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„„Ha végre itt a nyár...”Ha végre itt a nyár...”

Nemrég volt az a nap, amikor szeptember 1-én megkezdtük a tanévet az iskolában, és máris elrepült egy év.  Itt van a 
nyár, itt van  az év vége, amikor összegezzük,  mi minden történt, milyen eredményeket értünk el a tanév során.  
Ballagási és tanévzáró ünnepélyünket június 20-án, szombaton délelőtt tartottuk az iskolában. Ebben az évben is 
elbúcsúzott tőlünk egy osztály: Bácskai András Tamás, File Ágnes, Gergely Ramóna, Hegedűs Tamás, Papp 
Péter, Pupos Petra, Radics Roxána, Szakál Viktória, Tóth Gabriella, Varga Eszter. Olyan osztálytól búcsúzunk, 
akik nagyon hiányozni fognak az iskolából. Magatartásukkal, szorgalmukkal példát mutattak kisebb társaiknak, kiváló 
eredményeket értek el a művészeti oktatás területén, jól szerepeltek a felvételi vizsgákon, és mindannyian bejutottak 
az általuk megjelölt középfokú intézménybe. A tanulók 70 %-a érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait.  
Minden nyolcadik osztályos tanulónak sok sikert kívánok a továbbtanulásban.

"Elmúlik, mint száz más pillanat
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak."

Végh György Folytatás a következő oldalon...
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Az ünnepség keretén belül köszöntöttük Villányi 
Károly nyugalmazott pedagógust  abból az 
alkalomból, hogy 70 évvel ezelőtt, 1939. júniusában 
szerezte meg első pedagógusdiplomáját, és a 70 
éves jubileum alkalmából átadtuk részére  
rubindiplomát. Karcsi bácsinak további szép 
nyugdíjas éveket, és jó egészséget kívánunk.

Több alkalommal vettünk rész iskolán kívüli 
tanulmányi és sportversenyeken,  a gyerekek jól 
szerepeltek, szépen megállták a helyüket, a legjobb 
eredményeket szeretném ismertetni:

● Megyei „Erzsébet Királyné”  olvasópályázaton, 
Nyirádon Kajdi Janka  3. helyezést ért el,  
felkészítő tanára: Balassáné Molnár Edit, Szalai 
Anna  2. helyezést ért el, felkészítő tanára: Császár 
Lászlóné.
● Kisfaludy-Ramasetter Napokon, Sümegen, 
rajzpályázaton Szalai Anna 1. helyezést ért el, 
felkészítő tanára: Császár Lászlóné.
● Kisfaludy-Ramasetter Napokon, Sümegen, 
matematikából Deli Júlia  7. helyezést ért el, Papp 
Péter  2. helyezést ért el,  felkészítő tanár: File 
Istvánné.Természetismeretből Deli Márton az első
fordulóban továbbjutott, és az országos 
versenyen 9. helyezést ért el, Raposa Renáta  9. 
helyezést ért el, felkészítő tanár: File István.
● „Veszprém megyei Katasztrófavédelem”  címmel 
meghirdetett szövegíró pályázaton Tóth Gabriella, 
Deli Júlia  részesültek díjazásban, felkészítő tanáruk 
Kajtárné Simon Éva.
● Bendegúz Országos tanulmányi versenyen  
Olvasás-szövegértésből  Szalai Anna, Czanka 
Melinda  aranyminősítést kaptak, felkészítő tanáruk: 
Császár Lászlóné. Magyar nyelvből Raposa Renáta 
kapott arany fokozatot, felkészítő tanára: Kajtárné 
Simon  Éva.

