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Ebben az évben kicsit nehezen indult a felvonulás szervezése. Többen lemondták a részvételt , de nagy örömömre mások viszont 
lelkesen a program mellé álltak, és segítették a rendezvény létrejöttét. Nagy köszönet Molnárné Idának, akire mind a szervezés-
ben mind a felvonulás lebonyolításában végig számíthattam. Köszönet Balassa Daninak is, aki sokat dolgozott azon, hogy a szüreti 
felvonulás ilyen jól sikerüljön. Külön köszönet Bolla Józsefnek, aki az utolsó pillanatban segített ki minket, hozta autóját, így a 
borosztást meg tudtuk oldani. Nagy köszönet Miklai Ferencnek, aki idén elvállalta a kisbíró szerepét, és végig derekasan helyt állt, 
a pogácsa és borosztóknak, akik a nehézségek ellenére is eljöttek és lelkesen segítettek. Hálás vagyok Czilli Károlynak és Töreki 
Zoltánnak, akik évről évre újult erővel fognak hozzá a főzéshez, hogy a menet résztvevőit vendégül láthassuk. Külön köszönet a 
Szigligeti Polgárőrségnek, akik munkájukkal mindig biztosítják rendezvényünk helyszínét.  
Az égiek  mellénk álltak, nem áztatta el eső a vidám tömeget, és a finom bor is hozzájárult, hogy jó hangulatban vonulhattunk  végig a falu 
utcáin. A rendezvénysátorban nagy volt az érdeklődés, sokan voltak kíváncsiak a szüreti műsorra. Estére már erősen lehűlt a l evegő, de a 
hangulat nem hagyott alább, a bálban is sokan mulattak éjfélig. Köszönjük mindenkinek aki eljött, segített vagy csak jól érezte magát! 
A rendezvény támogatói: 
Szigligeti Önkormányzat dolgozói, Balassa Dániel,Németh Stella, Miklai Ferenc,  Czilli Károly és családja, Töreki Zoltán és családja, 
Töreki Andrea,  Molnár Ferenc, Molnár Ferencné Ida, Molnár Richárd, Móricz Antónia, Kovács Ákos, Steingruber Nikolett, Bolla 
József, Ruska Gábor, Takács József, Domonkos Károly, Domonkos Krisztián, Varga István, Szabó Tibor András, Takács Gergő, Bonc-
földi Richárd, Ihász Natália, Maár Sándorné Zsuzsi, Kovács Józsefné Nusi néni, Varga Lászlóné Andi, Ács Alexandra, Idrányi Panna, 
Széplábi Zsófia, Balassáné Andrea,Takács Andrea, Sárdi Péter, Kardos Máté, Hegedűs Norbert, Bodó Marcell, Ángyán Szabolcs, 
Bakos Asztrik, Laszczikné Marika, Laszczik Péter, Pupos Ferenc és családja, Németh Tibor, Ress Kamilla, Idrányi Lilla, Széplábi Bo-
róka, Verő Katalin, Raposa Lajos és családja, Szabó Tibor, Szántó Zsolt és családja—Szent Antal Pince, Bárány Éva és a Németh 
Pince, Szabó Tibor, Barkó Tamás, Kardos József és családja,  Szigligeti Polgárőrség, Szigligeti Óvoda és a Szigligeti Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége, Badacsonytördemici Néptáncegyüttes kis táncosai és a szülők,  Kónicz László 
Remélem senkiről nem feledkeztem meg. Minden segítőnek nagy-nagy köszönet! 

Király Nikolett 

Szüreti Felvonulás 2019 

Fotók: Kónicz László 
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Hajóbúcsúztató 

Szigligeten már hagyomány, hogy az ősz beköszöntével elbúcsúztatjuk a szezon utolsó menetrend szerint közlekedő hajóit. Erre 
idén kétszer is lehetőségünk volt. Az első alkalommal – szeptember 1-jén- a főszezon utolsó hajója köszönt el a kikötőtől. Ebből 
az alkalomból, Hosszú Ferencné Irma néni verset is írt a hajó személyzetének. A szüreti felvonulás napjának délelőttjén pedig az 
idei év utolsó hajója tette meg búcsúkörét a móló előtt. A hajó személyzetét pogácsával, az utasokat pedig borral kínálva enged-
tük útjuknak. A búcsúzó hajókürt hangja messze szállt az őszi nyárban, de mégis figyelmeztetett: a Balaton lassan téli pihenőre 
tér, hogy tavasszal ismét csodába ejtse a hajókról a partot szemlélőket.  Szabó Tibor András 

