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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XVII. évf. 10. szám

XIII. szigligeti Süllőfesztivál
Immár 13. alkalommal rendezte meg a Süllőfesztivált a Szigligeti Turisztikai Egyesület az októberi hosszú hétvégén. Az idei évben
az égiek csodás időt, igazi indián nyarat biztosítottak a három napos rendezvényhez. Az aktívabb látogatók Demeter Éva vezetésével Kamonkő túrán vehettek részt vasárnap és hétfőn is. Többen csatlakoztak a túrához és csodálták meg Szigligetet, a kényelmesebb vendégek pedig sétahajón vagy Dotto vonaton gyönyörködhettek községünkben a rendezvény ideje alatt.
Büszkén mondhatjuk, hogy országos hírnévnek örvend már a rendezvény, ami pár napra felbolydítja kicsiny községünk életét, és
újra nyári szezont idéző hosszú kocsisorok alakulnak ki a strandnál. Idén is több ezren vettek részt a fesztiválon, ahol helyi vendéglősök különleges halételeiket, a szigligeti borászok finom boraikat, az ország minden tájáról idesereglő kézművesek gyönyörű
portékáikat kínálták a vendégeknek.
Szombaton kezdetét vette a 13. szigligeti Süllőfesztivál és az ünnepi megnyitón Balassa Balázs Szigliget polgármestere, Fenyvesi
Zoltán és Rig Lajos országgyűlési képviselők is megemlékeztek az eddigi 13 évről és a helyi, valamint a balatoni turizmus fontosságáról, majd ezt követően Gergő Atya megáldotta a fesztivál jelképének számító süllőt. Gyermek műsor, néptánc előadás és több
stílusban játszó zenekarok szórakoztatták a hozzánk látogatókat, majd az első nap végén frenetikus koncertet adott Takáts Tamás
Blues Band és ünnepi tűzijátékkal zárult a nap.
Vasárnapot a Happy Dixieland Band - Hévíz műsora nyitotta meg és fergeteges produkciójukat élvezhette a publikum, majd néptánc előadás, fesztiváli dobolás és vonulás, valamint rockabilly stílusú fellépés előzte meg az esti Bikini együttes koncertjét. Hatalmas érdeklődés övezte a bandát valamint a koncertet és elképesztő hangulatot varázsoltak.
A harmadik, hétfői napon népi tánc, gyermek műsor és klasszikusok is megszólaltak a színpadon. A sok finom bor és halétel mellé
a záró nap végén nagyszerű zenekarok koncertjét élvezhették a hozzánk látogatók, a Fonográf emlékzenekar koncertje méltó
lezárást adott a XIII. szigligeti Süllőfesztiválnak.
Hatalmas köszönettel tartozunk a rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért a Szigligeti Turisztikai Egyesületnek valamint a
Segítőknek, akik időt és energiát nem sajnálva, minden részletre gondosan ügyelve színvonalas előadókat, és egyedi, igényes
kézműveseket hívtak a fesztiválra, hogy a vendégek jól szórakozzanak, és jó hírét vigyék a rendezvényünknek és községünknek.
A Szigligeti Turisztikai Egyesület az idei évben is önkéntes adománygyűjtést szervezett. Az idei évben a Fogyatékkal élők otthonát,
valamint az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot támogatta.
2018 évi Süllőfesztivált támogatói voltak:
Balassa Balázs, Janauschek József és Katalin, Szatmári Gábor, Alexander Rehberg, Váralapítvány, Ádám Csaba, Szalay Péter, Demeter Éva, Z+D Kft., Mészáros László, Dr. Karasszon Diána, Bolf Sándor, Pelikán Patika Tapolca, Bóna Péter, Vizeli Zsófia, MEDOSZ
Hotel Szigliget, Vértesi Eszter és BAHART Zrt.
Írta: Vizeli Zsófia
fotók: Vértesi Eszter
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Szigligeti Táj- és Településvédő Kör
„Szigligetért” emlékérem
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 1985 óta adományozza a „Szigligetért” emlékérmet.
A díjat az a személy kaphatja meg, aki munkaköri kötelességén túl, azaz szabad idejében
kimagaslóan sokat tett Szigligetért.
Az idei javaslatok közül a Kör elnöksége Nyírő Józsefet választotta.
Kit is ünneplünk valójában? Azt a szerény, szorgalmas embert, aki mindig megtalálta azt
az utat, ahol a közösséget szolgálhatja. Neve - mondhatjuk – összeforrt a szigligeti sportélettel. Kezdetben a focicsapat játékosaként, később különböző posztokon, többek között
edzőként, szakosztály vezetőként is kivette a részét a munkából. Ő is részese volt annak a
sikernek, amikor a megyei első osztályban jegyezték a szigligeti csapatot. A foci mellett a
pingpongosok csoportját is odaadóan segítette.
Nyíró József említésekor az utóbbi években már inkább a polgárőr jut eszünkbe. Szigligeten éppen 15 évvel ezelőtt, azaz 2003-ban alakult meg a Polgárőr Egyesület, aminek alapító tagja és mind a mai napig aktív részese, elnökségi tag. Közel a nyolcvanhoz – ő mind
a mai napig felveszi a szolgálatot illetve szervezési feladatokat lát el. A neki odaítélt díjjal
nem csak az ő áldozatos munkájáról emlékezünk nagy elismeréssel, hanem köszönetet
mondunk a Szigligeti Polgárőrségnek is. Szigligeten ma sokkal nyugodtabb az élet, mint
10-15 évvel ezelőtt, amikor – jól emlékszünk rá – bizony nem egyszer hallottunk besurranásról, kocsi feltörésről. Jelenlétük az utakon, rendezvényeken, biztonságot teremt.
Józsi bácsi, kívánjuk, hogy ezt a szellemi és fizikai frissességét még sokáig megőrizze. Jó egészségben, aktívan teljenek a következő évek is, még hosszú ideig üdvözölhessük, amikor elhalad mellettünk a járőr autó.
Demeter Éva

