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királyikirályi

várvár

FELHÍVÁS!
„TEKERJ A SEREGGEL! „

Kétnapos kerékpártúrát szervez a Honvédelmi Minisztérium, 
amelyen részt vesz Hende Csaba honvédelmi miniszter  is. A 
kerékpártúrára  bárki  jelentkezhet:  katonák, civilek, családok, 
baráti társaságok egyaránt. A kerékpártúrához csatlakozhatnak 
azok   is,    akik    „csupán”    résztávokat   szeretnének    teljesíteni.
A nagyobb csatlakozási pontok: május 5-én Keszthely (Balaton-
part 1., Zenepavilon) és Zánka  (Gyermek és Ifjúsági Centrum), 
május  6-án  Balatonkenese  (Honvéd  Kulturális  Központ – 
Honvédüdülő),  de   az   útvonal    bármely    részén,  bármikor 
csatlakozhatnak a vállalkozó kedvű sportbarátok a túrázókhoz!

Szigliget Önkormányzata frissítőhelyet biztosít a kerekezőknek, valamint       Balatonederics és 
Szigliget közötti kerékpárúton kíséri a őket. 

                   Pattanjunk bringára!Találkozzunk május 5-én, szombaton délelőtt 9.45 órakor             
         a szigligeti (71-es) bejáróút és a kerékpárút kereszteződésében!

Balassa Balázs  polgármester

Az  idei tavasszal is  megrendezték a
Szigligeti Várkapunyitó   rendezvény-
sorozatot.   A   3   napos eseményen 
eddig  nem látott választékban léptek 
fel  a  legkülönfélébb  előadók. A már 
hagyományosnak számító produkció-
kon kívül  számos    újdonsággal    is 
találkozhatott,   aki  ezen  a hétvégén 
a szigligeti vár meglátogatása mellett 
döntött.   Április   7-én,    szombaton, 
 a bizonytalan      időjárás     ellenére 
szép    számban   gyűltek  össze  az 
érdeklődők a  várszínpad  nézőterén. 
Balassa   Balázs    polgármester    úr 
megnyitó    beszéde     után   a    már 
nálunk ismerős Hollóének Hungarica
Régizene Együttes kezdte a programok sorát, ritmusos 
dudazenéjével. A 7 tagú együttes vérforraló zenéjére mi 
sem utal jobban, mint hogy az egyik dudás már az első 
percekben - bár kötött sapkában ugyan, de - 
nekihevülve, meztelen felsőtestre vetkőzve fújta vadul   
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 a  hangszerét.A döngő dobok és az öt 
harsányan szóló duda, szinte azonnal a 
múltba    repítette    a     hallgatóságot, 
néhányan   még   spontán    táncot   is 
kezdtek lejteni a közönségből. A lelkes 
zenészek kiváló hangulatot teremtettek 
a  kezdéshez,  amit  a   közönség     is 
hasonlóan lelkes, kitörő tapssal köszönt 
meg.  Ezt  követően  a  "Szó  és Kép 
Színpad" művészpárosa a legfiatalab-
bakat mulattatta gyermekműsorával. A 
már   szintén  hagyománynak számító 
apródavatás után a solymászbemutató 
következett.  A  viharosra  forduló  szél 
ugyan nem, de a lassan szitálni kezdő 
eső beszorította a bemutatót a színpad 

mögötti épületbe. Ott a sok vándorsólyom és Harris 
között először ismerkedhetett meg a közönség 
Boldizsárral, a fiatal fülesbagollyal, aki a szűk hely 
ellenére is ügyes légi bemutatót rögtönzött egy kis 
galambhúsért. 

