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Trianonra emlékezünk 

Amilyen határt egy népnek az életviszonyok meghatá-
roznak, olyan határon változtatni erőszakkal és ideig-
óráig lehet. Örökkön tartó erőszakot nem ismer a tör-
ténelem. 
 
Ha a Marsról a Földre vetődne egy egyszerű, okos em-
ber, akinek feladata lenne a Duna és a Tisza jobb és bal 
partján elterjedt magyarságnak vonjon földrajzi határt, 
a marsbeli okos ember végigtapogatná a Földet és 
északkeleten a Kárpátok koszorúját, délen a Drávát 
vagy Szávát, délnyugaton pedig a Quarneroi-öböl észa-
ki partvidékét állapítaná meg olyan határok gyanánt, 
amelyek nélkül a síkságon elterjedt magyarság nem 
élhet, amely nélkül a Kárpátok hegylánca alatt békes-
ség, fejlődés nem lehet. Mert egy népnek, amely erős 
és ennek következtében gazdag, bányák és erdők is 
kellenek, de szüksége van arra is, hogy meg legyen véd-
ve – mondta Korcsmáros Nándor. Ezt az egységet a 
„Szövetséges és társult hatalmak” 1920. június 4-én 15 
órakor kötött és 1921. július 26-án ratifikált 
„békeszerződése” kegyetlenül megszűntette. Magya-
rország területének több mint 71 %-át elcsatolással 
megcsonkította. 
 
Magyar írók Magyarország területéért tollat ragadtak 
és Kosztolányi Dezső szerkesztésében 1922-ben „Vérző 
Magyarország” címmel könyvet jelentettek meg. A 
könyvben olvashatjuk többek között Gárdonyi Géza, 
Tóth Árpád, Tolnai Vilmos, Apponyi Albert, Lyka Károly, 
Jászai Mari, Krúdy Gyula, Ibsen, Hevesi Sándor, Heine, 
Tormay Cecile, Karinthy Frigyes, Babits Mihály, Zilahy 
Lajos, Erdélyi József, Kosztolányi Dezső, Bodor Aladár, 
Herczeg Ferenc gondolatait. 
 
Dr. Péczer Sándor - Gondolatok Trianonról 
 
Régi iratok közül előkerült ceruzás piszkozat, mely Dr. 
Péczer Sándornak (Édesapánknak) a Trianoni szörnyű-
ségekre emlékeztető gondolatait tartalmazza. Ekkor 
segédjegyző volt és a 30. életévét élte. 1937 tavaszáig 
Gyenesdiás segédjegyzője volt. 
 
"A hazaszeretet mártírjai, akikhez oly mostoha a Vég-
zet, hogy szerető szívük pora sem vegyülhet a hazai 
szent földdel. Nem nő susogó, selymes magyar árva-