Szabó Tibor András 

Márton napjáról, november 11-ről a sok népszokás közül talán a 
Márton-napi libavacsora és újbormustra juthat elsőként eszébe 
az Olvasónak. A néphagyományokban bővelkedő napnak viszont 
közvetetten Szigligettel is van kapcsolata. 
Szent Márton püspök 316 környékén született Savariaban, a mai 
Szombathelyen. A hagyomány úgy tartja, hogy szülőháza felett 
épült a város Szent Márton temploma. A kor szokásainak megfe-
lelően Márton kénytelen volt katonának állni, de a legionárius 
életmód mellett is megőrizte segítőkészségét, jóakaratát. Egyik 
téli este fordulópontot jelentett életében: egy fázó és megvert 
koldussal megosztotta köpenyét. Ez a találkozás annyira megráz-
ta, hogy azután nyomban megkeresztelkedett. Milánóban, Galliá-
ban térítéssel foglalkozott, kolostorokat építtetett. 371-ben vá-
lasztották meg Tours püspökének, de alázatból nem akarta elfo-

gadni ezt a magas pozíciót. A legenda úgy tartja, a libák árulták el gágogásukkal Márton búvóhelyét. Később püspökként jelentős 
városépítői, hittérítői munkát végzett. Életét 397-ben fejezte be, de tisztelete máig terjed egész Európában. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint a nevével jelzett sok település és templom, köztük talán a leghíresebb, a győrszentmártoni, vagyis a pannonhal-
mi bazilika. 
Szigligetnek is van egy Szent Márton tiszteletére szentelt kápolnája, amelyet sokan Várkápolnaként ismernek. Igaz, az eddigi 
régészeti feltárások során még nem találtak kápolnára utaló emlékeket, de talán elgondolhatjuk, hogy létezhetett itt valamilyen 
kápolna, hiszen a Vár építési munkáit bencés szerzetesek kezdték el. (A ma is álló templom elődjéről csak 1424-ből van oklevél, 
a vári építkezések viszont már a tatárjárás után megkezdődtek.) A 2010-es felszentelést is egy pannonhalmi bencés főapát, Vár-
szegi Asztrik végezte. 
A Szülői Munkaközösség jóvoltából már tavaly, de idén is megszervezésre kerül a Szent Márton napi lampionos felvonulás. Ezt a 
szép szokást a németajkú, illetve a Szent Mártonnal összefüggésbe hozható települések már régóta éltetik. Egyre hűvösebb és 
sötétebb esték közelednek ekkor már, de sokan apró lámpásokkal járják be a falvak utcáit, jelképezve ezzel, hogy a jócselekede-
tek jelentő fény mindenkihez eljuthasson. Ha tehetjük, lépjünk egy rövid időre mi is Szent Márton nyomdokába. 
Utolsó bekezdésként Szent Mártontól kicsit távoli, egyben mégis egy közeli gondolatot hoznék. Ezúton köszönöm meg Minda-
zoknak a bizalmát, akik az októberi választáson megtiszteltek szavazatukkal. Az új képviselőtestületnek pedig Szent Márton püs-
pöki jelmondatát idézem: „Non recuso laborem!, vagyis Vállalom, nem vonakodom a feladattól!” Kívánom nekik, hogy mindig 
bölcsen, jó gondolatokban gazdagon, sohasem vonakodva vállalják a Szigliget fejlődéséhez vezető feladatokat!  

Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én… 

Fotók: Szabó Lászlóné Teri 
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Tisztelt Olvasó! 