           (Folytatás a következő oldalon)
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Vasárnap a Zászlódobáló reneszánsz 
táncosok csapata kezdte a műsort. A viharos 
szél ellenére elszántan dobálták a zászlóikat, 
de sajnos annyiszor le is kellett hajolniuk. Az 
időjárás a közönséget is megválogatta, de 
sokan maradtak, akik legalább olyan 
elszántak voltak, mint a zászlódobálók. 
Táncosaik ezúttal egy szokatlan, de igen 
pompás vívótáncot is beszúrtak a 
kellemkedő sétálgatásnak tetsző korhű 
reneszánsz táncok közé. Őket a "Sümegi 
Néptánc Együttes" követte, akik szép 
számban képviselték a műfajt a 
rendezvényen. Előadásukban láthattunk 
olyan páros táncot is, amin szinte átsütött a 
rendkívüli kidolgozottság és a kiváló szakmai 
tudás. Fehérvárról érkezett hozzánk a 
Magyar Kardforgatók Rendjének csapata, 
akik kapitányuk vezényletére fegyelmezetten 
masíroztak láncingeikben, pikkelyes 
bőrpáncéljaikban, hogy felidézzenek egy 
hajdan volt csatát. Megmutatták még 
magukat az udvari bolondok, gólyalábasok. A 
zárónapon több hagyományőrző bandérium 
mellett megtekinthettük a 
Badacsonytördemici Néptánccsoportot. Őket 
 

követően a "Szó és Kép Színpad" művészei
egy mesejátékkal, míg a tapolcai Nyirettyű 
Népzenei Együttes nagy gonddal válogatott 
repertoárral búcsúztatta a közönséget. Az 
időjárás ezen a hétvégén nem kedvezett a 
szabadtéri programoknak, ennek ellenére a 
kitartó közönség ismét emlékezetes 
produkciókat láthatott a Szigligeti Várban.

Szöveg, fotó: matr1ca
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Iskolába hívogató

A Tapolcai-medencében,                                 
Lankás hegyek tövében,
A Balaton partján áll eme
Gyönyörű falucska, melynek
Szigliget a becses neve.
Találó a beceneve
Ő a „Balaton gyöngyszeme”.
Itt e csodás környezetben,
Igaz, csupán hetvenketten
Járunk mi az iskolába,
Reméljük, többen leszünk nemsokára.
Régen a Vár alatt állt az iskola,
Később leköltözött a faluba,
Hogy ne kelljen a gyerekeknek hegyet másznia.
Van itt műfüves focipálya, kosárpálya,
Tornaterem, benn az iskolában.
A focipálya olyan jóra sikeredett,
Hogy rajta a vaddisznók is szívesen 
hemperegnek.
Mellette csörgedezik a patak,
Benne úszkálnak a halak.
Csicseregnek a madarak,
S tavasszal medvehagyma terem a fák alatt.
Az erdei tanteremben,
Vadregényes környezetben
Festegethetsz, rajzolgathatsz,
Környezet órán tanulhatsz!
Jó fejek a tanárok, még jobbak a diákok!
Hát ilyen a mi kis iskolánk,
Ha kedvet kaptál, nézz be hozzánk!

Szalai Anna 7. osztályos tanuló

Iskolai hírek, versenyeredmények

Március 27-28-án hagyományainkhoz híven 
megtartottuk iskolánkban a Nyílt napokat. 
Mindkét napon az első három tanítási órát 
nézhették meg az érdeklődő szülők, 
óvodások. Az első osztályban a beiratkozás 
miatt nagy volt a részvétel.
Részt vettünk a Lesence Völgye Általános 
Iskola Műveltségi vetélkedőjén is. Iskolánkat 
7-8. osztályos diákok képviselték: Szalai 
Anna, Czanka Melinda, Papp Adrienn, 
Kovács Krisztián, akik 9 iskola csapata közül 
előkelő II. helyezést értek el. 
Felkészítő tanáruk: Kajtárné Simon Éva
A Tapolcai Általános Iskola szervezésében 
megrendezésre került a Matematikai 
Alapműveleti Verseny első fordulója, melyen 
iskolánk diákjai nagyszerűen szerepeltek. 
Eredmények:

Szalai Anna 7. osztály  II. helyezett
Papp Adrienn 8. osztály III. helyezett
Czanka Melinda 7. osztály V. helyezett
Vasvári Áron 5. osztály  V. helyezett

Felkészítő tanáruk: File Istvánné
Április 4-én „A húsvéti ünnepkör” címmel a 
húsvéthoz kapcsolódó foglalkozást tartottak 
iskolánk érdeklődő diákjainak a Laczkó 
József Veszprém Megyei Múzeum 
munkatársai, melyen megismerkedtek a 
farsang végétől a pünkösdig tartó 
népszokásokkal. 
Iskolánk április 21-én izgalmas és érdekes 
programokkal köszöntötte a Föld Napját. A 
gyerekek nyolc állomásból álló 
akadályverseny keretében bizonyíthatták 
tudásukat. Ezt követően a tanulók 
csoportokban különböző útvonalakon 
végigjárták falunkat, és összegyűjtötték a 
szemetet. Nagy örömünkre Szigliget 
tisztaságát bizonyította, hogy csak kevés 
zsák telt meg.

Legfrissebb sikereink:
  
A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményében a Kazinczy-napok 
keretében több verseny került 
megrendezésre. A megmérettetéseken 12 
iskola több száz tanulója mérte össze 
tudását, így az alábbi eredmények 
kiemelkedőnek mondhatók.

        (Folytatás a következő oldalon)                                                Fotó: Kónicz László
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A „Kezedben a múlt, őrizd meg” címmel kiírt 
makett készítő versenyen a Szigligeti Várat 
készítette el agyagból Imre Kornél és Ménes 
Dániel. Munkájukat különdíjjal jutalmazták. 
Felkészítő tanáruk: Császár Lászlóné
 
A 8. osztályosok részére meghirdetett 
magyar irodalom és nyelvtan versenyen 
Papp Adrienn 2. helyezést ért el. Az 5. 
osztályosok között Vasvári Áron 10., a 7. 
osztályosok között Szalai Anna szintén 10. 
lett. Felkészítő tanáruk: Kajtárné Simon Éva. 
A 7. osztályosok között német nyelvi 
versenyen Czanka Melinda a 3. helyen, 
Szalai Anna pedig a 4. helyen végzett. 
Felkészítő tanáruk: Keszler Noémi. 
A 2. osztályosok helyesírási versenyén a 
népes mezőnyben Mező Zsófia 11. helyezést 
ért el. Felkészítő tanára: Mezeyné Verő 
Katalin.
A 3. osztályosok helyesírási versenyén Bátai 
Anna 5., Szabó Lili 9. lett. Felkészítő 
tanáruk: Császár Lászlóné.
A 3. osztályosokat matematika versenyen 
Bátai Anna képviselte, aki teljesítményével a 
4. helyet szerezte meg. Felkészítő tanára: 
Dér Krisztina.
Az 5. osztályosok angol nyelvi versenyén 
Kajdi Janka ért el kiváló eredményt (5. 
helyezés), Steingruber Nikolett ugyanezen a 
versenyen 10 lett.
A 7. osztályosok matematika versenyén 
Szalai Anna az 5., Czanka Melinda a 7. 
helyen végzett. A 8. osztályosok közül Papp 
Adrienn az előkelő 4. helyet érte el. 
Felkészítő tanáruk: File Istvánné.
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása és a Keresztury Dezső Általános- 
és Szakiskola által megrendezett 
természetvédelmi versenyen iskolánkat a 7. 
osztályos Czanka Melinda, Pap Gergő és 
Szalai Anna képviselték. Szép 
teljesítménnyel 5. helyezést értek el. 
Felkészítő tanáruk: File István.

Május 7-én 16:30-kor tartjuk hagyományos 
anyák napi műsorunkat az általános 
iskolában, melyre szeretettel hívjuk és várjuk 
az édesanyákat, nagymamákat és minden 
kedves érdeklődőt!

