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A Szentháromság kápolna oltára 

Pünkösd után egy héttel tartjuk Szentháromság vasár-

napját, amely Szigligeten a szőlőhegyi kápolna búcsú-

napját is jelenti. Ez az ünnep idén azzal vált különleges-

sé, hogy megújulhatott a kápolna 169 éves oltára. 

Szigliget egyik legszebb 

helyén álló kápolnánkat a 

helyi szőlősgazdák 1845-

ben kezdték el építeni. Az 

1847-re elkészült épületet 

szeptember 21-én szentel-

hették fel a Szentháromság 

tiszteletére. Külön érde-

kesség, hogy a mostani 

oltárfelújítás során az 1847

-es dátum ismét visszakö-

szönt: Az oltár egyik rejtett 

szegletébe a készítője be-

véste az oltár építésének 

idejét. 

Az elmúlt időszakban az 

oltár olyan rossz állapotba 

került, hogy akár a legki-

sebb erőhatás révén is da-

rabok törhettek volna le 

belőle. A festés mögött a 

fa szerkezete szinte elpor-

lott. A mostani felújítás során kicserélték a károsodott 

faelemeket, frissítették a külső lakkozást, megújult a 

tabernákulum, illetve az aranydíszek és a kehely is res-

taurálásra kerültek. A munkálatokat Pák András okle-

veles faszobrász-restaurátor művész végezte. 

Azt, hogy az ünnepre megújulhatott a kápolna oltára 

Faber Miklósnak, és feleségének, Évának köszönhet-

jük. (Éva néni igaz megsúgta nekem, nem kell szerepel-

tetni a nevét, mint adakozó, hiszen nem magáért kez-

deményezte ezt a felújítást. Ennek ellenére néhány 

sorban köszönjük meg ne-

ki azt a munkát, amit ká-

polnánkért tesz, mellyel 

mindenki számára példát 

mutat a településen.) 

Éva néni 56 éve viseli szí-

vén a kápolna sorsát. Ha 

kellett, Budapestről hozta 

el a legszebb virágcsokro-

kat az oltárra, amíg több 

mise is volt a kápolnában, 

akár minden hétvégén. 

Jelenleg már csak búcsú-

napján van mise a kápol-

nában, de ekkor a díszítés 

mindig csodálatosra sike-

rül. Neki köszönhetők az 

oltárterítők, a miseruhák 

karbantartása, a kelyhek 

megtisztítása, a festés is. 

Régi vágya volt, hogy a 

kápolna oltára megújul-

hasson, így az ő kezdeményezésére és adakozására az 

idei évben ez is megvalósulhatott. 

Hálás szívvel köszönjük, hogy lelkiismeretes munkájá-

val a kápolna évről-évre szebbé válik! Kívánjuk, hogy 

Isten áldása kísérje élete minden napján! 

Szabó Tibor András 
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Ebben az évben május 21-én került megrendezésre a már 
régi hagyományokkal rendelkező halászléfőző verseny. Idén 
is nagy volt az érdeklődés, nyolc csapat is nevezett a megmé-
rettetésre. Kora délután már nagy volt a sürgés-forgás a ver-
seny helyszínén. Hamarosan minden bográcsban rotyogott a 
halászlé és ínycsiklandozó illatok szálltak a levegőben. 

Korgott is a gyomra a zsűrinek, és már alig várták, hogy végre 
megkóstolhassák az elkészült ételeket. A zsűri tagjai ,-Póka 
Ibolya, Káli Magdi, Pupos Ferenc, Széll Gábor, Cselkó Miklós- 
kóstolgattak is sokáig, mire meghozták döntésüket a verseny 
sorrendjét illetően. 

A zsűri döntése alapján a legfinomabb halászlét az „Ízes Élet” 
csapat tagjai, Balassa Kornél és felesége, Balassa Hegedűs 
Krisztina készítették. 