lányhaj a sírjukon. Idegen bocskor csoszogása zavarja 
síri álmukat, még azoknak is soknak, akik abban a föld-
ben pihennek, amelyért a vérüket hullatták, az életüket 
adták. 
Ha ezt a végtelen hosszú sor sírhalmot nézzük, annak a 
660 ezer hősi halottnak a sírját, kétségbe kellene es-
nünk, el kellene veszíteni a reményünket az Istenben, a 
jövőben való hitünket. Hiszen - úgy látszik - hiába volt 
az óriási emberáldozat. Az örök magyar sors most is 
bekövetkezett rajtunk. A végső győzelem előtt össze-
roppantunk. 
Nem úgy vették ki becsületes küzdelemben a kezünkből 
a fegyvert. A lelket mérgezték meg a békét hirdető esz-
mék. És megcsinálták, ránk erőszakolták a békénket. A 
ruháinkon, a javainkon, a legszebb, legértékesebb nem-
zeti kincseinken sorsot vettek, megosztoztak. 
És vetik most is a sorsot. A fegyvereikkel, gazdasági el-
zárkózottságukkal, gyűlöletükkel, mint egy hurok, úgy 
vesznek körül bennünket, úgy szorongatnak. 
A háború befejezése után 16 évvel azt látjuk, hogy a 
gyűlölet, a háborúskodás egyre tart. A szétdaraboltatá-
sunkkal mi vagyunk Európa békebontói, mert nem tu-
dunk belenyugodni a szerencsétlenségünkbe, megté-
pettségünkbe, mert minden erőnkkel, minden békés 
eszközzel békét, igazságot kívánunk magunknak. 
Hosszú, fárasztó a küzdelem, nagyon halványan dereng 
még a szebb jövő napja. De nem csüggedünk. A halálraí-
téltségünk 16 esztendejében bebizonyítottuk, hogy mi 
élni akarunk. Nekünk vágyaink, törekvéseink, szent cél-
jaink vannak. A legnagyobb célunk az igazságunk elis-
mertetése, amely magyar területek, magyar testvérek 
visszaszerzését jelenti. Az eszközünk az új honszerzés-
hez a becsületes szív, a dolgos magyar kéz. Az erőnk a 
közdelemhez az ő példájuk, akik mindenüket feláldoz-
ták. 
Azért idézzük minden évben a szellemüket, hogy erőt, 
bátorságot adjanak küzdelmeinkhez. Amikor ez alka-
lommal a legszebb virágot: az emberi szív szeretetét, a 
hódolatát tesszük sírjukra, kívánom, legyen az ő gyö-
nyörű égbemagasztosult áldozatuk a szebb jövőnk zálo-
ga, legyen az ő sírjuk, a haló poruk egy nagy, szép, ma-
gyar jövő termékeny talaja! Isten adja, hogy úgy le-
gyen!" 
 

Dr. Nagyné Péczer Veronika 
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Május 2-án délelőtt ismét benépesült a Liget utca és 
Tapolca-patak közti térség. Mondhatjuk, immár hagyo-
mánnyá vált, hogy a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
minden év tavaszán annyi fát ültet, ahány szigligeti gye-
rek született az előző évben. Idén hét fával gyarapodott 
a patakparti terület. 

Talán a barátságosra fordult időnek is köszönhető, 
hogy az ünnepélyes faültetésre nem csak a 2014-ben 
született gyerekek családjai jöttek el, hanem többen az 
előző évek ünnepeltjei közül is. Szokás szerint sorsolás-
sal döntöttük el, melyik fához kinek a neve kerüljön. A 
kor- és rangidős Széll Árpád már aktívan részt vett a 
névtábla felszerelésében, a legfiatalabb, alig több mint 
négy hónapos Ress Milán ugyanakkor békésen végig 
aludta a délelőttöt babakocsijában. 

Polgármester úr is köszöntötte a családokat és meg-
jegyezte, törheti a fejét újabb területen, ha ilyen örven-
detesen növekszik az újszülöttek száma, hiszen ide már 
nem sok fa fér el. 

Dr. Szabó Marcell, a jövő nemzedékek jogainak vé-
delmét ellátó ombudsman helyettes idén télen indított, 
„Faültetéssel a jövő generációkért”országos faültetési 
mozgalma is - többek között - azt célozza, hogy az elül-
tetett facsemeték legyenek jelképei a szülőföldhöz kö-
tődésnek. 

 
A családoknak ez úton is jó egészséget kívánok a Kör 

nevében: 
Demeter Éva 

„Faültetéssel a jövő generációkért” 

Fodor család 

Ress család 

Haraszti család 

Széll család 

Tassy család 

Vers család 
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A Föld világnapja alkalmából kapta iskolánk azt a ki-

hagyhatatlan lehetőséget, hogy megnézhessük a Ta-

polcai-tavasbarlangot látogatóközpontját. Mikor 

megérkeztünk szívélyes fogadtatásban volt részünk. 

Idegenvezetők kíséretében levittek bennünket a bar-

langba, ahol karsztvíz folyt. Ez a víz kristálytiszta, fé-

nyesen csillogó, néhol elérte a kb. 2 méteres mélysé-

get. A vízen csónakázni is lehetett. A járatok szűkek, 

nedvesek voltak. Időnként az utasoknak saját kezük-

kel kellett a csónakot irányítaniuk. Több helyen talál-

koztunk cseppkővel is. Ezt követően megnéztük az 

újonnan felújított kiállítást. 