Természetismeretből Deli Márton az első fordulóban 
továbbjutott, és az országos versenyen 12. helyezést 
ért el, felkészítő tanára: File István.
● Kisokos országos levelező versenyen  Irodalom 
tantárgyból Raposa Roland  2. helyezést ért el, 
felkészítő tanára: Császár Lászlóné.
● Jonatán olvasópályázaton: Papp Adrienn, File 
Ágnes  kiváló minősítést kaptak, felkészítő tanáruk: 
Kajtárné Simon Éva.
● „Középkori utazás Veszprém vármegyében” című 
3 fordulós történelmi versenyen az első fordulóban 
továbbjutott, és a kistérségi versenyen 2. helyezést ért 
el Szigliget 4 fős csapata: File Ágnes, Papp Péter, 
Deli Júlia, Ménes Zsófia, felkészítőik:  Szijártó 
Ferencné, Varga J. László, Póka Ibolya 
könyvtáros.
● Horgásztam a Balatonon  címmel szeptemberben 
Balatonalmádiban a megyei Horgászszövetség 
rendezésében, képzőművészeti versenyen, - ahol 
határon túli versenyzők is részt vettek, - Tóth László
3. helyezést ért el, felkészítő tanára: Császár 
Lászlóné, Balán Tünde 2. helyezést ért el, felkészítő 
tanára:  Szelestey Ibolya.
● Egry József országos  képzőművészeti 
versenyen, Zánkán, - ahol  710 pályamunka érkezett 
be, - Pupos Petra  különdíjat kapott, és  egy hetes 
táborozást nyert  képzőművészeti művészeti táborban, 
felkészítő tanára: Szelestey Ibolya.
● Madarak Fák napja alkalmából megrendezett 
rajzpályázaton  Tapolcán, a Rendezvénycsarnokban
Pupos Petra 2.  helyezést ért el, felkészítő tanára:  
Szelestey Ibolya.
● „Ezeréves megyék” címmel 4 megye hirdetett 
képzőművészeti pályázatot,  amelynek 
eredményhirdetése Sólyban történt az „Ezeréves 
megyék”c. rendezvénysorozat záróprogramján.  4 
fődíjat osztottak ki, közülük az  egyiket kerámiájával  
File Ágnes  8. osztályos tanulónk  nyerte, felkészítő 
tanára Császár Lászlóné.  Gratulálok a fődíj 
elnyeréséhez File Ágnes tanulónak, és kiemelten 
megköszönöm Császár Lászlóné pedagógus  
felkészítő munkáját. Jó hírnevet szereztek 
iskolánknak!

Mint az az eredményekből is látszik, iskolánk egyik 
sajátossága a művészeti oktatás.  Ez évben 62  
tanuló vett részt művészeti oktatásban,  vannak 
köztük  óvodások, középiskolások is, 16 olyan 
tanulónk van, aki elvégezte  a művészeti iskola 6. 
évfolyamát,  és most megkapják az erről szóló 
záróbizonyítványt. (zene, néptánc, kerámia)

Varga J. László tanár úr betegsége miatt kevesebb 
sportversenyen vettünk részt, örülök azonban, hogy a 
betegség után visszatért a munkába, további jó 
egészséget kívánok neki. 
Asztalitenisz versenyen vettünk részt 
Badacsonytomajon a Városi-Körzeti diákolimpián. A  
lányok közül a Szalai Anna 1. helyezést, File Zsuzsa 
2. helyezést, Deli Júlia    3.helyezést ért el. A IV. 
korcsoportban Gergely Ramóna   2.helyezést, File 
Ágnes: 3.helyezést ért el. A fiúk közül Boncföldi 
Richárd  2. helyezést, Péter Gergely: 3. a helyezést 
kapta. 

Folytatás a következő oldalon...
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A labdarúgás területén a Lányok csapata 
jeleskedett.  Itthon, a II. Szigliget Kupán a lányok 
csapata 2.  helyezés ért el,  Balatonedericsen, a Nagy 
Endre Kupán szintén 2.  helyezést értek el. Felkészítő 
tanárok Varga J. László, Vőfély Péter.
A tanév bővelkedett rendezvényekben, 
programokban, melyekről gyakran beszámoltunk, a 
programokat a Szigligeti Iskoláért Alapítvány, és a 
Szülői Munkaközösség támogatta. File Istvánné 
pedagógus ez évben is megszervezi a nyári 
táborozást, mely minden évben nagy élményt nyújt a 
gyerekeknek, remélhetőleg most is jól sikerül.
A Szigligeti Iskoláért Alapítvány  4 éve működik, 
jogosulttá vált az személyi jövedelemadó  1 %-ának 
fogadására. Ebben az évben 250.000 Ft-ot kaptunk az 
szja 1%-kának  felajánlásával, és további 
támogatások is érkeztek hozzánk,   mely összegeket 
részben a budapesti kirándulás autóbuszköltségére,  
részben a gyermekprogramok  színvonalas 
megszervezésére fordítottuk, így minden gyermek 
részesült az adományokból.  Ezúton is köszönetet 
mondok minden támogatónknak. 
A Szülői Munkaközösség támogatta az iskolaév szinte 
minden programját: tanévnyitó, karácsony, farsang, 
húsvét, gyermeknap, kirándulás, és a pedagógusnap. 
Megköszönöm a Szülői Munkaközösség elnökének, 
Raposa Lajosnak, és a  Szülői  Munkaközösség   
tagjainak munkáját, akik  sokat dolgoztak azért, hogy 
a gyerekeknek ez évben is   tartalmas    programokat 
tudjunk biztosítani.