Halászléfőző verseny 

Éppen csak legyőzték a „Hatos fogat”-ot,akik így a 2. helyre 
kerültek. Csapattagok: Káli Lajos, Káli Péter, Müller Béla, 
Székely István, Domonkos Zoltán és Horváth György. 
Egy igazán ízletes halászlével 3. lett a „Dream Team”, csa-
pattagok: Mayer Tomi, Takács Robi, Simon Ádám, Szalai Laci, 
Dosztál Józsi, Vadász Attila, Kónicz Laci, Kardos Máté, Bonc-
földi Ricsi 
A további sorrend: 
4.”Réhelyi 11.” csapat: Horváth Gábor és családja. 
5.”Hétköznapi Hősök”: Kis Norbert és barátai. 
6.”TörCzi”csapat: Töreki Zoltán és Czilli Károly. 
7.”Szigligeti Ősnyaralók”: Básti Mihály, Nagy István, Nagy 
Ákos 
8.”Magányos Cápák”: Szabó Tibor, Molnár Ferenc és Molnár 
Ferencné Ida 
Én a zsűri asztalánál az összes tányérba belekóstoltam, de 
nem tudtam volna dönteni a nyertest illetően. Mindegyik 
kicsit más volt, de mind igazán ízletes. Gratulálunk minden 
résztvevőnek! 
Köszönet a rendezvény támogatóinak, akik vacsorameghí-
vást és finom borokat ajánlottak fel a versenyző csapatok-
nak. 
Támogatók voltak: Aranypatkó Vendéglő, Oszi bácsi és Piró, 
Széll Gábor, Németh Zoltán, Szabó Tibor, Szántó Zsolt, és 
Szalai Attila. 

Király Nikolett 
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Halászléfőző verseny (folytatás) 
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Májusban történt az iskolában 

 Amikor az elmúlt hónapban összeállítottuk az áprilisi 

eseményeket, magunk is csodálkoztunk, mennyi minden 

történik tanulóinkkal egyetlen hónap alatt. A május hasonló-

an izgalmas és mozgalmas lett. 

Lássuk napra lebontva, hol jártak, mit csináltak tanulóink, 

kollégáink! 

2-án      Mile Pál tanár úr vezetésével Badacsonytomajon 

mérte össze erejét öt iskola futball csapata a diákolimpia 

kisiskolák versenyének labdarugó körzeti döntőjében.  

 Szülői értekezletre és fogadóórára hívtuk a szülőket 

3-án a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanulói és tanárai 

tartottak bemutatót diákjainknak. 

4-én  tartottuk meg anyák napi ünnepségünket.  

 Idén bővült az ünnepség. Az iskola számára ajándéko-

zott Veres Herta négy festményt, melyet ünnepélyes keretek 

között köszöntünk meg a készítőnek és ajándékozónak. 

Szájer Béla tanár úr rajszakkörösei Csipkerózsika 

álma című fali képét is átadták az iskola tanulóinak a rajzte-

remben 

 A Szigligeti Táj- és Település Védő Kör korábban meg-

hirdetett „Fogadj örökbe egy fát” rajzpályázatán húsz képet 

emeltek ki a beérkezett pályaművek közül. Ezeket bekeretez-

tették, képeslapot készíttetettek róluk, és elárverezték a gye-

rekek munkáit. A képek nagy része elkelt. A befolyó összeg-

ből az iskola kertjébe kora nyáron és ősszel termő gyümölcs-

fákat vásárolnak, és együtt ültetjük el a felnőttekkel. Remél-

jük, hamarosan élvezhetjük a gyümölcsöket! 

 

5-én Simon Péter vállalkozó az iskola minden dolgozójának 

és az iskolai könyvtárnak ajándékozott a Szigliget Az örök 

szerelem 2. kötetéből példányt. 

 

9-én  Kajtárné Simon Éva tanítványa, Bátai Anna 7. osztá-

lyos tanuló a Tapolcán megrendezésre került Aranytoll me-

gyei helyesírási versenyen 9. helyezést ért el. 

 A diákolimpia Veszprém megyei döntőjében Mező 

Zsófia magasugrásban a III. korcsoportban első helyezést ért 

el, országos döntőbe jutott. Bátai Anna remek idővel 300 m-

es síkfutásban 6. helyezést ért el. 

11-én  A Batsányi napok keretében Tapolcán Dér Krisztina 

tanítványa Mező Zsófi első helyezett lett a népdal éneklési 

versenyen 

 A 7. évfolyamosoknak Sötét Éva tanárnő szervezésé-

ben ismét angol nyelvű foglalkozást tartott egy kanadai há-

zaspár angol nyelven. Hazájukat mutatták be sok képpel, 

rejtvénnyel, játékosan. 