Ez év májusában adtunk hírt arról, hogy szeretnénk lecserélni templomunk elavult világítását korszerű és esztétikusabb lámpa-
testekre, csillárokra. A nyár során összesen 101 280 forint érkezett erre a célra, amelyet ezúton is köszönünk. A templom hajójá-
ba 2 darab csillár, illetve az oszlopokra 2 darab falikar kerülne. A szentély világítását LED reflektorokkal váltanánk ki. A lámpacse-
re várható anyagköltéségéhez még szeretnénk kérni felajánlásaikat. A beszerelés munkáihoz Balassa Balázs polgármester úr aján-
lott fel segítséget.  
Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, támogassák templomunk megszépülését. A templomban kitettünk egy perselyt, amely-
ben elhelyezhetik adományaikat, vagy ezt személyesen a sekrestyében is megtehetik. A Plébánia bankszámlaszáma: 11748052-
20513951. A közleménybe kérjük, írják be: „adomány lámpákra”. 
A következő hónapok során több tervet szeretnénk megvalósítani, melynek első állomása a csillárok megvásárlása lenne. Ezt 
követően kerülne sor a templom és kápolna ablakcseréjére, későbbiekben pedig az oltár, a szószék, és az Immakuláta-szobor 
restaurálására is. Sürgető a templom külső renoválása, illetve a kápolna tornyának javítása is. Ehhez a munkákhoz keressük a 
nagylelkű adakozókat. 
„Ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék 
mennyei Atyátokat!” Mt 5,16 
Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat! 
 Szakács Péter Szabó Tibor András 
 plébános egyházközségi képv. testület 

„Szigligetért” emlékérem 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 1989 óta minden évben kiadja a „Szigligetért” emlékérmet. A díj odaítélésénél elsőrendű 
szempont, hogy olyan személy kaphatja, aki munkaköri kötelességén felül önzetlenül sokat tett Szigligetért. 
Az idei díjazott Balassa Gyuláné, régen úgy hívták: „a postás Rózsi néni”. 
Rózsi néni Szigligeten született, a 83. évét tapossa. Egész eddigi életében Szigligetet szolgálta. Igen, úgy pontos, ha nem azt 
mondjuk, hogy itt dolgozott, mert az ő munkája ennél több volt, valóban igazi szolgálat. Anno, húsz éven át naponta járta végig 
gyalog Szigligetet súlyos postás táskáját cipelve, és a kézbesítésen túl a hozzá kisebb nagyobb kérésekkel forduló embereknek 
mindig segített. A család és a nehéz munka mellett arra is volt energiája, hogy a helyi Vöröskereszt munkájában aktívan részt ve-
gyen. Meg tudta értetni az emberekkel a véradás fontosságát. Az ő hívó szavára sokan adtak vért. Az első házi ápoló tanfolyamot 
is elvégezte, hogy segíteni tudjon, ha majd kell. Az itt szerzett tudása mentette meg egyik kisgyereke életét. 
A Nyugdíjas klub megszervezésben is komoly szerepet vállalt. Amikor pedig ő lett nyugdíjas, akkor sem pihent meg. Újabb, nemes 
szolgálatot talált. Vagy húsz évig a szigligeti templom rendben tartásán fáradozott. Felsorolni is nehéz, mi minden fűződik az ő 
szorgalmához: a takarítástól a friss virágig, a vasalt oltárterítőtől az ünnepi sátor felállításáig. A templom tatarozásához adomá-
nyokat gyűjtött stb. Nélküle ma nem így nézne ki a szigligeti templom.  
Rózsi néni a faluban szervezett programokra soha nem üres kézzel érkezett. Specialitása, a káposztás pogácsa joggal kerül majd 

be a helyi értéktárba, ha egyszer megszerkesztik. 
A „Szigligetért” emlékéremmel a Kör Elnöksége tiszteletét és köszönetét 
fejezi ki mind azért, amivel gazdagította szülőfaluját. 
További tartalmas életet, jó egészséget kívánunk. 