Befejezésként  engedjenek meg kedves Olvasóink 
néhány személyes gondolatot. Most a tanév végén 
nemcsak egy osztály búcsúzott. Mint az iskola 
vezetője, az iskola pedagógusa, a tanévzáró 
ünnepélyen  személy szerint én is elköszöntem  az  
iskolámtól. Másodszor búcsúzom innen.   Az első  
akkor volt, amikor 1965-ben ballagó diákként 
köszöntem el a szigligeti iskolától.   Merthogy   itt  
jártam iskolába, később itt voltam tanár, és azután 18 
évig vezettem a Szigligeti Általános Iskolát. 
Köszönetet mondok  mindenkinek, minden olyan 
embernek megköszönöm  az együttműködést, akik jó 
szándékkal, segítőkészséggel támogatták munkámat, 
segítettek abban, hogy eredményesen tudjam 
működtetni az iskolát.    Köszönöm a Képviselőtestület 
támogatását, külön köszönetet mondok Balassa 
Balázs  polgármester úrnak, aki minden lehetőséget 
megkeresve,  teljes erejével küzdött az elmúlt évek 
nehéz időszakában  az iskola megmaradásáért,  
akkor is, amikor a törvényi szabályozás a kisiskolák 
bezárását tűzte ki célul.  Őszinte szívvel kívánom, 
hogy  működjön sokáig, és működjön mindig jól  a 
Szigligeti Általános Iskola, hogy  az iskola  épülete 
mindig  gyerekzsivajtól legyen hangos, legyen ez az 
épület mindig a gyerekek  második otthona! 
Tanítványaimnak sok sikert, további jó tanulást 
kívánok sok szeretettel:

Szabó Lászlóné
iskolaigazgató

Szabó Lászlóné, Terikétől búcsúzunk
Köszönjük az eredményes munkádat és boldog 
nyugdíjas éveket kívánunk!

Egy hosszú és eredményes pálya végén szeretnénk 
köszönetet mondani Szabó Lászlónénak.
Szabó Lászlóné nagy szomorúságomra nyugdíjba 
vonul. Lehet, hogy most többen megütköznek az előző 
mondatom hallatán, de minden vezető számára 
komoly veszteség, ha nyugdíjba vonul egy olyan 
igazgató, amilyen Ő volt.
Kérem  engedjék meg, hogy felidézzek pár fontos 
pillanatot életéből. Szigligeten született. Itt folytatta 
általános iskolai tanulmányait is, majd Tapolcán, a 
Batsányi János Gimnáziumban tanult tovább.
Tanári diplomáját a szombathelyi Tanárképző Főiskola 
matematika-orosz szakán 1975-ben szerezte meg. Ezt 
követően 10 évig a Káptalantóti Általános iskolában 
tanított.
1985-ben matematika tanári állást kapott 
szülőfalujában. Igazgatóként 1991 augusztus 28-tól 
dolgozott szeretett iskolájában. 2000-ben közoktatói 
vezető képesítést, 2002-ben pedig német nyelvtanári 
diplomát szerzett.
Teri 18 éve igazgató Szigligeten, ebből 7 évig közösen 
dolgoztunk, a szigligeti iskola jelenéért, jövőjéért. Ez 
alatt az idő alatt megbizonyosodhattam arról, hogy 
szinte mindent háttérbe tudott szorítani és előtérbe 
helyezte az iskola érdekeit. Nagymértékben neki 
köszönhető, hogy 2009. szeptember 1-én ismét 
becsengetnek a szigligeti iskolában és továbbra is 
gyermekzsivajtól hangos ez az intézmény. Ez alatt a 
18 év alatt töretlen hittel, akaraterővel, kitartással és 
munkabírással végezte a munkáját. Soha nem 
elégedett meg a pillanatnyi eredményekkel, mert 
tudta, fejlődés nélkül nem lehet jövőt építeni. 
Folyamatosan képezte magát, és ezt elvárta a többi 
tanártól is, mert tisztában volt azzal, hogy csak így 
lehet a gyermekek számára átadni mindazt a tudást, 
élettapasztalatot, amit a változó társadalmunk elvár a 
ma emberétől.
Rendkívül komoly szerepe volt abban, hogy még 
létezik a Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola. 
Bár már látja a tanári pálya végét, de még most is 
azon dolgozik, hogy iskolánk még vonzóbb legyen a 
gyermekek és a szülők számára.
Köszönjük, tanárként, igazgatóként kifejtett munkádat! 
Nem tudom, hogy az utókor megemlékezik-e majd 
azokról az emberekről, akik sokat tettek 
településükért-intézményükért, de amennyiben a jövő 
nemzedékek számára fontosak lesznek a múlt értékei, 
a Te neved mindig aranybetűkkel lesz beírva a 
szigligeti iskola múltját visszaidéző könyvekbe.
Kívánjuk, hogy még nagyon sok nyugdíjas évet tölts el 
egészségben-boldogságban családod és a szigligeti 
emberek körében.

