

frizbi sportágakkal. 

Giczi Veronika gyógytornász 

 vezetésével kondicionáló 

tornát tartunk 

csütörtökönként 17 órától 

a Szigligeti Általános Iskolában. 

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

A Balaton Sportegyesület Szigliget Petanque gyermek szakosztályának 

edzései csütörtökönként 15 órától lesznek. 
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Tenisz 

Szigliget Tenisz Open 

2018 augusztus első hetében, ismét megrendezésre került a Szigligeti Tenisz Open, melynek Blödorn Werner, és Eszter adott ott-
hont. A már 25 éve megszervezett tenisz verseny igen nagy hírnévnek örvend. Családias hangulata, és vendégszeretete minden 
évben visszacsalogatja a versenyzőket az ország számos részéről és külföldről. 
A tudásukat megmutatni kívánó gyermekek, augusztus 2-án kezdhették meg a versenyt a kispályákon. Vizí Janka szép, és logiku-
san felépített játékával aranyérmet szerzett. Másodikként végzett furfangos ütéseivel, Villerding Dani. Kitartóan küzdőtt Vizí Luj-
za, aki a dobogó harmadik helyén végzett. Negyedik lett Hübner Dániel, s végül az egésznapi versenyeken helytálló Gyulai Bulcsu 
érte el az ötödik helyet. A következő kategóriában gyerek haladó versenyszámban, már nagypályán mérhették össze erejüket. 
Aranyérmet Csíkos Nagy Noel, ezüstöt Pálovics Boglárka, a bronzot pedig Gál Csenge nyerte meg a kategóriában. Utánuk, a mesz-
szi Indiából érkezett Deniel zsebelte be magának a díjat, majd szorosan követte őt Verbai Zsombor, aki nemcsak a versenyen, de 
a tenisz klub életében is aktívan részt vesz. Erős Ágoston hatodik, Horváth Zsombor hetedik, Gyulai Noémi nyolcadik helyezést 
értek el.  A legnagyobb versenyzők ifjúsági kategóriában indultak. Jani András, aki sok erőt fektetett a teniszbe, és a klub életében 
a gyerekek tanításában is részt vesz, aranyérmet nyert. Ezüstöt kapott Bencze Dániel ügyes labdáival, majd a bronzérmet Simic 
Aleks vitte haza. Végül párosban első helyen végzett Jani András, és Pálovics Boglárka összehangolt játékukkal. Másodikként Ve-
ronika, és Krisztián testvérpár nyerte meg a párost. A gyermek sikerek után, augusztus 3-tól megkezdődtek a felnőtt versenyek. 
Szép számmal játszottak a férfi egyéniben, a felnőtt, és vegyes párosokban is. Láthattunk kiemelkedő játékosokat, szoros meccse-
ket, és érezhettük a kézzel fogható feszültséget a pályákon. Steiner László összeszedett játékával aranyérmet szerzett a férfi egyé-
ni negyven alatti korosztályban. Utána Schindler Dominik kiváló szerváival, ezüstérmet kapott. Simon Stephan, és Berczi Péter 
bronz éremmel távozott.  A negyven-hatvanas korosztályban Gidófalvi Miklós fiatalkorában remek teniszező volt, aki hosszú szü-
net után visszatért a tenisz örömeihez, és bemutatta nekünk remek játékát, amivel aranyérmet nyert el. Bartha Richard ezüstér-
mesként végzett sokakat háta mögött hagyva. Osztott harmadik helyezést ért el Virányi Zsolt, és Dr. Fazekas Péter. Az idősebb 
korosztály is képviseltette magát a versenyen. Kraus Alfi, aranyèrmet kapott feledhetetlen meccseiért. Nagy István, ezüstérmet 
vihetett haza. Kubinszki Mihály, és Frotz Stephan közösen vitték el a harmadik helyért járó jutalmat. Nagy tisztelet illeti  Blödorn 
Wernert, aki korcsoportjában első helyen végzett, majd Vizí E. Szilvesztert a kiemelkedő második helyért. Ezek után, de nem utol-
só sorban következnek a páros versenyszámok, ahol első helyezett az osztrák páros, Schindler Dominik, és a neves Schelmann. 
Horváth István, és Szabó István a második helyen végeztek. Osztott helyezést kapott a Berczi testvérpár, Péter és Bence, majd 
Gidófalvi, és Biharvári páros. Első helyen a vegyes versenyszámban Vizí Attila és Vaska Zita végzett, majd Blödorn Péter, és Vaska 
Oti szorosan követte őket. Tóth Krisztina, és Horváth István, majd Pálóczy Laszló, Tóth Adriennel az oldalán vihette el a harmadik 
osztott helyezést.  
Összességében nagyon szép labdameneteket, és meccseket láthattunk. Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt, és játszani vágyót jövő augusztusban! 