„Szép ház – szép kert” díj
Szokásos éves bejárásunk során a Bíráló Bizottság egybehangzó véleménye alapján 2018-ban a „Szép ház – szép
kert” díjat a környezetébe szervesen illeszkedő felújított
parasztház, a Petőfi utca 40. számú ház építtető tulajdonosai vehették át. A parasztember azért volt autentikusan jó
"építész", mert olyat nem csinált, ami ésszerűtlen, számára
gondot jelentő, nem praktikusan használható, stb. lett volna. Ezért is olyan egyszerűek és szépek, jó arányúak a régi
parasztházak. A Petőfi utca 40. számú épület félig összedőlten várta a "feltámadását", melyet az erre felkészült, elszánt új tulajdonosai biztosítottak is számára. A romos épület újraépítése a hagyományos forma és anyaghasználat
mellett a mai kor követelményit is teljesítve készült el. Arra
is volt energia, figyelem és igény beruházói részről, hogy a
főhomlokzat vakolatdíszeit is megmentették, felújították, és
egy nem szokványos megoldással a hőszigeteléstől
"mentesítve" láthatónak hagyták meg. Dicsérni való szándék és végeredmény! A ház, melléképület, kert, kerítés stb. mind harmonikus egységet alkot, szép, otthonos, barátságos, élhető.
A tervek gondos elkészítése Hajdú László, a kert kialakítása Novák Judit munkáját dicséri. Építtetőknek, tervezőknek gratulálunk
és köszönjük, hogy egy ilyen birtokkal gazdagodott Szigliget.
A Bíráló Bizottság nevében
Demeter Éva

