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SZIGLIGETI

HARSONA

Szigliget Szigliget 
750 éve 750 éve 
királyikirályi

várvár

Május 29-én, a Magyar Hősök Napja 
alkalmából szigligeti világháborús 
áldozatokra emlékeztünk a Hősök Kertjében 
felállított, 81 halottat jelképező keresztnél. 
Balassa Balázs polgármester úr beszédében 
méltatta és név szerint felsorolta az 
áldozatokat, akik az esküjükhöz híven, 
fegyverrel a kézben, parancsot teljesítve 
estek el a hazáért. Kiemelte, hogy a magyar 
földben nyugvó más nemzet fiai előtt is fejet 
kell hajtanunk, még ha ők a háborúban 
ellenségek is voltak.

 „A hazáért és Szigligetért"

                                                                                                                     Fotó: Szennyai JutkaFotó: Szennyai Jutka

                                                                                                                          

Így várhatjuk el, hogy idegen földben nyugvó 
hőseinket hasonlóképp tiszteljék. Az 
emlékezés verssel, katonanótákkal, 
népdalokkal folytatódott. A hozzátartozók 
virágcsokrokkal rótták le kegyeletüket, majd 
a szigligeti vitézek vezetésével levonultak a 
Básti Lajos Közösségi Házba. Itt 
megtekintették "A hazáért és Szigligetért" c. 
kiállítást és vetítést, melynek megrendezését 
köszönjük Takács Józsefnek és Balassa 
Dánielnek.
                                                    Póka Ibolya 
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A Tapolcai Általános Iskola Batsányi János 
Tagintézményében a Batsányi-hét keretében 
idén is megrendezésre került az „Aranytoll” 
megyei helyesíró verseny, melyen iskolánkat 
több tanuló is képviselte. Az 5-6. osztályosok 
között Vasvári Áron a 12., Varga Barbara a 
14. helyen végzett. A 7-8. osztályosok 
korcsoportjában Papp Adrienn a 8., Czanka 
Melinda a 11. helyezést érte el. Felkészítő 
tanáruk: Kajtárné Simon Éva.
 
A tapolcai Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Általános Iskolában rendezett „A 
Biblia világa” című versenyen iskolánk 
tanulói az 5-6. osztályosok korcsoportjában 
3., a 7-8. osztályosok korcsoportjában a 2. 
helyezést érték el. A csapatok tagjai: Kajdi 
Janka, Csali Alexandra, Bácskai Dzsenifer, 
Czanka Melinda, Raposa Roland, Deli 
Márton. 
Felkészítő tanáruk: Szi-Miklós Emőke.
 
A nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 
Erzsébet királyné olvasópályázatán a 3-4. 
osztályosok korcsoportjában Bátai Anna az 
előkelő 5. helyezést érte el. Felkészítő 
tanára: Császár Lászlóné.

Májusi iskolai hírek

Balassáné Molnár Edit
iskolaigazgató

Május 7-én délelőtt a tapolcai Járdányi Pál 
zeneiskola tanárai és növendékei 
hangszerbemutatót tartottak iskolánkban. A 
sokszínű előadás során az iskolások 
megismerkedhettek néhány vonós 
hangszerrel, a hegedűvel és a gordonkával, 
a pengetős hangszerek közül pedig a 
gitárral. Érdekes volt megszemlélni és hallani 
a furulya különböző változatait (szoprán, alt, 
tenor), és elcsodálkoztunk a különlegesen 
szép zongorajátékon. A gyerekek 
legnagyobb érdeklődését a fúvós 
hangszerek keltették fel, a fafúvós fuvola, 
klarinét és oboa, illetve a rézfúvós harsona, 
trombita, vadászkürt és tuba. A bemutató 
után a zeneiskola vezetője, Péni Béla 
köszönte meg a gyerekek figyelmét.

Hangszerbemutató

 A zeneiskola minden tanulót szeretettel vár, 
aki érdeklődik a hangszeres muzsika iránt, 
és szeretne valamilyen hangszeren 
megtanulni, ezért május 18-án (pénteken) 17 
órakor a 2012/2013-as tanévre előképzős és 
hangszeres felvételit tart a zeneiskola 
épületében (Tapolca, Deák F. u. 16).
A zeneiskola tanárainak és növendékeinek 
ezúton is köszönjük a kedves bemutatót!

Keszler Noémi tanárnő

Hagyományainkhoz híven idén is 
köszöntöttük a számunkra legdrágábbakat. 
Szívhez szóló dalokkal, versekkel, 
furulyaszóval és néptánccal ünnepeltük az 
édesanyákat és nagymamákat.
A gyerekek ajkán felcsendülő dalok és 
kedves szavak örömkönnyeket csaltak 
sokunk szemébe. Reméljük, jövőre is ilyen 
sok anyukát köszönthetünk iskolánkban!