A Kör Elnökségének nevében: 
Demeter Éva 

Foto: Lammel Balázs 

Az emlékérem Józsa Bálint Munkácsy Mihály díjas szobrászművész bronz plakettje. 
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Állami kitüntetés 

Brányik Ottó, a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör – ma 

már egyetlen aktív - alapító tagja ez év augusztus 20-án 

állami elismerésben részesült. Nemzeti ünnepünk alkal-

mából a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat 

kitüntetést vehette át Gulyás Gergelytől, a Miniszterel-

nökséget vezető minisztertől.. Az 1956-os forradalom 

idején vállalt szerepét, több évtizedes mérnöki munkáját, 

valamint közéleti tevékenységét méltányolták ezzel a 

díjjal. A nevéhez fűződik többek között a nagy múltú civil 

szervezet, a Budai Polgári Casino Egyesület felélesztése.                                                                                                                                        

A magas kitüntetéshez szívből gratulál és további aktív 

éveket kíván: 

Kör Elnöksége 

Foto: Miniszterelnökség 

A Szigligeti Táj- és településvédő Kör ez évi felhívásának eredményeként a magánszemélyek által 
adományozott szja 1%-ból 184.103Ft folyt be. Köszönjük szépen mindazoknak, akik hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a Szigligeti Általános Iskolát támogathassuk. Az előző évi felajánlásokból szabad-
téri pingpongasztalt és egyéb sportszereket vettünk 171.790Ft értékben, ezzel segítve a szabad-
idős és testnevelés órai foglalkozásokat. 

Demeter Éva 

Köszönet az 1%-ért 
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A Szigligeti Turisztikai Egyesület  még 2014-ben céljául tűzte ki, hogy nem csak 

a Süllőfesztivál megrendezését, kivitelezését, intézmények támogatását, prog-

ramok szervezését végzi, hanem karitatív munkát is felvesz a tevékenységei 

közé. Az akkori elnökünk, Németh Zoltán javaslatára. A koordinálás és a kivite-

lezés az én feladatom. Az idei évben a  Sümegi Napfény Gyermek és Családse-

gítő Szolgálattal vettük fel a kapcsolatot, akik természetesen nagyon  örültek a 

megkeresésnek. Minden évben sok a segíteni akaró ember. Ez most  is szeren-

csére így volt. Sok-sok hasznos dolog gyűlt össze. A fuvarozás megszervezését 

és a teherautó bérlését évek óta egy önzetlen, kedves szigligeti Házaspár  áll-

ta, amiért külön köszönet. Az adományok sikeresen megérkeztek Sümegre, 

ahol majd szétosztásra kerülnek. Sok rászoruló család életét tudjuk  egy időre 

megkönnyíteni. Magam és az Egyesületünk nevében szeretném megköszönni 

az önzetlen felajánlásokat, az alább felsorolt segíteni akaróknak: 

Kálmán Judit, Janauschek József, Janauschek Katalin, dr. Karasszon Diana, Káli Magdolna, Hans Dieter Werner, Balassa család, 

Gergely Ramóna, Remsei Enikő, Hunyadi Sándorné, Ress Tamás és családja, Kardosné Bérczi Mária, Ruzsa család, Balló Piroska, 

Péber család, Nyilasi család, Jelenszky család, Laszczik és Ress család, Cseh Sándor  és családja, Páhy család, Horváth család, De-

meter Éva, Freisinger család, Hosszú Zoltánné és családja, Hajgatóné dr. Kovács Katalin, Szalay család, Cseh Judit és családja, Ba-

logh Judit és családja Csiszár család, Tassy család, Lamos család, Szalai család, Gerencsér Henrietta, Németh Nóra, Bubics Marian-

na, Czanka Norbert és családja Gelencsér család, Fülöp család, Czilli Károly és családja, Novák család, Raposa család, Fridrich Dá-

niel, továbbá azoknak is köszönetet mondunk akik név nélkül adták le adományaikat. 

Horváthné Czégány Judit 

“Ha segítesz másokon, az Téged is épít. Többé, jobbá tesz!” 

Napfény Segítő Központ 
Család- és gyermekjóléti Központ  
  
Szigligeti Turisztikai Egyesület 
Papp Timea egyesület elnöke - és egyesületi tagok részére 
  

Tisztelt Elnök Asszony és Tisztelt Egyesületi Tagok! 

A sümegi Napfény Segítő Központ Család és Gyermekjóléti Központ nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani egyesületük-
nek, hogy intézményünk Sümeg Járásban élő ellátottjai részére összegyűjtötték és eljuttatták közösségük jótékony adakozóinak 
ruha, ágynemű, háztartási eszközök, élelmiszer és játékadományait.  

