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Csodaszép nyári melegben gyűlt össze a falu apraja-nagyja 

szeptember 24-én, hogy idén is megtarthassuk hagyományos 

szüreti felvonulásunkat. A szigligeti általános iskolások szüreti 

jelmezbe öltöztek, s a felnőttek közül is sokan maskarába búj-

tak.  A menetben finom pogácsát, bort üdítőt kaphattak a 

résztvevők, hogy min-

denki vígan vonulhas-

son a sportpálya mel-

letti színpadig, ahol 

délután kulturális mű-

sor szórakoztatta a 

közönséget. Akiknek  

maradt még ereje, 

azok a szüreti bálban 

is rophatták hajnalig. 

Köszönöm a lelkes 

segítséget Molnár 

Ferencné Idának, 

Raposa Lajosnak, hogy 

a kisbíró szerepét idén 

is vállalta, Mezeyné Verő Katalinnak és a Szigligeti Gyöngyvi-

rágoknak- Szalai Jázmin, Mező Zsófia, Idrányi Panna, Falati 

Kitti, Molnár Bianka- a szép műsort, Töreki Zoltánnak és Czilli 

Károlynak a fantasztikus gulyást, és a sok munkát. 

A rendezvényt segítették és támogatták:Szigligeti Önkormány-

zat,  Szabó Tibor és Szabó Tiborné Marika, Raposa Lajos, Mol-

nár Ferencné Ida, Varga Sándor, Szőke István, Takács József, 

Domonkos Károly, Czilli András, Molnár Ferenc, Kovács Ákos, 

Ihász Natália, Maár Sándorné Zsuzsi, Kovács Józsefné Nusi 

néni, Varga Lászlóné Andi, Balassa Andrea, Balassa Dani, Sárdi 

Péter, Blaskovics László, Orosz Eszter, Hegedűs Norbert, Mol-

nár Ricsi, Pupos Dorina, Steingruber Nikolett, Ruska Gábor, 

Mezeyné Verő Katalin és a Szigligeti Gyöngyvirágok, 

Laszczikné Marika, 

Császár Lászlóné Ani-

kó, Egyed Péter, Széll 

Gábor, Kardos József 

és családja, Németh 

Pince és Bárány Éva, 

Szent Antal Pince, 

Maár Sándor, Szatmá-

ri Családi Pincészet, 

Esterházy Pince, Vas 

Józsefné Ági, Czilli 

Károly és Töreki Zol-

tán. 

Valamint külön köszö-

net, azoknak, akik a 

főzésben és a nem túl népszerű konyhai munkában segítettek: 

Törekiné Erzsi, Töreki Andrea, Czilli Gabi, Ihász Natália,Szilágyi 

Sándor és Laszczikné Marika. 

Bízunk benne, hogy a szüreti felvonulás a következő évben is 

ilyen jól sikerül majd, és hogy még jobb legyen a hangulat, 

köszönjük azoknak, akik felajánlották, hogy jövőre szívesen 

énekelnének és egy lelkes dalos csapatot összehoznának! 

Király Nikolett 

Szüreti felvonulás 2016 
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Mivel idén a szigligeti programnaptár elkészítésének 90 százaléka az én feladatom volt, ezért szeretnék kis 
számadást adni az általam szervezett programokról. 

A húsvéti Várkapunyitó rendezvényünk idén jól sikerült, a jó időnek köszönhetően 3-4 ezer ember volt fenn 
a két nap alatt a várban a programokon, ami azt eredményezte, hogy bőven pozitív mérleggel zárult pénz-
ügyileg is. A pünkösdi Várfesztivál szintén sikerként értékelhető, a jó idő közel hatezres látogatószámot ho-
zott a rendezvényre. 

A szezon utolsó több napos programja a Hagyományőrző Napok volt, amely jó első és – az időjárás miatt – 
gyengébb második napot produkált, bőven túlteljesítve viszont az elvárt minimális nézőszámot. Így mind-
három rendezvényünk bőven visszahozta az árát. 