Balassáné Molnár Edit

„SZIGLIGETI ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY

Tisztelettel kérjük, a személyi jövedelemadó 
1 %-ának felajánlásával ez évben is 

támogassák  alapítványunkat, és ezen 
keresztül az iskolás gyerekeket!  A befolyt 
összeget sportszerek, művészeti oktatás, 

iskolai programok, kirándulások 
támogatására használjuk fel. 

Adószám: 18938539-1-19

LOMTALANÍTÁS

Időpontja: 2012. május 6-7.
Szigliget Község Önkormányzata és a 
Remondis Tapolca Kft. értesíti Szigliget 
község lakosságát, hogy 2012. május 6-án 
és május 7-én lomtalanítási napokat szervez 
a lakosság részére. Nem kerül elszállításra a 
veszélyes hulladék – pl. akkumulátor, 
gépjármű abroncs, stb. – kiselejtezett 
elektronikai hulladék (TV, hűtő, mikrohullámú 
sütő, számítástechnikai alkatrészek, 
monitorok, fénycsövek, stb.) építési- és 
zöldhulladék.
A lom csak május 6-án és 7-én rakható ki az 
ingatlan előtti közterületre úgy, 
hogy se a gyalogos-, se a gépkocsiforgalmat 
ne gátolja!

Szigliget Község Önkormányzata

A szigligeti könyvtár 
leselejtezett könyvei 
ingyen elvihetők a 

Básti Lajos Közösségi 
Házból!
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A Básti Lajos Közösségi Ház 
májusi programjai

Május 11. péntek, 18 óra – B. L. 
Közösségi Ház
Állami szociális e-szolgáltatások 
(ügyfélszolgálat az interneten) - 
előadás
Az internet megjelenése az állami 
szférában megnyitotta az utat jogaink 
gyakorlásának, kötelezettségeink 
teljesítésének, hivatali ügyeink 
intézésének kényelmesebb, idő- és 
költséghatékonyabb módjához.  
Mindannyiunk érdeke ezeket 
elsajátítani.  Ehhez nyújt segítséget az 
előadás – azaz, megfelelő tudás 
birtokában élni tudjunk a közadat-
szolgáltatási és  -kereső rendszer 
kínálta lehetőségekkel.   Pl.: 
magyarorszag.hu kormányzati portál, 
elektronikus ügyintézés, e-
nyomtatványok, ügyfélkapu, 
betegéletút lekérdezés, internetes 
okmányiroda.

Május 19. szombat, 16 óra, 
Szigligeti Galéria
Kiállítás látogatás

„Korok fegyverei” - és a vártörténeti 
kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel. 
Belépődíj nincs.

Május 21. hétfő, 17 óra
Cukorbetegség – szűrővizsgálat       

Az egészségfejlesztési programot
Káli Magdolna tartja.

Kikötői park - Június 2-án

  9:00 Kirakodóvásár
14:30 Halászléfőző-verseny

  Nevezés május 30. (szerda) 18 óráig   
  a Básti Lajos Közösségi Házban
  Tel.: 70/371-5400

15:00 Kulturális műsor
  az Általános Iskola növendékei,
  a Táncoló Talpak,
  a Kelet Fénye Hastánccsoport és
  az Ezüst Kükapu Táncegyüttes
  részvételével.

17:30 Főzőverseny zsűrizése és az
  eredményhirdetés 

Június 3-án

10:00 Mise a Szentháromság kápolnában

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör tavaly ősszel elhatározta, hogy minden új
szigligeti polgár születése alkalmából egy-egy fát ajándékoz a falunak. Az első két fát
ez év március 31-én ültettük el a Liget utca alatti területen. A két ünnepelt, Németh 

Sára és Karsai Alex családja ugyanolyan örömmel fogadta kezdeményezésünket, ahogy erre mi is 
készültünk. Bízunk benne, hogy hagyományteremtő alkalom volt ez a faültetés. Reméljük, idővel sok 
értékes gyerekkel és ennek kapcsán egy szép parkkal gazdagodik Szigliget.