Az adományokat az előre meghirdetett időpontokban már november elejétől több településen is tartandó adományosztások 
során, valamint emellett egy-egy családnak célzottan is eljuttatjuk. Az adományok többségét elsősorban gyermekes családoknak 
kívánjuk felajánlani, de természetesen minden rászoruló ügyfelünk is részesül belőle.  

Külön gratulálok egyesületük közösséget összefogó, az önkéntes segítő, adakozó lakosokat összekovácsoló munkájához.  

Az adomány hatalmas mennyiségét és jó minőségét látva nagyon sok adakozó, jó lelkű embert meg tudtak szólítani sikeresen 
településükön. 

Kis intézményünk életében hosszabb távon tudták Önök feltölteni raktárunkat. 

Azt gondoljuk, hogy a civil összefogás nagyon fontos és nélkülözhetetlen a szociális ellátó rendszerünknek, egymást segítve és 
támogatva tudunk segíteni. 

Kedves Horváthné Czégány Judit! 
Önnel tartottam mint vezető a kapcsolatot, és nekem nagyon jól eső érzés volt bizalma felénk, a telefonbeszélgetések során 
kedvessége, lelkesedése. Személy szerint nekem is inspirációt, belső hajtóerőt adott a néha nehéznek tűnő segítő hivatásomban, 
de ezek a kapcsolatok és pillanatok miatt is szeretem a szakmámat. Köszönöm a jövőre vonatkozó történő felajánlását is, jó ér-
zés, hogy Önökhöz is fordulhatunk majd segítségért, ha arra szükség lesz. 
 
További egyesületi munkájukhoz egészséget, vidám perceket kívánok, a magam és munkatársaim nevében, 

                                          Bakos Kitti  Vezető szociális munkás 
Sümeg, 2019. október 30. 
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Ady Endre 

„Nem tudom, miért, meddig 
Maradok meg még neked, 

De a kezedet fogom 
S őrizem a szemedet” 

Káli Béláné született: Szép Mária Magdolna és Káli Béla 1959.okt.26-án kötöttek 
házasságot Szigligeten. A 60. házassági évfordulójukat ünnepelték október 26-án. 

Tisztelt Szigligeti 

Ingatlantulajdonosok! 

A szigligeti vár pályázati forrásból megújul, az épít-

kezés során több falszakasz, bástya, kapu felépül 

majd. Ehhez a nagy mennyiségű falazáshoz ko-

moly mennyiségű kőre lesz szükség, melynek je-

lenleg híján vagyunk. Magánkezdeményezés, ötlet 

alapján elindítjuk kőgyűjtő akciónkat.  

Várjuk azok felajánlásait, akik hozzá tudnak járulni 

Szigligeten bányászott bazalttufa kővel a vár építé-

séhez. A nagylelkű adományozók neve felkerül egy 

táblára, melyet a várnál helyezünk majd el, mint a 

„várépítők névsora”. 

Kérjük, akinek módjában áll adományozni, jelent-

se be az önkormányzatnál vagy a 

06-30/598-5031-es telefonszámon. A szállítást 

természetesen intézzük. 

 

Adományukat előre is megköszönve:    

     Balassa Dániel  
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Iskola 

„Már hát elérkezett a víg október is…” (Csokonay Vitéz Mihály) 

Amilyen gyorsan elérkezett az október, olyan sebességgel távozott is. Számtalan esemény történt a Szigligeti Általános Iskolában. 

2019. október 03-án az 1-2. osztályosok Juhász Kinga, a tapolcai Rendőrkapitányság munkatársa segítségével felfrissítették a ke-

rékpáros – és gyalogos közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket. 

2019. október 04-én 23 tanuló és 3 kísérő pedagógus látogatott el a Balaton-felvidékre Erdélyből, hogy találkozhassanak az 

anyaországi magyar diáktársaikkal. A látogatással kapcsolatos szervezési feladatokat Bányái Barbara Kolléganő végezte.  