Anyák napja

Császár Lászlóné 
tanárnő



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2012. Május                                                          Szigligeti Harsona                                                                     3. oldal                                                                                                                                                                    2012. Május                                                          Szigligeti Harsona                                                                     3. oldal                                                                                                                                                                    

Május 19-én Budapestre utaztunk, a 
„Fiatalok az épített és természeti 
környezetért” című országos rajzpályázat 
díjkiosztására. Az ünnepség a Budapesti 
Történeti Múzeumban volt. A 3. és 5. 
osztályból értünk el helyezéseket több 
kategóriában. 

Díjat kaptak: 

Imre Donát (3. oszt.) I. díj
Bátai Panna (3. oszt.) II. díj
Szabó Lili (3. oszt) II. díj
Szalai Dóra (5. oszt.) II. díj
Berta Gréta (5. oszt.) II. díj
Dörner Nóra (3. oszt.) III. díj
Vasvári Áron (5. oszt.) III. díj
Szabó Bence (5. oszt.) III. díj

Szabó Lili
3. osztályos tanuló

Díjkiosztó Budapesten

A díjkiosztó után megvendégeltek 
bennünket, és egy kisebb sétát tettünk a 
Budai várban, majd elmentünk az 
Aquincumba, ahol mindenki jól érezte magát. 
Egy kis városnéző körutat is tettünk. Mivel jó 
volt a kedvünk, szinte végig énekeltük az 
utat. Késő délután kicsit fáradtan, de új 
élményekkel gazdagodva értünk haza. 
Köszönjük, felkészítő tanárainknak, Császár 
Lászlóné ’Anikó tanár néninek’ Szájer Béla 
’tanár bácsinak’, hogy segítségükkel ilyen 
szép sikereket értünk el. 
És nem utolsó sorban köszönet Takács Józsi 
bácsinak a vidám utazásért. 
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A közelgő gyermeknap alkalmából május 21-
én kirándulással kedveskedtünk iskolánk 
tanulóinak. A Badacsony hegyét hódítottuk 
meg egy hosszú túra során, sokan ugyanis 
még soha nem jártak a Balaton ezen 
csodálatos bazaltkoszorús látnivalójánál.
Badacsonytördemicnél gyülekezett az iskola 
valamennyi osztálya, innen vágtunk neki a 
hegynek. A 464 lépcsőfokból álló Bujdosók 
lépcsője után fáradozásunkért kárpótolt 
minket a látvány a Ranolder-keresztnél. A 
hegy fennsíkjának déli, éles párkányán, 
mintegy 400 m magasan álló óriási kőkereszt 
mellől a Balaton lélegzetelállító 
panorámájára tekinthettünk le.
A tovább vezető hosszú úton az újonnan 
átadott Kisfaludy-kilátóhoz érünk, amely a 
hegy 438 méteres magasságában készült,

Badacsonyi túra 

 ahol a  Balatonra és a környező hegyekre 
nyíló csodálatos panoráma láttán ismét 
tudatosult bennünk, milyen gyönyörű helyen 
is élünk.
A kilátótól a Rózsa-kőhöz vezetett az utunk. 
A gyerekek itt megismerkedtek azzal a 
hagyománnyal, amely szerint, ha egy fiú és 
egy leány a Balatonnak hátat fordítva leül a 
Rózsa-kőre, még abban az esztendőben 
jegyesek lesznek, sőt, elég, ha a kedveséért 
sóhajtó leány ül rá, szerelmük ez esetben is 
beteljesedik.
Badacsonyba, majd a kiinduló-állomásunkra, 
Tördemicre érve már kissé elfáradtunk 
ugyan, de valamennyien élményekkel 
gazdagabban tértünk aznap haza.

Keszler Noémi
Diákönkormányzat-vezető
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Május 25-én megtartottuk hagyományos 
Kulturális bemutatónkat az általános iskola 
zsibongójában, ahol a gyerekek előadták a 
művészeti szakköri órákon tanultakat. Ebben 
a tanévben már nem a szegedi „Táltos” 
Tehetséggondozó Művészeti Általános Iskola 
irányította a művészeti képzést, hanem a 
fenntartó önkormányzatok segítségével 
működtek. Ezúton köszönjük, hogy anyagi 
támogatásukkal lehetőséget kaptunk 
művészeti munkánk folytatásához.
A programra szép számmal jöttek el a 
tanulók szülei és az érdeklődök. A műsor 
igen színes és változatos volt: hallhattuk 
Szalai Annát, saját versének előadásában, 
melyet iskolánkról írt. Élvezhettük a zongora 
szakkörös tanulóink, Czanka Melinda és 
Szászi Titanilla gyönyörű játékát, és a 
furulyát tanulók (Lencz Franciska, Mező 
Zsófia, Szalai Jázmin, Jani András, 