Köszönet
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör köszöni mindazoknak a
felajánlását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át Körünknek
utalták át. Az így befolyt összeggel közel 170.000 Ft-tal a Szigligeti Általános Iskola szabadidős programjait támogatjuk.
Elnökség
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Óvoda - Édes ősz jött
A szeptemberi újságból kimaradt:
Bizony újra elérkezett és hozta magával az új tanévet. Rossz
időt és esőt még nem igazán kaptunk tőle, ami nem is baj,
hiszen a kisgyerekek nagy örömére nincsenek szobafogságra
ítélve. Ezt az őszt 18 óvodással kezdtük, akik többnyire olyan
kicsik, hogy sokáig örülhetünk még nekik itt az oviban.
Nyár végén elbúcsúztunk egyetlen iskolába indulónktól, akinek
szeptember 3.-án az iskolai évnyitón még egy kicsit foghattam a
kezét, de azután a tanító néni vette szárnyai alá és kísérte őt az
első osztályba. Sok sikert, boldog iskolás életet kívánunk neki!
Ebben a pár hétben a kicsik is sok élménnyel gazdagodtak.
Már az első napokban boldog visítással kísérve vették birtokba
új udvari játékukat a kalózhajót,amit azóta sem kímélnek. Szívesen töltik az időt alatta, benne, csúsznak – másznak rajta.
Köszönjük mindazoknak, akik kivették részüket abban, hogy a
szép hajó az óvoda udvarára kerüljön.
Ezen az őszön a kicsikkel és szüleikkel együtt csatlakozott az
óvoda a szüreti felvonulás színes forgatagához. Ezúton is szeretnénk megköszönni Idrányi Péternek,
hogy számunkra kocsit és két szép paripát
biztosított a felvonulásra. A kocsit közösen
díszítettük indulás előtt, mindenkinek dicséret jár érte. A kicsik nagyon szépek
voltak, mindenki jelmezt öltött az alkalomra és szinte mindannyian eljöttek szüleikkel, családjukkal együtt. A menet hosszú
volt, és bizony várakozni is kellett a megállóhelyeken. Türelmesek és kitartóak voltak még a legapróbbak is! Büszke vagyok
rájuk!
Felvonulás után egy kis gyermekkönyvtári
élmény következett Tapolcán a Népmese napja alkalmából. A kicsik mesét hallgattak, el is játszották. Mindegyikük
kapott valami apróságot a könyvtáros
nénitől, mert olyan ügyesek voltak…
Fénykép tanúskodik róla, hogy milyen
komolyan veszik a könyvekkel való
barátkozást, hiszen elmélyülten lapozgatták őket a nagy kerek asztal körül.
Sőt! Az iskolában is jártunk, ahol pedig királyos meséket nézhettünk meg
az iskolás gyerekekkel együtt. Erre az
előadásra pedig a Szigligeti
Könyvtár meghívására érkeztünk. Köszönjük, nagyon tetszett a kicsiknek! Mindig szoktam fényképeket tenni írásaim
mellé, ezt most sem hagyom ki. Sokszor fotózom a kisgyerekeket különböző alkalmakból, vagy csak úgy, mert olyan szépek és helyesek. Ezeket
a képeket már új, óvodai fényképezőgépünkkel készítettem, melyet a
Turisztikai Egyesület ajándékaként vehettünk birtokba. Köszönjük nekik,
ígérem sokat fogjuk használni.
A következő hetekre is kívánunk mindenkinek további édes őszt…
Csombó Lajosné
óvodapedagógus – int. vezető