 

A több mint 400 m2 alapterületű interaktív kiállítás 

segítségével ismerkedhettünk meg a karsztvidék cso-

dálatos látnivalóival. 10 teremben különleges dolgo-

kat csodáltunk meg a barlangok titokzatos világából. 

Kalauzunk bemutatta a barlang keletkezésének tör-

ténetét, kőzeteinek fajtáit. Felhívta figyelmünket a 

3D-s televíziós vetítésre is, amelyhez szemüvegeket 

is kaptunk. Megismerhettük a földtörténeti korokat, 

és ízelítőt kaptunk az ősemberek életmódjából. A 

legizgalmasabb a 3D-s dokumentumfilm volt, ami a 

barlangok kialakulását és a víz útját mutatta be. Aki-

nek ez sem volt elég a gyermekek számára kialakított 

játszótéren vagy alagútban tölthette idejét. 

 

Kilépve az épületből rádöbbentünk, hogy milyen fel-

fedezetlen csodák vesznek körül minket! 

Aki még nem látta e csodás természeti kincset, min-

denképpen szakítson rá időt, nem fogja megbánni! 

 

Vasvári Áron 

8. osztályos tanuló 

A lábunk alatt rejtőző csodálatos világ 

Az idei Keszthelyi Kilométereken, május 24-én egyéniben 

futottam le én és a testvérem, Zsófi  is a 21,1 km-t. Ez volt az 

első félmaratonunk. A mostani mezőny elég erős volt, de 

ennek ellenére a középmezőnyben végeztünk. Korcsopor-

tunkban mind-

ketten negyedikek 

lettünk.  Én 1 óra 55 

perc alatt tettem 

meg a távot, testvé-

rem Zsófi pedig 2 

óra 9 perces idővel 

futott be a célba. 

Jövőre is szeret-

nénk részt venni a 

Keszthelyi Kilomé-

tereken, hiszen 

nekünk ez egyben 

egy felejthetetlen 

élmény és sporttel-

jesítmény volt. 

Ménes Dániel 

Vadász Attila Doki sem tétlenkedett ezen a napon. Elszántsá-

ga az 51-60 korcsoportban 4. helyre lett elég, 2 perccel lema-

radva a 3. helyezésről. 

Az előzőekben lezajlott május 9-i szekszárdi bormaraton, „a 

pokoli verseny” túlélőjeként, 2 óra 16 perc alatt teljesítette a 

félmaraton távot.  (Attila szerint, mintha 5x felfutott volna 

zsinórban a Badacsonyra.) 

A CEP Fehérvár Félmaratonon pedig 1 óra 33 perccel végzett 

4.-ként, épp lemaradva a dobogóról. 

      Gratulálunk mindhármuknak! 
      (Szerkesztőség) 

 

Futás 
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2015. április 27-én lehetőséget kaptunk iskolánk 

hatodik osztályával ellátogatni a HUNGEXPO terü-

letén megrendezett Szakma Sztár Fesztiválra. 

Reggel kilenc órakor indult a buszunk iskolánk elől. 

Mindenki nagyon izgult. Pest felé haladva az idő 

gyorsan eltelt. Mikor odaértünk rengeteg autó-

buszt láttunk parkolni, körülötte velünk egyidős, 

vagy nálunk nagyobb gyerekekkel. Miután leszáll-

tunk a járműről, eligazítást kaptunk tanárainktól, 

apró csoportokba széledve elkezdtük felfedezni a 

standokat. Először a fodrászokat csodáltuk meg. 