Hagyományainkhoz híven megemlékeztünk az 1848-49. évi szabadságharc Aradon kivégzett 13 honvédtisztjére. Köszönet az 5. 

osztályos tanulóknak és Dér Krisztina Tanárnőnek! 

2019. október 08-án a hivatalos tűzriadó gyakorlás zajlott (szeptemberben más saját szervezésben is tartottunk), hogy megerő-

sítsük a meglévő ismereteinket, illetve az újonnan érkezett gyermekek és pedagó-

gusok is kellő helyismerettel rendelkezzenek. 

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. EFOP 3.3.2-16-2016-00171-es pályázatá-

nak záró rendezvényeként intézményünk 18 tanulója alkotóműhelyi kézműves 

foglalkozáson vett részt 2019. október 11-én, Balatonfüreden. Kísérőik: Dér Krisz-

tina, Czilli Regina. 

A program része volt egy tárlatvezetés a Vaszary Galériában, ebéd, kézműves fog-

lalkozás. 

A TINTA Könyvkiadó által kiírt Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási 

pályázaton intézményünk sikeresen pályázott.  

A pályázat iskolai és közkönyvtárak bővítésére nyújt támogatást, 50%-os kedvez-

ményes áron. A kiadványok hatékonyan segítik az anyanyelvi nevelést és az anya-

nyelvi kompetenciafejlesztést. 

Szájer Béla Tanár Úr szervezésében, 5. és 8. osztályos tanulók, 2019. október 16-án 

Balatonfüredre, a Pannon Várszínház előadására utaztak. A Pál utcai fiúk című klasszi-

kus művet tekintették meg. 

2019. október 23-án ismét egy színvonalas meg-

emlékezésben gyönyörködhettek a megjelentek. 

Gyermekeink Czilli Regina és Dér Krisztina segítsé-

gével méltó módon elevenítették fel az ’56-os 

eseményeket, gondoltak a hősökre.  

Hagyományainkhoz híven a 2019/2020-as tanévben is várjuk iskola előkészítő foglalkozások-

ra a jelenleg még nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. A foglalkozások célja, hogy a szülők 

megismerjék az iskolánk nevelési-oktatási folyamatait, az iskolai életet, a munkatársakat. Az 

első foglalkozás 2019. október 26-án, délelőtt volt. Császár Lászlóné, Anikó néni és Verő Kata-

lin varázsolták el a gyerekeket. Az ismerkedéssel, játékkal, kézműveskedéssel, tízórai készítés-

sel, zöldség- és gyümölcskóstolással gyorsan eltelt a délelőtt.  

A 7-8. osztályosoknak megkezdődtek a pályaválasztással kapcsolatos ismertetők, tájékoztatások. Középfokú intézmények képvi-

selői érkeztek hozzánk és érkeznek folyamatosan az elkövetkező időszakban majd, akik bemutatják a képzéseiket, eligazodást 

nyújtanak a változó szabályozók között. 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

Giczi Veronika gyógytornász 
 vezetésével kondicionáló 

tornát tartunk 
csütörtökönként 17 órától 

a Szigligeti Általános Iskolában. 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
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Iskola 
Határtalanul Magyarországon! – Erdélyi diákok a szigligeti iskolában 