Kulturális bemutató az iskolában

Balassáné Molnár Edit 
iskolaigazgató

Domonkos Alexandra és Szalai Dóra) 
színvonalas előadását. A hangszeres 
produkciókat Szászi Titanilla és Ángyán 
Szabolcs versei tették változatossá. 
Néptáncosaink négy alkalommal kitűnő 
előadással léptek fel. A szakkörvezető 
lelkiismeretes és hozzáértő munkáját a 
közönség hosszú tapssal köszönte meg. 
Aerobic táncosaink is jelesen szerepeltek. A 
lelkes kis csapat most is sikert aratott. A 
programot népdalcsokor gazdagította. 
Szakkörvezetők: Katona Józsefné, Szájer 
Béla, Császár Lászlóné, Dér Krisztina, 
Tamásné Kiss Vanda, Mezeyné Verő Katalin. 
A tanulók nevében köszönöm kiváló 
munkájukat. Remélem, a következő 
tanévben is folytatni tudjuk!
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"Szigliget, Balatonederics, Nemesvita, 
Hegymagas, Cifra-major, a Szent György-
hegy és Úrasszony-Kongó képezik azt a 
tájföldrajzi keretet, amelynek szépkorú lakói 
idézik a kötetben lapról lapra, az első 
világháború 1914 nyári kezdetétől egészen 
jelenkorunkig az egymást követő generációk 
mindennapi életét, sorsfordító esztendők 
országos eseményeit helyi lecsapódásainak 
tükrében." 

Hangodi László történész

Szigligetről többek között Horváth Sándor, 
Güns Katalin, Ángyán Kálmán, Simon 
Endréné, Nyírő Ferenc is elmondják 
történetüket erről a korról.

A könyv megvásárolható a Básti Lajos 
Közösségi Ház könyvtárában nyitvatartási 
időben.

       Póka Ibolya

Könyvajánló!!!Könyvajánló!!!

Júniusi rendezvények
Helye: Vár

Június 10.
Íjászverseny

Június 16. 19:00 óra
Magyar Dudazenekar koncertje

Június 23. 19:00 óra
Szélkiáltó együttes koncertje

Június 24.
Fáklyás várlátogatás
20.00    Fegyver és harcászati bemutató
20.40 Fáklyás várlátogatás
21.30 Jelzőtűz gyújtás a környező váraknak
22.00 Tűzzsonglőr bemutató

Június 30. 20:00 óra
Balkán Fanatik együttes koncertje
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SzigligetArchív
A múlt század szép lányai

Előző számunkban megjelent  első fotóhoz két olvasónk is hozzászólt: 
A kép 1963-ban készült és az akkori focicsapat „ifi tagozatát” láthatjuk rajta - tudtuk meg Simon Endrétől. 
A kép jobb szélén álló kalapos, bajuszos úr Linter József.  "Nélküle nem múlhatott el mérkőzés a hazai pályán, 
gyakran vidékre is elkísérte a csapatot, nagy focirajongó volt."  - írta e-mailben lánya, Nyárádi Györgyné Linter 
Magdolna.
Hardi Ferencné Ciframajorból telefonált, hogy az 1952-ben készült (középső) képen az ismeretlen focista egy 
András nevezetű ember. 1951-52-ben együtt dolgozott vele a mezőgazdasági szakiskolában (a jelenlegi 
Alkotóházban) . A jugoszláv származású férfiről még egy fotója is van, és szívesen felajánlja a gyűjteménybe.
Mindhármuknak köszönjük szépen a tájékoztatást!

Póka Ibolya
Takács József

Töreki Mária (1944)

Zsiga Mária (1941)

Pupos Mária Koczor Károlyné

Czibor Károlyné 

Sellei Margit

Bakonyi Józsefné Kovács Teréz

Varga Károlyné 

Czibor Anna

Sajnos, nem tudtuk mindenkinek a nevét közölni, velük kapcsolatban várjuk Olvasóink visszajelzését!

Isztl Ádámné 
Beke Rozália
Isztl Ádámné
Beke Rozália

Csóka Józsefné Sipos Terézia



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 : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte : matr1ca
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

SZIGLIGETI HARSONA
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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

MIT SZEM-SZÁJ KÍVÁN, AZT A 
SZÜRKEBARÁT KÍNÁL!

Június 15-től:
REGGELIRE: büféreggeli, kávé, üdítő,  
700-1100                    friss újság       

EBÉDRE: változatos és kiadós menü 
1200-1400       (Csak előre rendeléssel!         

Rendelés leadás  

minden nap 800-ig.)

Kedvező árak, családias környezet!
Szigliget, Szabadság u. 8.

0687-461-301
S, hogy ne csak a pocak legyen tele, S, hogy ne csak a pocak legyen tele, 

hanem a test is legyen üde:hanem a test is legyen üde:

Baráth-Varga RozáliaBaráth-Varga Rozália
kéz- és lábápoló, műkörömépítő, kéz- és lábápoló, műkörömépítő, 

gyógymasszőrgyógymasszőr
0670-296-297-80670-296-297-8

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

