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Gólya ligeti hírek 

Évek során a májusi programok egyik biztos pontjává vált a 
Szigligeti Táj- és Településvédő Kör által szervezett faülte-
tés. Immár nyolcadik alkalommal köszöntöttük az előző 
évben született szigligeti gyerekeket egy-egy fával. Az idő-
pont kiválasztásával ezúttal is nagy szerencsénk volt. Több 
esős időszak között egy kellemes délutánban volt részünk.  
Elfogadta meghívásunkat Fenyvesi Zoltán országgyűlési 
képviselő is, aki talán hírét viszi kezdeményezésünknek, és 
idővel más településeken is megvalósulhat egy hasonló 
program. 
A 2012-es kezdet óta már többen iskolába járnak az akkori 
ünnepelt kisbabák közül. Szalay Zsóka és Németh Sára egy-
egy, erre az alkalomra megtanult verset mondott el. Jókai 

Mór: Ültess fát! illetve Benedek Elek: Szeresd a fát! Című művét. Meg kell említe-
ni Karsai Alexet is, aki szintén szorgalmasan készült, de sajnos megbetegedett, 
nem tudott eljönni. Káli Zorka egy szép népdallal köszöntötte az egybegyűlt ven-
dégeket. 
A kedves kis műsor után idén két fát ültethettünk, hiszen tavaly sajnos mindössze 
csak két újszülöttel gyarapodott Szigliget lakossága. Ruzsa Júlia Dorkát és Kónicz 
Olivért ünnepeltük egy-egy facsemetével. Mindkét családban ők már a kistestvé-
rek. Ruzsa Anna és Kónicz Anna fája már évek óta díszíti a patakparti ligetet. 
Ezzel a két fával meg is telt a Gólya liget. Jövőre új helyet kérünk Polgármester 
úrtól. Sőt, nem is kicsit, mivel tudomásom szerint a jövő évi faültetésre 
„benevezettek” száma már májusban duplája volt az előző évinek. 
Kívánjuk a családoknak, hogy egészségben, szeretetben, nagy türelemmel nevel-
jék csemetéiket, és kérjük, hogy figyelemmel gondozzák gyermekeik 
„fatestvérét”. 

A Kör nevében: Demeter Éva 

folytatás a 
következő 
oldalon: 
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50 éves osztálytalálkozó Szigligeten 

Május 25-én tartotta a Szigligeti Általános Iskola 1969-ben végzett osztálya az 50 éves osztálytalálkozóját.  
Fél évszázad után ismét régi osztálytermükbe siettek az egykori szigligeti iskolások. A teremben Simon Lászlóné Zsuzsi 
néni és Horváth Vilmos igazgató úr vezették az osztályfőnöki órát. A jeles alkalomra 19-en érkeztek, csupán néhányan 
jelezték, hogy nem tudnak részt venni az eseményen. Volt, aki Svédországból internetes videó híváson keresztül kö-
szöntötte az egykori osztálytársakat, barátokat. Tizenketten sajnos már az égi tanteremben vannak, rájuk csendesen 
emlékeztek. Az osztályfőnöki óra után egy jó hangulatú vacsorán gondoltak vissza a diákévek szép pillanataira, és 
megfogadták, hogy 10 év múlva is hasonlóan összejönnek egy ilyen találkozóra, feleleveníteni azokat az emlékeket, 
amikre most nem jutott idő. 