Balassa Balázs
polgármester



2009. Június 4. oldalSzigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

Gyermeknap az iskolábanGyermeknap az iskolában

Elérkezett június 2-a, a gyermeknap, amire már az 
iskola összes tanulója várt. 
Aznap az első óra kivételesen 8-tól 9-ig tartott, utána 
az egész nap már a játékról szólt! Részt vehettünk 
egyénileg ordítóversenyen, lisztfújáson, ügyességi 
játékokon, joghurtevésen, az ügyesebb csapatok 
próbára tehették magukat aszfalt rajzversenyben, 
kispályás fociban és streetballban. 
A legnépszerűbb viszont az óriáscsúszda volt. A nap 
vége felé érve elkezdődött a licitálás a sok-sok 
ajándékért, délután fél 2-től pedig karaoke-t tartott File 
tanár úr. 
Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát! 
Köszönjük az iskola dolgozóinak és a Szülői 
Munkaközösségnek, hogy megszervezte nekünk ezt a 
remek napot!

Ménes Zsófia

Gyermeknapi kirándulásGyermeknapi kirándulás

Az előző évekhez hasonlóan idén is volt gyermeknapi 
kirándulás. Június 3-án Budapestre mentünk. 
Reggel fél 7-kor indultunk kettő busszal. Az egyikkel 
az alsósok, a másikkal a felsősök utaztak. Az összes 
kirándulásban a buszozás a legjobb, legviccesebb, itt 
is az volt. 2 és fél órás utazás után Pestre értünk. 
Először a Természettudományi Múzeum néztük meg. 
Itt érdekes csontvázakat láttunk. Volt egy kis hely, ahol 
tanulmányi játékokkal lehettet játszani, kint a 
Dínókertben lehetett sétálni. Miután végigjártuk az 
egészet, mentünk az Aréna Plázába. Kaptunk egy kis 
szabadidőt vásárlásra és ezután a moziban 
megnéztünk egy 3D-s természetfilmet Afrikáról. Itt 
kaptunk egy szemüveget, és ha felvettük, olyan volt 
mintha nem is a moziban ülnénk, hanem Afrikában 
kocsizgatnánk. A film után mentünk a Hősök terére, 
amiről másnap Varga tanár úr mondott pár 
érdekességet. Az utolsó hely, amit megnéztünk az 
Állatkert volt, ahol 2 és fél órán át sétálgathattunk 
bárhova. Láttunk sok állatot és „fóka-show”-t is. Hat 
órakor sajnos visszamentünk a buszhoz, mert haza 
kellett menni. 
Visszafele is jó volt a hangulat a buszon. Valószínű, 
hogy nagyon is! Fél nyolc körül értünk haza. 
Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek és a Szigligeti 
Iskolának ezt a szép napot!
                                                     