Nagyon különleges és egyéni hajakat készítettek, 

szinte majdnem mindegyik embernek más-más 

színben pompázott a haja. Ezután megtekintettük 

a cukrászokat. Pont azt láthattuk amikor díszí-

tették a sütijüket vagy tortájukat. Érdekes színek-

kel dolgoztak, de ami még szebb volt az az, hogy 

milyen mintákat tettek rá. Kicsit éhesek is lettünk 

a sok finom étel láttán. Mikor itt megnéztük az 

Szakma Sztár Fesztivál 2015 

összes látnivalót elindultunk a hegesztőkhöz. Itt is, 

mint mindenhol máshol, nagyon ügyes kezű gyere-

kek dolgoztak. Volt aki egyedi vadászlest készített. 

Ez mindnyájunknak nagyon tetszett. Az asztalosok-

nál érdekesek voltak a folyamatok. Itt nagyon sok 

új dolgot láttunk. Sajnos nem tudtuk kipróbálni az 

összes lehetőséget, mert rengetegen voltunk és 

nem fértünk oda. Minden osztálytársamnak más-

más szakma keltette fel az érdeklődését. Volt aki-

nek a szerelő és a szakács, a másiknak a fodrász 

egy harmadik lánynak a cukrász és a pincér, egy 

fiúnak pedig a számítástechnika. 

Jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson, ami pe-

dig még fontosabb, hogy sok diáknak ezután jött 

meg a kedve egyes szakmákhoz. Nagyon sze-

rettünk volna még maradni egy kicsit, de sajnos 14 

órakor haza kellett indulnunk. 

 

Szigligeti Általános Iskola 6. osztályos tanulói 
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Ismét és örömmel számolok be a község lakóinak iskolánk 
kiváló tanulmányi és sporteredményeiről. 
Ha még mindig akadnak kételkedők az általános iskola létét 
illetően,  remélem az alábbi eredmények alátámasztják kisis-
kolánk színvonalas oktatásának és nevelésének tényét. 
 
A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola idén is meghirdette olvasópályázatát, melyen a Szigli-
geti Általános Iskola tanulói kimagaslóan szerepeltek. 
 Idrányi Lilla, Bógor Villő és Széplábi Boróka 2. osz-
 tályos tanulók pontszámmal I. helyezést értek el.   
Felkészítő tanáruk: Császár Lászlóné. 
 Medve Viola és Bógor Ádám 3. osztályos tanulók 
 szintén I., Szántó Bálint és Cser Zsolt 3. osztályos 
 tanulók II. helyezettek lettek. 
Felkészítő tanáruk: Mezeyné Verő Katalin. 
 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tag-
intézményének hagyományos tanulmányi versenyein tanuló-
ink több tantárgyból is összemérték tudásukat a tapolcai és 
környékbeli iskolák diákjaival. 
Eredményeink: 
Matematika 3. osztály: 
 Bógor Ádám I. helyezett 
 Szántó Bálint III. helyezett 
 Csali Máté VII. helyezett 
Felkészítő tanáruk: Dér Krisztina 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
 Bátai Anna 6. osztály I. helyezett 
 Mező Zsófia 5. osztály VI. helyezett 
 Páhi Barnabás 6. osztály VII. helyezett 
 Vasvári Áron 8. osztály VIII. helyezett 
  Varga Barbara 8. osztály VI. helyezett 
Felkészítő tanáruk: Kajtárné Simon Éva 
 
A tapolcai Batsányi-hét tanulmányi versenyek eredményei: 
Természetismereti verseny 5. osztály: 
 Mező Zsófia III. helyezett 
 Ángyán Szabolcs IV. helyezett 
 Vasvári Virág V. helyezett 
Felkészítő pedagógus: File István 
 
„Aranytoll” megyei helyesíró verseny kiváló eredményei: 
 Szabó Lili 6. osztály VI. helyezett 
 Dörner Nóra 6. osztály X. helyezett 
 Vasvári Áron 8. osztály VII. helyezett 
 Varga  Barbara 8. osztály VIII. hely. 
Felkészítő tanáruk: Kajtárné Simon Éva 
 
„Hetedhét határban” rajzpályázat eredményei: 
 Domonkos Luca 4. osztály I. helyezett 
 Medve Viola 3. osztály II helyezett 
Felkészítő pedagógus: Császár Lászlóné 
 