Balról jobbra: Papp Erzsébet, Kónicz László, Szántai Lajos, Szennyai Ilona, Szalay Csaba, Marton József, Molnár Irén, 
Szántói Valéria, Vadász Miklós, Pandur László, Simon Lászlóné osztályfőnök, Kovács Judit, Bakos Gabriella, Horváth Vil-
mos igazgató, Szabó Tibor, Kompos Márta, Göllei Béla, Szabó Gyula Imre, Hatos Mária, Káli Attila. (Fotó: Kónicz László) 
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Tisztelt Olvasó! 
Az egyház alapműködésének költségeit, vagyis a templomok, 
plébániák fűtését, világítását, karbantartását nem az állam fize-
ti, hanem a hívek adományaiból fedezzük. Ezen adományok 
nélkül az egyház nem tudna működni. A Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia alapelve az, hogy a hívek anyagi hozzájárulá-
sukkal is támogassák a plébániák működését. Ezt régebben 
egyházi adónak, ma helyesebben egyházi önkéntes hozzájáru-
lásnak nevezzük. Irányelvként úgy döntöttek, hogy ennek mér-
téke az éves bevétel 1 %-a legyen, általánosan 3500 Ft/év/fő. 
(Ez egy hónapra kiszámolva körülbelül 300 forint.) 
Szigliget olyan rendkívüli helyzetben van, hogy nemcsak egy 
templommal büszkélkedhet. Kápolnánk rendkívül népszerű 
esküvői helyszín, többszáz kilométerről is felkeresik egyházi 
épületeinket. A nyári időszakban szinte „városi méretű” tömeg 
zsúfolódik össze a vasárnapi szentmisére. Az épületek karban-
tartását, díszítését, állagmegóvását évről évre az egyházi hoz-
zájárulás összegéből igyekszünk megoldani. 
A templom, a kápolna Szigliget esetében nem csak vallási hely-
szín, hanem turisztikai látnivaló is. A várba igyekvő többezres 

létszámú turistacsoport mindenhogyan elhalad a templom előtt, míg a másik legnépszerűbb kirándulócélpont településünkön a 
rókarántói kápolna. Szeretnénk, ha évről évre szebbé válhatnának ezek az épületek, fejlődnének, vagy éppen a sürgető állag-
megóvási munkákat elvégezhetnénk. Az idei évben kicseréljük a templom és a kápolna ablakait. A kápolna esetében az elörege-
dett ablakkeretek nem védenek a bezúduló csapadék ellen, ezért ennek a cseréje már szükséges. A templom üvegablakait ennél 
sokkal esztétikusabbra cserélnénk, továbbá azok nyithatók lennének, gondolva a nyári hőségre is. Az ablaküveg ezenkívül olyan 
hőfóliával is ellátott, amely szigetelő hatással rendelkezik. A későbbiek során lecserélnénk a templom elavult belső világítását új 
lámpatestekre, csillárokra. Kérjük, amennyiben tudja támogatni elképzeléseinket, anyagilag is segítse plébániánk működését!  
Az idei évtől kezdve lehetőség nyílik ennek az adománynak a csekken történő befizetésére is. A postai csekket bármely postahi-
vatalban, a nyitvatartási idő alatt fel lehet adni. Ezek a csekkek a templom bejáratánál is elhelyezésre kerültek, de személyesen 
is kérhetők. A csekken minden szükséges adat megtalálható, csupán a befizető nevét, és az adomány összegét kell feltűntetni. 
Ezen kívül utalásra is van lehetőség: A Balatonedericsi Plébánia bankszámlaszáma: 72800023-10000434. Kérjük, ne felejtse el 
közleményben feltűntetni az „Egyházi hozzájárulás – Szigliget, vagy Adomány - Szigliget” szöveget. 
A továbbiakban is lehetőség nyílik a személyes befizetésre. Ezt a templomban, vagy a már megszokott módon is megteheti. 
Kérjük, hogy lehetőségéhez mérten támogassa Plébániánk működését, és a tervek megvalósulását!  

 

Segítségében bízva, köszönettel: Szigligeti Egyházközség 

Tisztelt Szigligetiek! 
 

Egy éve nyitottuk meg Fiókgyógyszertárunkat! 
Köszönjük Önöknek a sok pozitív visszajelzést, 
bizalmat. 
Örülünk annak, hogy tudunk segíteni és számí-
tunk további bizalmukra, érdeklődésükre. 
Értesítjük Önöket, hogy 2019. június 1-től a nyá-
ri nyitva tartásunk szerint minden hétköznap 
várjuk Önöket tisztelettel. 
 