4. oldal

Szigligeti Harsona

2018. Október

Iskola
Októberi események a Szigligeti Általános Iskolában
Az idei ősz csodásan meleg. A gyerekek minden szabad idejüket a kertben tölthették. Későn sárgultak a levelek, és gyorsan lehullottak. Az első munkás hónap, a szeptember gyorsan elszállt. Most már mindenki belerázódott az iskolai munkába, teszi a dolgát.
A szervezéssel kapcsolatos feladatokkal is elkészültünk.
Minden utólag rendelt tankönyv jóval a várt időpont előtt megérkezett. Október végére ígérték, október első napjaiban megérkeztek. Most már a nyár folyamán érkezett tanulóknak is van felszerelésük.
A lány öltözőt tovább csinosítottuk, otthonosítottuk, új fogasokat szereltünk fel. Több apróbb javítást kellett végezni az épületben
az elmúlt hetekben; gondnokunk, Pista bácsi mindent megtett, hogy jól működjön minden.
A leendő első osztályosok számára szervezett óvodás foglalkozásokhoz elküldtük a szülők számára a beköszönő levelet, a nagycsoportosoknak pedig a meghívót. A környékbeli óvodákban elhelyeztük a plakátokat. Az első foglalkozást megtartottuk.
Rendre megtartottuk az évenként esedékes tűzriadót, és a katasztrófavédelmi ellenőrzésen mindent rendben talált a hatóság.
Az október 6-i megemlékezésen a 6. osztályosok Czilli Regi néni betanításával készültek műsorral.
Egy budapesti iskolából vendég tanuló volt egy napig a 7. osztályban. A budai iskola szorgalmazza, hogy tanulói látogassanak el
más oktatási intézménybe, figyeljék meg az ott folyó életet, és aztán számoljanak be az élményeikről. Követendő példát láttunk
ebben. A gyerekek jobban meg tudják becsülni azt, amijük van. A kislány nagyon jól érezte magát nálunk. Az iskola jó hírét vitte
tovább Budapestre.
8-án elköszöntünk Domonkos Tünde takarítónőtől. Helyére Szalainé Zsombok Lídia került. Tündének nagyon köszönjük az együttműködést. Több mint három éven át végezte ezt a nem könnyű munkát.
Megérkeztek az ének- rajzterem bútorcsaládjának első darabjai: székek, egy szekrény.
12-én nagy megtiszteltetés érte a kerámia szakkört és vezetőjét. A Szigligeti Süllő Fesztivál szervezői iskolánkat választották arra,
hogy hírnevünket öregbítsék, és a Duna Televízió Családbarát műsorában bemutatkozhassanak. Császár Lászlóné, Lovász Anna és
Medve Viola (7. osztályosok) mutatták be a szakkör múltját, jelenét, és a témához illő halas tárgyakat készítettek a műsor idején.
A felvétel megtekinthető a https://www.mediaklikk.hu/video/csalad-barat-2018-10-12-i-adas/ felületen.
A 13-i szombati munkanapon iskolánk minden tanulója az osztályfőnökükkel és az osztályfőnök helyettesükkel valamilyen közösségformáló programon vett részt. Több új tanuló érkezett minden osztályba a nyár folyamán, szükséges a tanórán kívüli találkozás, játék, hogy a gyerekek ne csak iskolai helyzetben érintkezzenek. Volt, aki túrázott, volt, aki moziba ment, volt, aki akadályversenyt szervezett, mint Sötét Éva néni a 6. osztályosoknak.
14-én az szigligeti óvoda szülői közössége bababörzét szervezett az iskola zsibongójában. A szülők rengeteg gyermekruhával készültek. Sajnos alacsony volt az érdeklődés.
4. és 6. osztályos tanulóink a kötelező iskolai úszás órákon november végéig vesznek részt, összesen 9 alkalommal. Autóbusszal
szállíttatjuk a gyerekeket a Sümegi Tanuszodába, Papp- Juhász Judit, Mile Pál tanár úr oktatja az úszást. Szépen fejlődnek tanulóink, a foglalkozások végére mindenki megszerzi a vízbiztonságot, és ki jobban, ki kevésbé, de mindenki megtanul úszni.
19-én megemlékeztünk az 1956-os forradalomról Szigligeten az iskolában, és Badacsonytördemicen a Faluházban. A műsort Dér
Krisztina és Czilli Regina tanárnők tanították be. 2. osztálytól 8. osztályig szerepeltek a gyerekek.
25-én Csermák Éva Bécsben élő hegedűművész bemutatót tartott tanulóinknak
a hangszerről, a képzésről, a művészéletről. Carlaw Dávid 7. osztályos tanuló
is bekapcsolódott a bemutatóba.
26-án Dömötöriné Csilla néni szakmai
megmérettetése történt meg. A pedagógusokat is minősítik bizonyos időközönként. A most már többedszer visszatérő bizottsági tagok újra elismeréssel
nyilatkoztak az intézményben folyó
szakmai munkáról, az iskolában dolgozó
pedagógus szakmai felkészüléséről.
29-étől megkezdtük a jól megérdemelt
pihenést. Nehéz időszak következik. A
karácsonyi szünetig még van másfél
hónap, amikor sokat kell tanulni, az ünnepre fel kell készülni.
Benkő Katalin, intézményvezető
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Október 28-án Idrányi Panna a Milánói Táncvilágbajnokságon egyéniben I. helyezést ért el Open kategóriában, csapatban pedig egy I. és egy II. helyezést.