Raposa Renáta

Kirándultunk ObernzellbeKirándultunk Obernzellbe

Június 12-én reggel fél 8-kor gördült be a busz az 
óvoda elé, ami Obernzellbe vitt minket. A szülők 
segítségével bepakoltunk majd elbúcsúztunk tőlük és 
elindultunk. 
Jó hangulatban telt az utazás. Körülbelül délután 3-kor 
értünk a Duna Ausztria felöli oldalához, ahonnan 
komppal jutottunk Obernzellbe. A kikötőnél már sokan 
vártak minket. Innen egy fazekasműhelyhez vezetett 
az utunk, ahol süteménnyel kínáltak bennünket, majd 
a busz a szállásunkra szállította a csapatot. Ezután 
városi séta és vacsora következett. Visszatérve a 
szállodába a tánccsapat még próbált a másnapi 
fellépésre, aztán megmártóztunk a szálloda 
medencéjében. 

13-án, szombaton reggeli után Passauba indultunk. 
Megnéztük a város összes nevezetességét, volt 
szabadidőnk is kicsit körülnézni a város sétálóutcáján 
és az új plázában. Három óra körül visszaindultunk 
Obernzellbe, ahol a felnőttek Raposa Lajos bácsi 
vezetésével elkezdték a gulyás készítését, a táncos 
lányok pedig a készülődést az esti műsorra. A 
fellépésünk este 9-kor kezdődött és fergetegesen 
sikerült.
Ezt követően  a napéjegyenlőség alkalmából 
felgyújtottak egy óriási szénakazalt, a tetején egy 
széken ülő banyával. A harmadik napon reggeli után 
dunai sétahajózásra indultunk. Szerencsésen 
megérkeztünk este fél 8 körül.
A Szigligeti Táncoló Talpak nevében szeretném 
megköszönni a Turisztikai Egyesületnek, hogy 
lehetőséget adott nekünk az Obernzelli fellépésre; 
Pupos Adriennek a  koreográfusunknak , hogy 
elvállalta a felkérést; Liszkainé Rózsi néninek és Káli 
Dórának, hogy segített a fellépés előtti 
előkészületekben; Andreának és Jürgennek, hogy 
végigvezetett minket Obernzellben és Passauban; és 
nem utolsó sorban Obernzellnek, mert meghívtak 
minket; és a buszsofőrnek is, hogy elvitt minket és 
épségben haza is hozta az egész csapatot.

Ménes Zsófia
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Miért is van ennek jelentősége?  Azért, mert a 
művészeti iskolában 6 évig tart az alapfokú oktatás.  
Akik már az induláskor beiratkoztak, most a 6. évet 
zárták, végére értek egy folyamatnak, befejeztek a 
művészet területén egy alapfokú képzést, és majd év 
végén   megkapják erről  a záróbizonyítványt. 
Természetesen a többiek, akik még nem jutottak el 
eddig, azok majd folytatják a tanulást.
Miért is kezdődött 6 évvel ezelőtt itt az iskolában a 
művészeti oktatás?   
A művészetekkel foglalkozni mindig valami olyan 
dolog, ami szebbé teszi az ember életét, ami beépül a 
személyiségébe, amitől az ember érzelmileg 
gazdagabbá válik.
Szigliget pedig egy olyan hely, amely varázslatos 
szépségével vonzza és elvarázsolja, alkotásra készteti 
a művészeket. 
Mindezek alapján már sok évvel ezelőtt is egyértelmű 
volt, hogy az iskolában kiemelten kell foglalkozni a 
művészetekkel, el kell indítani a művészeti oktatást, 
lehetőség szerint minél több területen.
Voltak előzményeink, hiszen Bokros Júlia és Bokros 
László művészházaspár  sok éven át sikeresen 
vezette a kerámia-szakkört az iskolában. Munkájukat 
ezúton is köszönöm!