13-án  Dér Krisztina és Kajtárné Simon Éva tanárnő vezeté-

sével a Balaton-felvidéki iskolák találkozóján vett rész 10 

felsős tanuló. Megismerkedhettek Balatonfüred és Tihany 

természeti és kulturális értékeivel. 

17-én  a hetedik osztályosok az Aranypatkó Vendéglőben 

rendkívüli technika órán voltak, ahol a vendéglátáshoz kap-

csolódó szakmákkal, munkakörülményekkel, karrier lehető-

ségekkel ismerkedtek meg Miskei Tímea vezetésével. A fog-

lalkozás végén palacsintát sütöttek az étterem konyhájában, 

melyet el is fogyasztottak. 

18-án  sikeresen lezajlott Mile Pál és File István vezetésével 

az angol kompetencia mérés. 

19-én  Mile Pál tanítványai a Diákolimpia Kisiskolák verse-
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nyének megyei döntőjében 600 m-es síkfutásban Giovana 

Monteiro V. helyezést, Mező Zsófia I. helyezést (országos 

döntőbe jutott), 800 m-es síkfutásban Bátai Anna II. helye-

zést (országos döntőbe jutott) ért el. 

A diákok és a dolgozók összefogásával kilomtalaní-

tottuk az iskola épületét, különös tekintettel a padlásra, ahol 

hatalmas mennyiségű lom gyűlt össze évek alatt. Így újabb 

lépéseket tehetünk a lány öltöző berendezésére.   

20-án Horváthné Puskás Judit vezetésével a felsősök közül 

többen részt vehettek a tapolcai tavas barlang  egyik ágának 

végig mászásában. 

 Meghívást kaptunk az óvodai májusfa kitáncoló ün-

nepségre. 

 Császár Lászlóné szakmai útmutatás mellett a Nyirádi 

Májusban történt az iskolában (folytatás) 

Általános Iskola rajzpályázatra öt első osztályos küldhette be 

munkáját meseillusztráció témakörben. A szervezők külön 

kiemelték tanulóink magas színvonalú munkáját. Mindannyi-

an első helyezettek lettek, mert nem tudtak választani a bí-

rák a szebbnél szebb munkákból. 

24-én a 6. 7. évfolyamosok a család segítő központ jóvoltá-

ból előadást hallgathattak meg az agresszió kezelés helyes 

módozatairól. 

 

25-én újabb megmérettetés várt a 6. évfolyamosokra, kom-

petencia mérésen adtak számot az elmúlt években tanultak-

ról, azok felhasználhatóságáról a gyakorlati életben. 

26-án  Montereiro Giovana, Széplábi Zsófia, Varga Attila a 

Petaque Utánpótlás Országos Döntőjén 5-6. osztályos kor-

csoportban első helyezést ért el. Felkészítő: Havasi Rita. 

27-én  a tantestület nevelési értekezleten beszélte meg az 

utolsó hetek feladatait, a család segítő szolgálattól tartottak 

előadást a család segítők munkájáról, a fejlesztőpedagógus, 

a pszichológus és gyógypedagógus szerepéről az iskolában. 

29-én Simon Péter vállalkozó felajánlására az iskola minden 

tanulója fagyizhatott a Kastély Kávézóban gyermeknap alkal-

mából. 

30-án Barkó Tamás jóvoltából az iskola tanulói Budapestre 

utaztak az Állat és Növénykertbe.  

Mező Zsófi Mile Pál tanár úrral Székesfehérvárra uta-

zott a kisiskolások atlétika magasugrás országos döntőjére. 

Benkő Katalin 

intézményvezető 
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Május 2-án az óvodába érkezőket egy csodálatosan 
feldíszített Májusfa fogadta. Rajta egy tábla, amely 
jelezte, hogy az óvodás gyermekeknek állította a Szülői 
Munkaközösség. Ilyen kedves meglepetésben még 
nem volt részünk.   