Ugyanez elmondható a nagykoncertekről is, a négy, várban előadott koncert összmérlege szintén pozitív. 
Számomra nagy öröm volt a Szerda esti komolyzenei koncertek sikere, amelyek mindegyikén sikerült meg-
tölteni a templom padjait. Ez betudható annak, hogy hét közben máshol kevesebb rendezvény van, illetve, 
hogy a koncertek ingyenesek voltak.  

A legnagyobb kihívás idén mégis a május 1 és augusztus 31 között minden nap megtartott harcászati be-
mutató megszervezése volt a várban. A szezon elején öt-, később hatfős Berki Fóris Szigligeti Várőrség tag-
jaiba a négy szigligeti taghoz csatlakoztak ketten, így sikerült „átvészelni” a nyarat. Elmondható, hogy sike-
rült egy jó műsort összehozni, a tízezernél is több néző felől rengeteg dicséretet kaptunk. A nyár során öt 
háttértörténetet találtunk ki a műsorhoz, hogy ne legyen unalmas, ebből az egyiket a Fáklyás várlátogatás 
éjszakáján, egy másikat a Hagyományőrző Napokon láthatták a nézők. A háttértörténet a magyar középkor 
és kora újkor fegyvereit, harcászati felszereléseit megjelenítő bemutatót fogott közre, ebből állt az interak-
tív műsorunk. 

A csapat feladata volt emellett az íjásztatás, a várkapuőrség, a 3D mozi és a Tájház üzemeltetése is, vala-
mint a koncertek és a rendezvények lebonyolításának segítése. 

A Berki Fóris Szigligeti Várőrség 2016-os csapata: Makkos Valentina, Varga Sándor, Kardos Máté, Bolyai 
Csaba, Blaskovics László, akinek felesége, Orosz Eszter szintén segítségünkre volt, többször is fellépve ve-
lünk. Ezúton szeretném megköszönni munkájukat, amivel sikerült több élményt adni a Szigligetre látoga-
tóknak! 

A nyári programokról… 

Balassa Dániel 
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Szeptemberben történt az iskolában 

Szeptember 1-én elkezdődött a 2016/17-es tanév. Az iskola felfrissítve, kitakarítva várta a tanulókat. A nyá-

ron kijavították a tetőt, elkészült a lány öltöző is a testnevelés órákhoz,  és rengeteg apróbb javítás. Eszkö-

zöket vásároltunk, időben megérkezett minden tankönyv is.  

Reggel 8 órakor ünnepélyes tanévnyitót tartottunk, melyet  Fodi Ákos atya áldása tette még ünnepélyeseb-

bé. Az osztályfőnökök kiosztották a tankönyveket, az új tanterembe költöző osztályok elkezdték dekorálni a 

termeket. 

2-án ráhangolódásképpen a strandon töltötték a tanulók a napot. Igazi nyári nap volt, sok játékkal, sporto-

lással telt. 

6- án, 8-án, 13-án a 6. és 8. évfolyamosok úszásoktatáson vettek rész Tapolcán, az új strandon testnevelés 

órai keretben. A többi foglalkozás az ősz beállta miatt május- júniusban lesz. 

9- én amerikai anyanyelvi tanár tartott nyelvórát a 6.7.8. osztályokban. A tavalyi folyamat tovább zajlik. Új-

ra látogatnak bennünket az angol anyanyelvű tanárok Tapolcáról. 

13- án összevont- és osztály szülői értekezleteket tartottunk. 

12- től teljes gőzzel elindultak a szakkörök. A korábbi évek gyakorlata idén is folytatódik, színesedik kínála-

tunk turisztikai és sakk szakkörökkel. 