Faültetés

Demeter Éva elnök
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Május 26. (Szombat)

13.00 Megnyitó
13.10 Batsányi Táncegyüttes
14.00 Magyar Népmese Színház

„Az aranyszőrű bárány”
14.50 Solymászbemutató
15.40 Gyenes Néptánc Együttes
16.30 Kelet Fénye Hastánccsoport
17.20 Szó és Kép Színpad előadásában Petőfi 

Sándortól a „Gondűző borocska mellett..”
c. verses komédiajáték

18.00 Siklósi Hagyományőrző Egyesület
,,Sárkányos” bajvívó szakosztálya

Május 27. (Vasárnap)

11.00 Ajka-Padragkút Néptánccsoport műsora
12.00 Ametist bábszínház (Mazsola és Tádé)
13.00 Szigligeti Vitézek fegyver és harcászati 

bemutatója
14.00 Apródavatás
15.00 Hunting Íjász Baráti Kör
16.00 Ametist bábszínház (Hamupipőke)
17.00 Vikidál Gyula műsora
18.00 Fekete Sereg bemutatója

Május 28. (Hétfő)

11.00 Bornemisza János Hagyományőrség Egyesület
12.00 Tapolcai Musical Színpad (Bazaltkúpok 

árnyékában)
13.00 Udvari varázsló
13.40 Palonai Magyar Bálint Hagyományőrző 

Egyesület
14.30 Apródavatás
15.20 Sashalmi Orsolya történelmi dalokat énekel.

A három nap alatt népművészeti kirakodóvásár, 
magyaros ételek, italok.
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19??
Hátsó sor balról
    Kajári Károly, Horváth Károly,
    Domonkos Gyula (Nőgyógyász),
    Somogyi József, Horváth József
    Nyírő Lajos, Szabó István 
(Töszi), Jánka István (Dómányos)
    Hőbör Ferenc, Balassa Gergely,
    Linter József

Első sor
    Major István, Marton József,
    Németh Miklós,
    Domonkos Sándor,
    Ángyán György

1952
Álló sor balról:
    Mészáros Ferenc, ?????
    Kiss Ferenc, Töreky István,
    Czilli László
Középen :
    Czilli Károly,  Marton Imre,
    Tóth István, Marton Ferenc 
Elöl :
    Bakos László, Ihász János

Már csak egy név hiányzik az 1952 
-es csapatból. Ha valaki felismeri 
írjon! Szóljon!

Köszönet Ihász Józsefnek a 
segítségért!

1963
Hátsó sor:
    Varga János (Dóri), Simon Endre,    
           Kovács István(Csicsa), Pupos 
Lajos,          Hőbör Ferenc (Fröccsös), 
Czilli László,      Mészáros István

Első sor:
    Tóth József (Kopasz????)
    Tál István(Szepi), Varga Károly,
    Horváth György (Poszi), Káli Lajos

Forrás: Takács József

SzigligetArchív



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

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig

P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

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

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!

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA

8. oldal                                                                                                                                                          2012. Április 8. oldal                                                                                                                                                          2012. Április 

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönzőKerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző  
Szigliget, Külsőhegyi u. 64. Szigliget, Külsőhegyi u. 64. 

(Szentesi üdülő mellett)(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554      Telefon: 06 20 275 7554      www.brin-garazs.huwww.brin-garazs.hu

Új és használt kerékpárok értékesítése
Használt kétkerekű beszámítása

új kerékpár vásárlása esetén
Alkatrészek és kiegészítők árusítása

Használt kerékpárok szervizelése és felújítása rövid 
határidővel, precíz munkavégzéssel

Kerékpárok egyedi, igény szerinti összeszerelése
Szaktanácsadás

Kerékpárkölcsönzés
Ízelítő:  Első-hátsó (5 ledes) lámpaszett: 900 Ft

Lakat (spirálos):   900 Ft                   Kosár (első): 1400 Ft

http://www.brin-garazs.hu/
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