Május 4-én Anyák napja alkalmából az édesanyákat 
köszöntöttük. Nagy izgalommal készülődtünk erre a 
napra. Titkolózva köszöntő verseket, dalokat tanul-
tunk, kedves meglepetéseket, ajándékokat készí-
tettünk a gyerekekkel. Ünnepi műsorral, virággal kö-
szöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. A kisgyer-
mekek a vers, a dal, az ének nyelvén tudták kifejezni 
hálájukat, szeretetüket az édesanyai gondoskodásért.  
Május 5-én Áprily Géza előadóművész tavaszköszöntő 
zenés gyermekműsorával szórakoztatta kis közönsé-
gét. 
Május 17-én a Pegazus bábszínház előadásában a Csu-
ka parancsára zenés bábjátékot nézték meg a középső, 
nagycsoportos óvodások. 
Május 20-án Májusfa kitáncolása volt a nagy esemény. 
Ezen a délelőttön, szülők, gyermekek, óvoda dolgozói 
és meghívott vendégeink egy tartalmas közös progra-
mon vettek részt. A délelőtti órákban érkező gyerme-
keket és családtagjait frissen sült gofrival várták a szer-
vezők. Közben lelkes anyukák pucolták a krumplit a 
finom ebédhez, amelyet Takácsi Józsefné (Erzsi nagy-
mama) készített a jelenlévőknek. A délelőtti program 
Közös táncházzal kezdődött. Szülők, gyermekek együtt 
táncoltak, ügyességi játékokon vettek részt. Volt lufi 
fújás, arcfestés, horgászverseny. Ebéd előtt az apukák 
segítségével ki is döntöttük a májusfát. A mozgásban, 
táncban elfáradt gyermekek és felnőttek közösen fo-
gyasztották el az ízletes pincepörköltet. A nap fény-
pontja az Önkormányzat által biztosított hatalmas cso-
koládétorta volt. Köszönjük ezt a szép, tartalmas napot 
a szervezőknek és minden támogatónak. Reméljük, 
hogy a szervezők lelkesedése egy szép hagyomány el-
indítója lesz. 

A májusi szép napos időt kihasználva sokat játszottunk 
az udvaron. Elővettük az udvari játékainkat, s felavattuk 
a Turisztikai Egyesület által gyermeknap alkalmából 
vásárolt rollereket, kisautókat. Köszönjük az Egyesület 
támogatását. 
Május 27-én tartottuk Tanévzáró ünnepélyünket. Az 
egész évben tanult versekből, énekekből, dalos játékok-
ból összeállított kis műsorral zártuk a tanévet. 

A felsorolt események csak egy kis szelete az egész 
éves óvodai történéseknek. A tanévben sok szép él-
ményben, programban volt részük a gyermekeknek. 
Természetesen ezeket támogatók nélkül, nem tudtuk 
volna megvalósítani. Ez úton szeretném megköszönni 
mindenkinek a segítségét, akik valamilyen módon tá-
mogatták az óvodát. (Szigliget Község Önkormányzata, 
Balassa Balázs polgármester, Szabó Tibor és családja, 
Miklai Ferenc, Szabó István, Takácsi Józsefné, Szigligeti 
Turisztikai Egyesület, óvodás gyermekek szülei és hoz-
zátartozói, Szülői Munkaközösség)  
 
 

Szalay Csabáné  
óvodavezető 

Májusi hírek az óvodából 
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Tájékoztatjuk az érdemes faluközösséget, hogy 
június 18-án, szombaton a Kossuth utca alvé-
gén "Májusfa kitáncolás” eseményt rendezünk. 
Kezdés dél körül, a fa terveink szerint 7 körül 
kerül vízszintesbe. A fa kivétel és az azt követő 
gasztro élmények mindenki megelégedésére 
lesznek rendezve. Speciális étkekkel készülünk, 
az ízlelő bimbók megnyugtatására. Kezdésnek 
mindenki iszik pár kupica gyorsítót. Aki már vett 
részt rendezvényünkön, tudja, hogy a hangulat-
ra sem lesz panasz, kalkulációink szerint fejen-
ként 1000 Ft a beszálló, melyet mindenki hoz-
zon magával. 
E rövid felhívást kérem meghívónak tekinteni, 
mivel más értesítési módon nem gondolko-
dunk.  
Esetleges előjelentkezést az alábbi telefonokon 
lehet megtenni. 