Tóth Bernadett és Jani András 
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Örömmel értesítjük Önöket 
hogy fiókgyógyszertárunk 

Szigligeten továbbra is nyitva tart! 
 

Címünk: 
Szigliget, Kossuth út 23. 

(Básti Lajos Közösségi Ház) 
 

Nyitvatartás: 
Hétfő: 14-17 
Szerda: 8-12 
Péntek 8-12 

 
Várjuk Önöket! 

Stark Patika Csapat 

Tisztelt Szigligeti 

Ingatlantulajdonosok! 

A szigligeti vár 2019-ben pályázati forrásból 
megújul, az építkezés során több falszakasz, 
bástya, kapu felépül majd. Ehhez a nagy 
mennyiségű falazáshoz komoly mennyiségű 
kőre lesz szükség, melynek jelenleg híján va-
gyunk. Magánkezdeményezés, ötlet alapján 
elindítjuk kőgyűjtő akciónkat.  
Várjuk azok felajánlásait, akik hozzá tudnak 
járulni Szigligeten bányászott bazalttufa kővel 
a vár építéséhez. A nagylelkű adományozók 
neve felkerül egy táblára, melyet a várnál 
helyezünk majd el, mint a „várépítők névsora”. 
Kérjük, akinek módjában áll adományozni, 
jelentse be az önkormányzatnál vagy a 
06-30/598-5031-es telefonszámon. A szállítást 
természetesen intézzük. 
Adományukat előre is megköszönve: 
 

 Dániel 
várkapitány 

E B O L T Á S 

Értesítem a lakosságot, hogy a kutyák csoportos – 2018. 
évi veszettség elleni kötelező védőoltása Szigliget község-
ben az alábbi helyen és időpontban lesz: 
2018. szeptember 14-én (pénteken) 
Alkotóház előtti parkoló: 07,00 órától 08,30 óráig 
Hajókikötő: 08,30 órától 09,00 óráig 
Szeszfőzde: 09,00 órától 09,30 óráig 
Pótoltás: 2018. szeptember 21-én (pénteken) 
Alkotóház előtti parkoló: 17,00 órától 17,30 óráig 
A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében az állattar-
tó köteles minden, 3 hónapos kort elért ebet veszettség 
ellen beoltani. 
Az oltásra az eb tulajdonosa köteles magával hozni a ko-
rábban kiállított eb oltási igazolványt. Az oltás díja: 4.500.- 
Ft ebenként, illetve féreghajtó tabletta, melynek díja: 1 
tabletta/10 kg/500.- Ft. Elveszett oltási könyvek pótlása, új 
könyv kiállítása 1.000.- Ft. 
A tulajdonos kérésére a háznál történő oltás megoldható, 
az igényeket az oltás előtt, vagy az oltás időpontjában szí-
veskedjenek bejelenteni Dr. Ruzsa György állatorvosnál. 
Elérhetősége: 8300 Tapolca, Fenyves u. 48. Telefon: 06-70
-413-8505 
Háznál történő oltás díja: 7.000.- Ft + féreghajtó (1 tab-
letta/10 kg/500.- Ft). 
Az oltás elmulasztása esetén bírság szabható ki! 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet értelmében minden 
ebtulajdonos köteles ebét mikrochip-pel megjelöltetni. Az 
állatorvos a mikrochip-pel történő megjelölést a rendelő-
ben, illetve kérésre háznál elvégzi. 
Díja: regisztrációval együtt 5.000.- Ft. 

Lutár Mária jegyző 
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Takács József gyűjteményéből 

Böde István Böde István Káli Béla, Mezei Artur és Kócs József Káli Béla, Mezei Artur és Kócs József 

Kovács Géza Kovács Géza 

Brányik Ottó Brányik Ottó 

Kardos Lajos Kardos Lajos 

Varga J. László Varga J. László 

Mezei Artur polgármester, középen Kiss Ervin a 

Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet borásza 

Mezei Artur polgármester, középen Kiss Ervin a 

Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet borásza 
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