A novemberi várható események
A november hónap az őszi szünettel kezdődik. Az első tanítási nap november 5, hétfő.
- Egész hónapban folyamatosan jönnek bemutatkozni a környező középiskolákból az intézmények képviselői. A 7. és 8.
osztályosainknak szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni a lehetőségeket a továbbtanulás tekintetében.
- 10-én, szombaton munkanap lesz, mi pályaorientációs napot tarunk. A 7. 8. évfolyamosok Tapolcán kapnak tájékoztatást a szakma választás, továbbtanulás mikéntjéről és lehetőségeiről, a kisebbek az iskolában a szülők segítségével
több munkakörrel is megismerkedhetnek közelebbről.
- 16-án Tóth Ildikó tanárnő Budapestre viszi a felső tagozatos érdeklődőket az Orvostudományi Múzeumba.
- 17-én 15 órakor tartja az önkormányzat az Idősek napját az
iskola zsibongójában. Tanulóink műsorral készülnek erre a
szép, hagyományos programra.
- Fogadóóra 22-én délután lesz. Időpontot lehet előre kérni az iskola
telefonszámán az egyes tanároktól a 06 87 460 061- en, vagy 16:30
-tól bejelentkezés nélkül fogadják az érdeklődő szülőket.
- 24-én 9-11 óráig tartjuk az első osztályba készülő nagycsoportos óvodásoknak a II. óvodás foglalkozást.
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Helyreigazítás:
Elnézést kérünk mindenkitől, akinek esetleg rossz dátummal küldtük ki az Idősek napi rendezvényre a
meghívót. Az ünnepség időpontja 2018. november 17. szombat, 15 óra!

A Básti Lajos Közösségi Ház és
Könyvtár tisztelettel meghívja Önöket
Zentai Gábor:
Az Észak- Balatoni Vasútvonal
és a Nohabok
c. kiállításának megnyitójára,
amelyet 2018. november 23-án,
pénteken 17 órakor tartunk.
A kiállítást megnyitja:
Kocsor Ferenc
a tapolcai Vasútállomás
nyugalmazott vezetője
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
A tárlat december 15-ig tekinthető
meg az intézmény nyitva
tartási idejében.
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Egyházközségi kirándulás Pozsonyban és környékén
megélt népeire az emlékezés!
Ezután a Kittsee (Köpcsény) városában található csokigyárat
látogattuk meg. Itt lehetőség nyílt csokoládévásárlásra is.
Utunk utolsó állomása az ausztriai Frauenkirchen, magyar nevén Boldogasszony volt. Templomát Esterházy Pál herceg építette, belsejét Burgerland legszebb barokk templombelsőjének
tartják. A vesperást követően az esti órákban elindultunk hazafelé.
Köszönet a zarándoklat szervezőinek, Ákos atyának, és Zsuzsa
kántorasszonynak! Nemcsak szép helyeken járhattunk, de
meghitt, tartalmas programon is részt vehettünk.