Zoli:  06-70-6070945 
Ida : 06-20-5237022 

Karesz: 06-30-4859246 
Gyertek minél többen érezzük jól magunkat! 
 

Czilli Károly 

Májusfa kitáncolás 

A téli szünetben értékeltük a bajnoki évad elejét, ami-
kor a csapat a 7.-ik helyen állt 13 ponttal 4 győzelem, 1 
döntetlen és 6 vereséges mérleggel. Most a bajnokság 
végén értékelhetjük a tavaszi szezont. Dicséretes mó-
don a csapat a 4.-ik helyre küzdötte fel magát 35 
ponttal. 
Tavasszal 7 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség. 
Záró mérleg 11 győzelem, 2 döntetlen, és 9 vereség. 
A téli szünetben tartott edzések és a felkészülés érez-
tette hatását. Erősödtünk és fiatalodtunk két régi csa-
pattagunkkal, akiket sikerült csatasorba állítani. A csa-
pat megítélése javult a tavaszi szezonban. Egy dörgicsei 
fiaskót leszámítva mindenkivel szoros mérkőzést ját-
szottunk. Magyar kupában negyedik fordulóban búcsúz-
tunk, de a nyolcvanadik percben még 3 : 3 volt az ered-
mény. (az utolsó tíz perc brrr) 
A jövő:  MLSZ Megyei Igazgatósága megszünteti a Me-
gye IV. osztályt és az eddigi Megye III. osztállyal össze-
vonva több körzetes Megye III. osztályt indít. Nekünk 
változatlanul nincs akkora csapatlétszámunk, hogy tar-
talékot indítsunk. Az új felállásban csak ajánlott a tarta-
lék csapat de nem kötelező. Terveink szerint  -  tisztes 
helytálláshoz – a meglévő csapat gerincet kellene erősí-
teni védő és középpályás fiatal játékosokkal. Igyekszünk 
egy ütőképes, szerethető csapatott összehozni az őszi 
induláshoz. 
Végezetül megköszönöm a csapat nevében az Önkor-
mányzat segítségét, Balassa Balázs Polgármester Úr 
áldozatos munkáját,  a mérkőzések lebonyolításához 
adott segítséget Nyírő Józsi bácsinak, és Mészáros Pista 
bácsinak. 
 Köszönöm továbbá a csapat tagjainak : Balassa Dani, 
Mayer Tomi,  Kupi Tibi, Cseh Balázs, Káli Peti, Szőke Ga-
bi, Domonkos Ricsi, Boncföldi Ricsi, Szalay Ákos, Simon 
Ádám, Kardos Máté, Vizeli Máté, Vass Gabi, Szalai Robi, 
Ferenczy Miló, Kónicz Laci, Vadász Attila,  Molnár Dávid, 
Ruska Gabi, Takács Robi, Pintér Norbi, Szabó Roli,  Stróh 
Dávid és Hoppál Ádám egész éves munkáját.  
Hajrá Szigliget! 

Czilli  Károly  
elnök 

Focizzunk! 
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Fodor Izabella, 

született: 2016. május 3-án 

szülők: Fodor Zsolt, 

Fodorné Tulok Viktória 
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Hősök Napja 

Május 29. 

Kiss Sándor (1915-1945)

hősi halott 

Kiss Sándor (1915-1945)

hősi halott 

Somogyi Lajos, felesége 

Kardos Mária, nevelt fiuk 

Szántai Ferenc 
Tóth Ferenc 1942. 

hősi halott. Don. 

Somogyi Lajos, felesége 

Kardos Mária, nevelt fiuk 

Szántai Ferenc 
Tóth Ferenc 1942. 

hősi halott. Don. 

Mészáros István 

hősi halott 

Varga Lajos, 

elesett Isonzónál 

Szabó Vilma 

Turbék Gyula. 1941.04.11. Regőce. 

elesett 1942.07.28-án Don-kanyar 

Mészáros István 

hősi halott 

Varga Lajos, 

elesett Isonzónál 

Szabó Vilma 

Turbék Gyula. 1941.04.11. Regőce. 

elesett 1942.07.28-án Don-kanyar 



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

  10. oldal            Szigligeti Harsona                         2016. Május 

SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