H: 14:00 - 17:00 
K: 15:00 - 17:00 
Sz: 8:00 - 12:00 
Cs: 15:00 - 17:00 
P: 8:00 - 12:00 
 
Jó egészséget kívánva:  
Stark Patika Csapata 
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Szigligeti Locsolók 

Egy kedves és szép tavaszi hagyománnyá vált napjainkra, hogy a Szigligeti Locsolók immár hatodik éve húsvéthétfőn 
elindulnak és körbejárják a falut, meglocsolni Szigliget lányait, asszonyait.  
A locsolók lovas kocsival indulnak útra, hogy örömöt csaljanak minden olyan házba, ahol szeretettel várják őket. A 
társaságot kíséri egy zenész, aki harmonikájával hagyományos nótákat játszva színesíti az eseményt – jó hangulatot 
teremtve. Napjainkra a házaknál már készülnek érkezésükre, házi süteménnyel, némi frissítő itallal, borral, pálinkával. 
A locsolás mind a falu lakói mind pedig a locsolók számára élmény és egy jó lehetőség arra, hogy adjunk valamit a má-
sik számára, örömöt, nevetést és jókedvet.  
A szigligeti locsolások akár többek bevonásával vagy az esemény továbbfejlesztésével még ismertebb eseménnyé vál-
hatna a jövőben. Ugyanakkor az esemény felhívja a figyelmet a hagyományok ápolására vagy újrakezdésére, hiszen 
egy település csak akkor tud mindenki számára kedvessé válni, ha az ilyen közösségkovácsoló események, kezdemé-
nyezések nem vesznek ki a falu életéből. Így köszönet és elismerés jár azoknak, akik részt vettek a kezdeményezésben 
– Idrányi Péter szervezésével: Cser Szilárd, Mező Sándor, Németh Tibor, Pupos Ferenc, Raposa Lajos, Szalai Attila, 
Szántó Zsolt, Vitai István. 
 
Készítette: 
Pupos Petra 
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Óvoda 

VIRÁGHABOS VÍG MÁJUS… 

Eseménydús hónap a nevelési év végén a május, amikor nagyon sok minden történik az óvodában. A Májusfa állítást 
néhány nap elteltével követte az Édesanyák és Nagymamák köszöntése egy megható ünnepély keretében, amikor a 
kisgyerekek szívüket-lelküket díszbe öltöztetve mondtak köszönetet. Május 10-én a Tapolcai Mentőállomáson töl-
töttünk egy esemény és élménydús délelőttöt. Itt Takácsi Joci Édesapja kalauzolta az ovisokat, akik rengeteg új isme-
rettel gazdagodtak és ezáltal egy újabb mesterséget ismerhettek meg. Köszönjük a lehetőséget! 
CSALÁDI NAP keretében került sor a Májusfa kitáncolására és egy jó hangulatú délelőttre sok-sok játékkal, finom fala-
tokkal, vidámsággal. Ezt a napot az elmúlt néhány évhez hasonlóan együtt töltöttük kis óvodásaink családtagjaival. 
Mindnyájan kivették valamilyen formában a részüket abban , hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni: Balassa-Hegedüs Krisztina szervező munkáját, valamint minden kedves szülő együttműködé-
sét. Senki sem érkezett üres kézzel, mindannyian hozzájárultak valamivel ahhoz, hogy a kicsik igazán jól érezzék ma-
gukat. Köszönjük Takácsi nagymamának, hogy idén sem hagyta pihenni a fakanalat és nem maradt éhesen senki. 
Több éven keresztül főzte nekünk a finom ebédet a családi napokon. „Fagyis” Tomi rengeteg frissen sült pogácsát és 
egy hatalmas tortát ajándékozott nekünk. Persze ezúttal is nagy sikere volt a finomságoknak. Köszönjük még Töreki 
nagypapa segítségét, az Önkormányzat támogatását, és nem utolsó sorban a közreműködő apukáknak, hogy a szép 
Májusfa a gyerekek örömére végül kidőlt. Csodás kis festmények készültek az idei Májusfáról a kicsik által. Eltesszük emlékül… 
Egyetlen kis szülinaposunk volt ebben a hónapban: FODOR IZABELLA 3 ESZTENDŐS lett! Természetesen nem maradt 
el a köszöntő: Isten éltesse a kicsi lányt! Ő a legfiatalabb ovisunk. 