2003-ban csatlakoztunk a szegedi Táltos 
Művészeti Iskolához.  Azóta sok minden történt. 
Mindenekelőtt adottá vált a lehetőség arra, hogy a 
tanórákon kívül, a délutánokon más, hasznos 
dolgokkal is foglalkozzunk, ki-ki a saját érdeklődési 
köre szerint.  Sok eszközzel gazdagodtunk (kerámia 
égető-kemence, korongozógép, néptánc ruhák, stb.)
2008-ban egy falinaptár készült a gyermekek 
rajzaiból, amelyben megörökítették saját eszközeikkel 
és saját látásmódjukkal Szigliget szépségét.
Mindenekelőtt az a fontos, hogy a művészeti oktatás 
beépült az iskola életébe, az iskolánk arculatának 
egyik meghatározó tényezője lett.
Az iskolai rendezvényeknek állandó szereplői a zenét 
és táncot tanuló diákok, az iskola falait a gyerekek 
rajzai és a kerámiái díszítik. Ezen kívül nagyon sok 
rajzot, kerámiát hazavisznek a gyerekek, amivel a 
közvetlen családjuknak okoznak örömet.  
Rendszeresen veszünk részt körzeti, megyei és 
országos képzőművészeti versenyeken, és a 
gyerekek elhozzák a legjobb díjakat, jó hírnevet 
szerezve ezzel a szigligeti iskolának. 
Az évzáró vizsgaelőadáson bemutatkoztak a 
néptáncot -, zenét tanulók, felléptek még a kis 
versmondóink, és az iskola énekkara.  A 
klubhelyiségben a tanulók kerámiáiból és rajzaiból 
rendeztünk kiállítást.
Köszönet a felkészítő pedagógusoknak:  Császár 
Lászlónénak (kerámia), Szelestey Ibolyának (rajz), 
Katona Józsefnének (zongora), Kissné Dér 
Krisztinának (furulya) és Varga Sándornak 
(néptánc).
Szigligeti Iskoláért Alapítvány nevében, a gyermeknap 
alkalmából tűzijátékkal díszített óriástortával 
köszöntöttük a tanulókat.

Szabó Lászlóné 
iskolaigazgató

„„Hat éves a művészeti Hat éves a művészeti 
oktatás a Szigligeten”oktatás a Szigligeten”

Kulturális bemutató, 
év végi vizsgaelőadás, 
kiállítás megnyitója  - 
ezekkel a szavakkal 
hívtuk a szülőket és a 
vendégeket május 29-
én délután 6 órára az 
iskolába.
A mottó: „Hat éves a 
művészeti oktatás 
Szigligeten” 

Tarányi-présház (File Ágnes)
"Ezeréves megyék"-díjnyertes kerámia

Vártörténeti állandó kiállításVártörténeti állandó kiállítás nyílt a
szigligeti GalériábanGalériában (Kisfaludy u.)

Megtekinthető kedden-, szerdán-, csütörtökön-, 
szombaton- és vasárnaponként 10-17 óráig.

Hétfőn és pénteken szünnap.
Belépés díjtalan.
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A HELYREÁLLÍTOTT BAROKK KONYHA A HELYREÁLLÍTOTT BAROKK KONYHA 
KIÁLLÍTÁSAKIÁLLÍTÁSA

A SZIGLIGETI VÁRBANA SZIGLIGETI VÁRBAN

A XV-XVII. században a várak helyiségeinek funkcio-
nális elrendezése, ezen belül a konyha kialakítása 
nem sokat változott.
A mai konyhatechnológiától azonban gyökeresen 
eltért, így a ma embere alig tudja elképzelni, hogyan 
készülhettek és kerülhettek az asztalra az ételek, az 
oly puritánnak tűnő körülmények között. Ennek 
megfelelően igen csak nagy érdeklődésre tarthat 
számot egy-egy középkori gyökerekkel rendelkező 
konyha bemutatása, mint a szigligeti is. 
A szabadkéményes, emeltpadkás konyha a friss vizet 
biztosító kúttal ellátott udvarról nyílt. A bejáratot 
ajtónálló felügyelte, nehogy illetéktelenek léphessenek 
be. Bent, a fali polcokon a főzéshez szükséges 
eszközök sorakoztak. A falakon, további polcokon 
tányérok, fazékfedők, rézfazekak, a tűzpadkán nyílt 
tűzön nyársak, serpenyők, rostélyok, a tűz fölött a 
kürtőbe akasztva vaskondérok lehettek.
A tűzhely előtt egyszerű, dísztelen asztalok, rajtuk 
kosarak, teknők voltak. A jobbról nyíló helyiség 
korábban lakószoba volt. Később raktárnak 
használták, majd sütőháznak építették át. A 
sütőkemencét tésztafélék, piték, perecek sütésére és 
a várnép kenyérellátására használták. A másik, 
baloldali helyiség lakószoba volt, cserépkályhával, 
nagy ablakkal, amely a szakácsok szálláshelyeként 
szolgált. 
A mindennapi étkezés a korabeli Magyarország 
szokásainak megfelelően közösen zajlott, szabályozott 
rendtartás szerint. Meghatározták, hogy rangjának 
megfelelően, ki kinek az asztalánál étkezhetett és arra 
az asztalra milyen és mennyi étel került felszolgálásra. 
Minderre a konyhamester felügyelt.