19- én Tapolcán tehetséges futóink mérték össze erejüket a környék iskoláinak tanulóival a Földön futók 

versenyen. 11 tanulónk indult el, 3-an dobogós helyezést értek el, 10-en az első tíz helyen végeztek. Az 

egyes korcsoportokban 18- 67 induló indult. 

Mező Zsófi 7. osztályos tanuló I., Falati Kitti 5. osztályos tanuló III., Falati Liliána 3. osztályos tanuló I. helye-

zett lett. 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület minden tanuló számára készíttet egyen pólót az iskola logójával. A tanuló-

kon most látható kék, Szigliget feliratos sportmezt a kiemelt versenyzők viselhetik. 

20-án a 6. és 7. évfolyamosok oltást kaptak. 

21-én elindult az iskolai sakk szakkör Simon Péter vállalkozó jóvoltából és támogatásával, Kostolánczi Gyula 

sakkmester vezetésével.  

24-én iskolánk az Idrányi vállalkozás szekerén vonult fel a Szüreti vigasságon. A Szigligeti Gyöngyvirágok 

néptánc csoport Mezeyné Verő Katalin által betanított műsorával több alkalommal a felvonulás alatt szóra-

koztatta az egybegyűlteket, majd a színpadon önálló műsort adott. 
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Kolléganőnk, Mezeyné Verő Katalin a Kinizsi Táncegyüttessel a felvonuláson és a színpadon cigány táncokat 

adott elő. 

 

27-én Veszprémben a Köztársaság Kupa megyei atlétika versenyen iskolánk öt tanulója vett részt. A verse-

nyen a megye általános iskolái, sportiskolái indították tanulóit, minden versenyszámban nagy létszámú in-

duló volt. 

Mező Ábris a 2005.kcs.-ban, kislabda hajításban 45 m-es eredménnyel I. helyezést ért el. 

Giovana Monteiro 2004.kcs.-ban magasugrásban 130 cm-es eredménnyel II. helyezést ért el. 

Mező Zsófia 2003.kcs.-ban 2000 m-es síkfutásban 8p05mp-es idővel V. helyezést ért el. 

Bátai Anna és Medve Viola bár nem lett helyezett, szintén jó teljesítményt nyújtottak. 

30-án az Országos Diák Spotnap keretében 10-től fél 1-ig sport délelőttöt tartottunk. 12-kor indult az utolsó 

programpont, a futó szám. A 2016 m-t kellett megtenni mindenkinek, minden évben annyit, amennyi az 

évszám. Részt vettek aprók, nagyok, szülők, pedagógusok… A rendőrség segítette a sportolók biztonságát. 
 

Megkezdte munkáját a DÖK, a szülői munkaközösség, a Szigligeti Táj és Településvédő Kör, a Szigligeti Tu-

risztikai Egyesület az iskolások megsegítéséért. 

További képek az iskola facebook oldalán és a  www.szigliget.hu/iskola oldalon. 

Benkő Katalin 
intézményvezető 
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Búcsúzik a nyár 
 
 
Tücsök már lehalkítja hangszerét. 
A gólya pár is messze szállt. 
Fecske csapat csak vezényszóra vár. 
Messze tájon melegebb otthonra talál. 
Beérett a fűzfa ág, készülhet a fűz kosár. 
Szeptember van! Kezdődik a tanítás. 
Padba ült a sok kisdiák! 
Szorongó szívvel, de szeretettel várják a tanárt. 
Ki a hét öt napján tudását adja át. 
Kevés idejében a szülők helyett szeretetet is ád. 
Hegyoldalon a borospince is gazdát vár. 
Megtölthesse megüresedett hordók pocakját. 
Szüret után búcsúzik a nyár. 
Kezdődhet a vigadozás. 
Fiatalság mulatozásra, szüreti bálra vágy. 
Előveszi kottáját a varjú pár, 
Szomorúan közösen azt károgják, 
Kár-kár, hogy múlik a nyár. 
Üres a madárfészek, nincs lakója már. 
Megújult erővel, tavasszal fészkére majd visszaszáll. 
 