Az idei évben október 22-én tartottuk a hagyományos egyházközségi zarándoklatot, amelyen három településről – Balatonedericsről, Nemesvitáról és Szigligetről -, ötvenöten vettek
részt. A kirándulás helyszínei az osztrák-szlovák-magyar
hármashatár mentén voltak megtalálhatók.
Az első úticél a szlovákiai Bacsfa volt. A település határában
található a Páduai Szent Antal tiszteletére szentelt ferences
templom és kolostor. Oltárán áll a vért könnyező Boldogaszszony kegyképe, melyet gyógyulásának hálájából egy Liszkay
Márton nevű ifjú festetett. A templom a csallóköziek legnagyobb búcsújáróhelyének számít.
A szentmisét követően Pozsony felé vettük az utunkat. Az egykori koronázóváros legfőbb látnivalója a Szent Márton székesegyház, melyben 11 királykoronázás történt az évszázadok
során. Erre is emlékeztet a templom tornyán helyet foglaló
150 kilogrammos Szent Korona-másolat is. A dóm belső terét
gótikus és reneszánsz elemek díszítik, altemplomában nyugszik
többek között Pázmány Péter is. Ezt követően idegenvezető
mutatta be a város több nevezetességét, köztük az Országgyűlésnek helyet adó épületet, és a Mihály-kaput. A szlovák fővárosban, ahol lépten-nyomon magyar történelmi emlékeket,
címerpajzsokat látni, egy törtmagyarral beszélő szlovák úr is
köszöntötte csoportunkat; dédapja még magyar volt, ő is szeretettel gondol a magyarokra. Szomorúak legyünk, vagy örüljünk? Bár békét hozna a Kárpát-medence zavaros évszázadot

Szabó Tibor András

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

8. oldal

Szigligeti Harsona

Közmeghallgatás

Szigliget község Képviselő- testülete tisztelettel
meghívja 2018. november 15-én (csütörtökön)
17 órakor tartandó közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás helye:
Básti Lajos Közösségi Ház
Szigliget, Kossuth u. 23.

2018. Október

Szigliget, Ciframajor 7. (+36 30 947 1265)

„A” Menü

„B” Menü

Jókai bableves
Túrós palacsinta
(2 db)
1290.-

Húsleves
Marhalábszárpörkölt
nokedlivel
Káposztás
házi vegyes
1490.-

„C” Menü
Húsleves
Rántott szelet
pirított
burgonyával
vagy rizzsel
Káposztás
házi vegyes
1490.-

Hivatkozzon erre a hirdetése és a menü mellé egy pohár
bodzaszörppel ajándékozzuk meg!
A menü ajánlat hétköznapokon 12.00 és 15.00 óra között érvényes.
Elvitel esetén, éthordó hiányában dobozonként 50 forintot számolunk fel.
Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Urológiai szűrés
Az Egészségügyi szolgálat 2018.nov. 30-án, 14 órától urológiai szűrést tart az 50 éven felüli férfiak számára. A szűrést
dr. Nagy István urológus szakorvos végzi. Szűrés helye:
Orvosi rendelő. A szűrésre célszerű laborvizsgálati eredményt vinni (PSA+vizelet). A PSA vizsgálat vérvétellel történik, a laborvizsgálat ára 2.500-Ft (nem TB finanszírozott
ellátás, ezt a labornak kell megfizetni). Vérvétel a rendelőben nov. 13 és nov. 30-án, kedden reggel 7-8 óráig történik. Bejelentkezés a rendelői telefonszámon: 87/ 461 068

2018. Október

Szigligeti Harsona

9. oldal

Takács József gyűjteményéből

10. oldal

Szigligeti Harsona

2018. Október

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

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

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

:
:
:
:
:
:

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Póka Ibolya
matr1ca
Szigliget Község Önkormányzata
2.2.4/1242/2002.
Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség
Cím
Tel.
Fax.
E-mail
Lapzárta

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