MÁJUS 31. A TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY NAPJA 
VOLT. Ügyesen, okosan szerepeltek a kicsik a 
sok vendég előtt és kedvesen vettek búcsút a 
három iskolába induló kispajtásuktól. Azonban 
nemcsak tőlük búcsúztunk. Nyugdíjba vonulása 
alkalmából köszöntünk el SZALAY CSABÁNÉ , 
ILDI ÓVÓ NÉNITŐL. Elbúcsúztak a kisgyermekek, 
a szülők, munkatársak és a település Önkor-
mányzata. Több évtizedes pedagógus pálya ért 
véget, melyet Pedagógus Szolgálati Emlékérem-
mel ismert el az EMMI, a Tapolcán megrende-
zésre került pedagógus napi ünnepség kereté-
ben. E sorokkal is kívánunk egészségben, élmé-
nyekben gazdag, boldog nyugdíjas éveket az 
Óvó néninek ! 
Rengeteg esemény és élmény vár még ránk a 
következő hetekben is….természetesen majd 
azokról is hírt adunk a következő alkalommal: 

 
Csombó Lajosné 

int.vezető - óvodapedagógus 
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Májusi események a Szigligeti Általános Iskolában 

Iskola 

A tanév utolsó hónapjai nagyon mozgalmasak minden évben. Nincs ez másként idén sem. A munkával töltött hónapo-
kat összegezzük, lezárjuk lassan. De már előre nézünk, készítjük elő a következő tanévet. Az idén is ez történik.  
Örömteli hír, hogy 14 elsőosztályos tanuló iratkozott be iskolánkba. Olyan sokan vagyunk már, hogy az idei tanév lesz 
hosszú idő óta az első, hogy nem kell összevontan tanítani osztályokat. Elsőtől nyolcadik évfolyamig minden osztály 
önálló csoportként indulhat el. Ez új kihívásokat jelent, de boldogan szervezzük az új tanévet. Hatalmas öröm az, hogy 
a Szigligeti Általános Iskola országos színvonalú, kiváló intézmény a környékbeliek megelégedésére. 15 településről 
járnak hozzánk tanulók. 
Májusban a legfontosabb események ezek voltak: 
Május 3-án hangszer bemutatót tartottak a Járdányi Pál Zeneiskola tanárai tanulóinknak. A nyílt nap és a következő 
tanévi beiratkozás előtt minden évben megmutatják, hogy néhány évi tanulás után hova juthatnak el a tanulók a szó-
ló és a kamara muzsikálásban.  
Sportszerek javíttatását, beszerzéseket elindítottuk. A testnevelés órai felszerelések, eszközök igen idősek, szinte min-
den felülvizsgálatra, javításra, cserére szorul. 
9-én tartottuk anyák napi ünnepségünket. Közel 80 gyermek szereplésével köszöntöttük az édesanyákat. Balassa Ba-
lázs Polgármester úr azon édesanyákat külön is köszöntötte, akik az elmúlt évben adtak életet Szigligeten kisbabának. 
A 8. osztályosok orvosi egészségügyi szűrővizsgálaton vettek részt. 
11-én osztálytalálkozóra gyülekeztek az 1972-ben végzett tanulók. 25-én a 40 és 50 éve végzettek. Nagyon jól érezték 
magukat. Megfogadták, hogy újra összejönnek.. 
Az újszülöttek számára a Szigligeti Táj és Településvédő Kör elültette a Gólyaligetben a fákat, az iskola tanulói kis mű-
sorral kedveskedtek az újszülöttek családjainak. 
Az atlétika versenyek tovább folynak. A diákolimpiai bejutás volt a cél idén is. Sirkó Csenge 3. osztályos tanuló június-
ban Debrecenben mérheti össze tudását az ország legjobbjaival.  
A Bozsik programban focizó tanulóink sorra vesznek részt bajnokságokon. Szerencsére nagyon sokan szeretik a sport-
ágat, lelkesen járnak edzésekre. Köszönjük Balassa Dániel edzőnek. 
A petanque országos verseny ideje is elérkezett. Iskolánkból több csoport is érintett benne.  
14 tanulónk a budapesti Város és Faluvédők Szövetsége által meghirdetett, Fiatalok az épített és természeti környezet 
védelméért versenyen vettek részt képzőművészeti és irodalmi kategóriában. 
 Díjazottak a képzőművészet kategóriában: 1. osztály, Szalay Zsóka, Scheiber Csenge, Csepregi László; 2. osztály: So-
mogyvári Hanna, Burucs Borbála, Szabó Médea Lujza; 3. osztály, Józsa Tünde; 4. osztály, Borsfai Benjamin, Zacharias 
Owen, Mezey Anna, Tóth Boglárka.  
Irodalom kategóriában: 4. osztály, Kutassy Lúcia, Szommer Hanna, Bogár Lili, Mezey Anna, Tóth Boglárka. 
A díjakat később vehetik át a gyerekek Budapesten. Császár Lászlóné készítette fel a tanulókat. Gratulálunk! 
A zánkai Bozzay iskola által a Balaton- felvidéki iskolák számára megrendezett komplex verseny eredményeiből már 
tudható, hogy a BAFIT képzőművészet pályázat 32 díjazott pályamunkából 7 a Szigligeti Általános Iskola tanulóié.  Me-
zey Anna, Tóth Boglárka, Szommer Hanna, Kovács Lili, Széplábi Boróka, Idrányi Panna felkészítő tanára Császár László-
né és Szájer Béla volt. Tanulóink Nemesgulácson, természettudományos versenyen is reszt vettek Tóth Ildikó felkészí-
tésével. Az eredményt később közöljük. 
Megtartottuk a tanév utolsó szülői értekezletét, mely témája az intézményben folyó munka értékelése és az utolsó 
hetek feladatai voltak. 
Idegennyelvi és kompetencia mérés is megvolt. Az előző évi értékelés már elkészült. Tanulóink akkor is szépen teljesí-
tettek. A 6. és 8. osztályosok tudása összehasonlítva más kistelepülésekkel vagy az országos átlaggal, tökéletesen 
megfelel az elvárásoknak. Sőt, a kistelepülések körében nagyon szépen, az átlag felett teljesítettek. Köszönet a peda-
gógusok áldozatos munkájáért! Tanítványaink matematikai és szövegértési képessége emelkedő tendenciát mutat az 
utolsó 5 évben. A gimnáziumba jelentkezők száma is évről évre emelkedik. Minden végzős tanulónk tovább tanul kö-
zépiskolában. 
27-én a Léghajó Meseszínház is ellátogatott intézményünkbe. Mátyás mesével szórakoztatták az alsó tagozatosokat. 
A 4. és 7. osztályosok három napra Zánkára mentek Erzsébet- táborba. Az osztályfőnökök az év végi kirándulásra pá-
lyázat benyújtásával juttatták be osztályaikat.  
Itt szeretném tájékoztatni az olvasót, hogy az új honlapunk adatokkal való feltöltése betegség miatt akadozik, szíves 
megértésüket kérjük! www.szigligetiskola.hu; www.szigliget/iskola 