Iskolánk tanulói számos sportágban is jeleskedtek: 
Kisiskolák diákolimpiáján 600 m-es síkfutásban a Tapolcai 
körzeti versenyen I. helyezést ért el Bátai Anna 6. osztályos 
tanuló, II. helyezést Bartos Viktória 5. osztályos tanuló. 
-Diákolimpia- Atlétika magasugrás Tapolca körzeti versenyén 

Tavaszi sikerek a Szigligeti Általános Iskolában 

Bartos Viktória III. helyezést ért el. 
Bátai Anna 6. osztályos tanuló a kisiskolák diákolimpiáján 
600 m-es síkfutásban megyei I. helyezett lett és bejutott az 
országos döntőbe. 
 Bartos Viktória megyei V. helyezést ért el. 
Felkészítő tanáruk: Mile Pál 
Annának szorítunk, hogy júniusban Békéscsabáról is hasonló 
szép eredményekkel térjen haza. 
 
Toppantó Napsugár 8. osztályos tanuló az Erzsébet Utal-
ványforgalmazó Zrt. „Adni jó” rajzpályázatán 2 000 pályázó 
közül I. helyezett lett. Rajzát az elkövetkezendő időben az 
Erzsébet utalványon láthatják. 
Felkészítő tanára: Szájer Béla 
 
A nyirádi XII. Megyei „Erzsébet Királyné” Olvasópályázatán 
iskolánk alsó tagozatos tanulói kiemelkedő helyezést értek 
el. 
 Medve Viola 3. osztályos tanuló I. helyezést 
 Domonkos Luca 4. osztályos tanuló III. helyezést 
A legjobb fogalmazás kategóriában: 
 Varga Attila 4. osztályos tanuló II. helyezést 
A legszebb rajz kategóriában: 
 Idrányi Lilla 2. osztályos tanuló I. helyezést 
 Széplábi Boróka 2. osztályos tanuló II.helyezést ért el.  
Felkészítő tanárok: Császár Lászlóné és Mezeyné Verő Kata-
lin 
 
Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő pedagógusainknak 
az elért szép eredményekhez. 
 

Balassáné Molnár Edit 
iskolaigazgató 

Bógor Ádám, Bátai Anna, Szántó Bálint Zsolt Bógor Ádám, Bátai Anna, Szántó Bálint Zsolt 

A képek folytatása a következő oldalon... 
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Szigliget Község Önkormányzata kezdeményezésére szigligeti 

kötődésű sportolók fákat ültettek el a strand és a kikötő kö-

zötti sétányon. Második alkalommal hét juharfa került a sor-

ba: Zsoldos András, Tvordy György, File Mátyás, Béres Tímea, 

Sztojan Ivkovics, Marton Klára és Dancsó Zoltán nevével fém-

jelezve (a képen közülük láthatóak négyen). 

Ismert sportolók ültettek fákat a 
strand és a kikötő közti sétányon II. 

BEbeeE 

File Mátyás, Sztojan Ivkovics, Béres Tímea és Tvordy György 

Balassa Dániel 
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Képeslap - kezdet, 

nyitás előtt (1968) 

Képeslap - kezdet, 

nyitás előtt (1968) 

Ódor György - Oszi - Ihász Józsefné - Ihász Ferencné - Töreky Lajosné Ódor György - Oszi - Ihász Józsefné - Ihász Ferencné - Töreky Lajosné 

Oszi - Tóth József - Tóth László 

alapítók, hátul (1968) 

Oszi - Tóth József - Tóth László 

alapítók, hátul (1968) 

Elemér a prímás, 

Csicseri Zoli a betyár 

Elemér a prímás, 

Csicseri Zoli a betyár 

Balra Juha Gyula - Oszi  Balra Juha Gyula - Oszi  Oszi bácsi Oszi bácsi Oszi bácsi Oszi bácsi 

Oszi Oszi 



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

SZIGLIGETI HARSONA
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