Rekonstrukciós tervezet, szöveg, kép:
Lukács Zsófia; szerkesztő Paál József

A kiállítást készítette:
Szigliget Község Önkormányzata, 2009.

Megtekinthető naponta 9-15 óráig.

Hajrá Szigliget!Hajrá Szigliget!

Csapatunk új edzővel, Berta Attilával kezdte meg a 
felkészülést tavaly nyáron, valamint új játékosok is 
érkeztek a keretbe.

Az őszi szezonban a felnőtt csapat az első meccsen 
megverte a bajnoki címvédő Káptalantótit, azonban a 
jó teljesítményt képtelenek voltak állandósítani a fiúk. 
Hiába vezettünk többször is (néha két góllal), az utolsó 
percekben kapott gólok miatt rengeteg pontot hullaj-
tottunk el. A téli felkészüléskor újabb játékosokat 
igazoltunk, akik többnyire beváltották a hozzájuk fűzött 
reményeket. A tavaszi szezonban is jellemző volt ránk 
a hullámzó teljesítmény, az „utolsó perces átok” 
továbbra is a csapatot sújtotta. Végül a hatodik helyen 
sikerült zárni a szezont, amely két helyes előrelépést 
jelent tavalyhoz képest. A csapat védekezésére 
alapvetően nem lehet panasz, hiszen holtversenyben 
a harmadik legkevesebb gólt kaptuk, támadásban 
viszont sokszor akadozott a gépezet. A csapat házi 
gólkirálya Simon Ádám volt 11 góllal.

A tartalékcsapat szezonjáról összességében elmond-
ható, hogy két hullámvölgy mellett lehengerlő 
teljesítményt nyújtottak focistáink. 13 győzelem mellett 
2 döntetlen és 3 vereség a mérleg. 88 gólt szereztünk, 
ebből 15-öt Uzsának, 12-őt Nemesgulácsnak, 10-et 
pedig Edericsnek lőttünk a hazai meccseken.

Folytatás a következő oldalon...
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SZIGLIGETI
Szépészeti Muhely

2009 március 1.-tôl
Várjuk Kedves Vendégeinket!

Szolgáltatásaink:

*  Arc diagnosztika,
*  Dr. Hauschka kezelés,
*  Belnatur kezelés,
*  Szôrtelenítés,
*  Smink tanácsadás,
*  Paraffinos kézápolás.

8264 Szigliget,
Kossuth L. u. 27.

(70) 516-3676

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

BIOPTRON FÉNYTERÁPIA

Immunerősítő,
gyulladáscsökkentő, 

fájdalomcsillapító hatás;
Műtétek után

gyors regenerálódás.

Szeretettel várom a frissülni 
és gyógyulni vágyókat!

Felüdülés
a testnek és a léleknek!

Bejelentkezés: Takács Andrea
Tel.: 06 20 2377 925

 Strand, Vénusz masszázsszalon és
Szigliget, Patak u. 15.

SVÉDMASSZÁZS + SPORTMASSZÁZS

Hát és derékmasszázs,
egész testmasszázs,

vállöv masszázs, 
pontnyomásos arcmasszázs,

talpmasszázs.