 
Szigliget, 2016. május 28.       Hosszú Ferencné 

október 21. péntek 
17:00 HARMÓNIA GARDEN ZENEKAR 
 

október 22. szombat 
11:00 ZABSZALMA EGYÜTTES 
12:00 MEGNYÍTÓ 
12:30 DOCPIANO BAND 
13:45 NAGYVÁTHY NÉPTÁNCEGYÜTTES 
15:00 INTERMEZZO LATIN CLUB ZENEKAR 
18:00 SZIKORA RÓBERT és az R-GO Zenekar 
20:00 TŰZIJÁTÉK 
 

október 23. vasárnap 
11:00 TAPOLCAI FÚVÓSOK 
12:00 TÖRDEMIC NÉPTÁNCEGYÜTTES 
13:30 HAPPY DIXIELAND BAND-HÉVÍZ 
15:00 SZIGLIGETI GYÖNGYVIRÁGOK 
16:00 BUDAPEST VOICES ZENEKAR 
A SZERVEZŐK A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 
FENNTARTJÁK! 
 

SZOMBATON és VASÁRNAP 
12 órakor Kamonkő-túra indul Demeter Éva 
vezetésével a strand pénztártól. 
kézműves vásár, sétahajózás a Szigliget motorossal 
Dottó”Kisvonat”járat a falun át, gyerekeknek Fanyűvő Játékpark. 

EMLÉKKONCERT 

Villányi Károly tanár 

emlékére 

2016.október 15-én, 

szombaton 17 órakor 

a szigligeti templomban 

Fellépő művészek: 

Farkas Erzsébet ének-

művész, Mihály Gyula 

pánsíp-, Simon Zsolt 

trombita-, Rácz Aladár zongoraművész. 

Közreműködik: 

Simon Flórián -orgona 

a Szigligeti Iskola kórusa, Dér Krisztina vezényletével 

A műsor szervezője : Dr. Villányi Eszter 
 

Köszönjük a Szigligeti Önkormányzati Hivatal, a 

Plébániai Hivatal és az Iskola támogatását! 



 2016. Szeptember                                    Szigligeti Harsona                        7. oldal 

 



 8. oldal            Szigligeti Harsona                          2016. Szeptember 

November 9-én, 

szerdán 8-12-ig lesz 

az iskola melletti 

parkolóban. 

(Hétfőn és kedden 

már lehet hozni.) 

Papírgyűjtés  
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Mészáros Ferenc - Hardi Ferencné, Kati néni 
Németh Istvánné, Lincsi néni - Horváth Károlyné, Mariska néni 

Mészáros Ferenc - Hardi Ferencné, Kati néni 
Németh Istvánné, Lincsi néni - Horváth Károlyné, Mariska néni 

Kati néni - Budai Mária - Ángyán Ilona - Lincsi néni Kati néni - Budai Mária - Ángyán Ilona - Lincsi néni 

Ángyán Ilona - Horváth Károly - Kati néni - Varga Lajosné, Katica 

néni - Budai Mária - Horváth Károlyné, Mariska néni - Lincsi néni 

Ángyán Ilona - Horváth Károly - Kati néni - Varga Lajosné, Katica 

néni - Budai Mária - Horváth Károlyné, Mariska néni - Lincsi néni 

Töreki Irma - Mészáros Ferenc - Horváth Károly - Varga Antal Töreki Irma - Mészáros Ferenc - Horváth Károly - Varga Antal 

Töreki Irma - Horváth Károly  Töreki Irma - Horváth Károly  

Töreki Irma - Horváth Károly - Varga Antal - Varga Lajos 
Jánka Zsuzsanna - Ihász János - Varga Lajosné, Katica néni 

Töreki Irma - Horváth Károly - Varga Antal - Varga Lajos 
Jánka Zsuzsanna - Ihász János - Varga Lajosné, Katica néni 



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
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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 