Benkő Katalin, intézményvezető 

http://www.szigligetiskola.hu
http://www.szigliget/iskola
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VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 

Hársfa Milán Zoltán 

Született: 2019. május 9. 

Szülők: 
Hársfa Adrienn, 

Hársfa Roland 

Márta Masszázskuckóban 

Nyári Akció! 

20% kedvezmény minden masszázs 

árából az alábbi időszakban: 

2019 jún.11-től 2019 júl. 12-ig. 

Tégy jót a testeddel, hogy  a 

lelked szívesen lakjon benne! 

Bejelentkezés: 06/30/423-2070 
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Hősök napi megemlékezés 
Május utolsó vasárnapján több helyen ünnepelték az elesett hősök emlékét. 
A hősök kertjében tartott megemlékezésen Lamos Imre dandártábornok tartott beszédet, megemlékezett falunk és 
az ország elhunyt katonáiról. Előtte a templomfeljárónál felavatták Béres János szobrászművész alkotását, a bástyát 
formázó ivó kutat. A megemlékezés a kikötőben folytatódott, ahol a sajkások tiszteletére felállított emlékmű 
(szintén Béres János alkotása) és a tájékoztató táblák felállítása történt. 
Végül a Szentháromság kápolnához mentünk, ahol a doni- és amerikai emlékművet koszorúztuk meg. 

 
Balassa Dániel 

Fotó : Szabó Tibor András 

Takács József gyűjteményéből 

Somogyi Kálmán 

Piller Gyula 

Kiss Sándor 
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Ángyán József 

Szép Gyula 

Mészáros István Lukácsa István Klung Sándor 

Nagy Anna 

Dosztál Frigyes Turbék Gyula 
Papp Ferencné, 

Somogyi József 
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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 