Ezeknek a nagy különbségű, valamint néhány 
kiszenvedett győzelemnek köszönhetően végül 
csapatunk bajnok lett! A csapat házi gólkirálya Kardos 
Máté lett 24 góllal, ő lett a körzet legjobb góllövője is. 
Nem sokkal, 2 góllal maradt el mögötte Mayer Péter. 
A Körzeti, majd a Magyar Kupában is jól szerepelt 
csapatunk, hiszen sorrendben Nyírespuszta, Tapolcai 
VSE, majd Balatonszepezd csapatát megverve a 
megyei táblára jutottunk, ahol az egy osztállyal 
felettünk lévő Sümeget vertük 3-1-re. A végállomást a 
megyei első osztályú Csabrendek csapat jelentette, a 
félidei 2-1-es vezetésről végül kikaptunk 3-2-re. A 
Ligakupa elődöntőjében aztán itthon vertük 
Nemesgulácsot, a döntőben azonban nem bírtunk 
Lesenceistvánd-Uzsával.
Összességében elmondható, hogy szezonunk előre-
lépés sok szempontból, a jövőben a szurkolók hatha-
tós támogatásával akár még szebb sikereket érhetünk 
el. 
Hajrá Szigliget!

Balassa Dániel

Jaj de jó a habos sütemény!Jaj de jó a habos sütemény!

Kiss Manyi, Latabár Kálmán és Mezei Mária bájos kis 
dala jutott eszembe, mikor megtudtam, hogy a 
hegymagasi süteménysütő versenyen a SziNE egyik 
tagja, Takács Andrea „Almás-habos” süteménye 
elnyerte a harmadik helyezést. 
Igaz, nem mogyoró volt az „ő tetején”, hanem: 2 
csomag vaníliás pudingból, 6 dl tejből, 20 dkg 
cukorból és egy Ráma margarinból készült krém 
tetejére fél liter tejszínből felvert habot tett, és őrölt 
fahéjjal meghintette. Előtte azonban egy gáztepsit 
kikent margarinnal, és sütőpapírral kibélelte. 4-6 db 
almát meghámozott és nem túl vékony szeletekre 
vagdosta, majd a tepsi aljában szétterítette. Nyolc 
tojásból piskótát készített, az almára öntötte, majd 
megsütötte… Filéné Gerencsér Zsuzsa, nem ette 
meg, hanem elszállította Hegymagasra. Még négy 
versenymű – „Habzsi”, „Kráterszelet”, „Pávaszem” és 
„Részeges Jeromos” - társaságában. No, az utolsó 
remélem, nem az anyósülésen foglalt helyet! A 
„cukrászok”, a sütemények sorrendjét követve: 
Balassa Balázsné, Piller Kálmánné, Filéné G. Zsuzsa 
és Takács Beatrix voltak.
A Pünkösd vasárnap délután tartott, harmadik 
alkalommal megrendezett versenyen nyolcvannégy-
féle sütemény került terítékre. Torta-, édes-, sós és 
hagyományos régi sütik kategóriájában osztott díjakat 
a szakmai zsűri. Az édes sütemények mezőnyében 
rangos helyezést elért Takács Andreát és a vállalkozó 
kedvű SziNE tagokat köszönet illeti!
Én pedig tovább nosztalgiázom… 
„Ilyet én nem kapok, s ha ezért zokogok, tudom, 
sajnálnak az angyalok…” 
(http://www.youtube.com/watch?v=VhLnBeyE_tE)

Póka Ibolya könyvtáros



2009. Június 8. oldal

SZIGLIGETI HARSONA

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte : Békefi Péter

Lapzárta minden hónap 20. napján

Megjelenik havonta,  Szigligeten, 500 példányban
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Szerkesztőség : Községi Könyvtár

  Szigliget, Kossuth utca 53.
  Tel.: 87/561-007, Fax.: 87/561-019
  E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu

Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.

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

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Alkalmi-, utcai-, és
divatfrizurák

hölgyeknek, uraknak
és gyermekeknek

Szigligeten, a Kossuth utca 73. szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os
telefonszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:
K-CS: 8-17 óráig

P: 11-19 óráig
Szo: 9-14 óráig

V-H: szünnap

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Szigliget, Kossuth u. 62.

Nyitva tartás:
Minden nap11-23 h

További információk
a 06 30 560 5001-es telefonszámon.

Asztalfoglalás: 36 30 560-5001

info: www.rigolettopizzeria.hu

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona
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