2019. október 04-én 23 tanuló és 3 kísérő 
pedagógus látogatott el a Balaton-
felvidékre Erdélyből, hogy találkozhassa-
nak az anyaországi magyar diáktársaikkal. 
A Járd végig! projekt határon túli felső 
tagozatos tanulókat támogat abban, hogy 
tanulmányi kirándulások keretében sze-
mélyes tapasztalatokat szerezzenek Ma-
gyarországon, építsék a magyar-magyar 
kapcsolatokat. Így jutott el Szigligetre két 
erdélyi iskola kis csoportja a szilágysági 
Ippről és Szilágybagosról. A Szigligeti Álta-
lános Iskola, mint fogadóintézmény egész 
napos programmal várta a diákokat. Balassa Balázs polgármester és Dömötöri Józsefné intézményvezető köszöntő szavai után a 
két intézmény diákjai mutatták be iskoláikat, majd Szilaj Rezső múzeumpedagógus előadását hallhatta a közönség a XVI.-XVII. 
századi végvári harcokról és vitézi mindennapokról. Az iskola bejárása és a szeretetlakoma után a helyi tájházat látogatták meg 
a diákok, ahol Balassa Dániel, szigligeti várkapitány a település történetét mutatta be a népi élet jellegzetes lakó- és gazdasági 
épületein, használati tárgyain keresztül. A festői panorámát nyújtó Medosz Hotel látta szeretettel vendégül ebédre az erdélyi  
diákokat. Köszönjük Papp Tímea szállodaigazgatónak! A délután folyamán a Tapolcai Tavasbarlang- és Látogatóközpontba láto-
gattak el, ahol interaktív kiállítás, tárlatvezetés, ismeretterjesztő film megtekintése, majd csónakázás színesítette az amúgy is 
eseménydús napot. A projekt keretében vendégeink Veszprémmel, Tihany látnivalóival és a sümegi várral is megismerked-
hettek.  
Köszönet a Határtalanul! program megálmodóinak és kivitelezőinek, akik a projekt által többezer  határainkon túl élő magyar 
diákot ajándékoztak már meg maradandó magyarországi élményekkel! 
Bányai Barbara 

MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a 

kezét emelni? 

Mozgássze-

gény életmód? 

Egyes fejfájás-

ok kezelése! 

VAN RÁ 

MEGOLDÁS! 

Hozz magaddal egy új vendéget aki még 
nem járt nálam , vagy jelentkezzen be 

október, november hónapban 
20% kedvezményben részesül! 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 
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Pétanque 

Jól sikerült a II. Forralt Bor Kupa 

Gyönyörű napsütésben, kellemes hangulatban 69 résztvevővel és több érdeklődővel október 26 -án lezajlott a II. Forralt Bor Kupa.  
A pétanque tornát Káli Magdolna alpolgármester nyitotta meg, amit az idén a Balaton Sportegyesület közösen rendezett meg a 
Francia Kormányösztöndíjasok Egyesületével.  
Az alpolgármester asszony beszédében kiemelte: sportértékén kívül, turisztikai szempontból is fontosnak tartja a Balaton Sport-
egyesület pétanque szakosztályának rendezvényeit. A Forralt Bor Kupa pedig példája annak, hogy nemcsak nyáron érdemes a 
Balatonra látogatni.  
A versenyen részt vett Bob Kaba, a Francia Nagykövetség egyetemi ösztöndíj program attaséja. A diplomata gratulált a BSE ki-
emelkedő eredményeihez és megígérte, hogy visszatérő vendége lesz a szigligeti pétanque versenyeknek. A tornára Izraelből és 
Mongóliából is érkeztek résztvevők. A kupa külön érdekessége, hogy a közösségi oldalon meghirdetett versenynek nézőközönsé-
ge is volt, turisták és a pétanque sport iránt érdeklődők is idelátogattak. Dr. Borsos György főorvos különdíját, egy gyönyörű 
pétanque készletet, a versenybizottság a zalahalápi Csontváry Általános Iskola diákjainak ítélte oda, ahol Filéné Gerencsér Zsuzsa 
edzi a Balaton SE játékosait. 
Eredmények: 
Nappali triplett  
gyermek kategória  

I. Pecöli ifjak: Szovák Alex, Molnár Patrik, Bakucz Mirkó  
II. Zalahalápi fiatalok: Illés Luca, Albert Orsi, Fazekas Fanni (BSE) 
III. Veszprémi ifik: Tóth Áron, Muraközy Imre, Kusnyir Ádám 
IV. Szigligeti gyerekek: Falati Nóra, Bősze Eszter, Györkös Marcell (BSE) 

felnőtt kategória 
I. Babai Gábor, Kopasz Zoltán, Környei Dávid 
II. Kónya Dániel, Kutasi Peter, Gál Károly  
III. Teddy Shriki, Berta András (BSE), Dani Lakatos 

Éjszakai Duplett  
I. Babai Gábor - Kopasz Zoltán 
II. Lakatos Dániel – Kasza Gyula 
III. Monteiro Giovana – Berta András (BSE) 

Gratulálunk minden résztvevőnek!!!  

Balaton Sportegyesület 
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