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Szüreti felvonulás 2017 

Idén is nagy izgalommal készültünk a szüreti felvonulásra. Szeptember esős volt, így szinte kis csodának számított, hogy 30-án 
reggel napsütésre ébredhettünk.  A szép idő egész nap kitartott, így vidámabban indulhattunk a nagy eseményre. A  Sok-sok lel-
kes segítségnek és a falu összefogásának köszönhetően vidáman ünnepelhettünk a szőlő és a bor ünnepén. Az iskolások idén a 
„falu jómadarai” jelmezét öltötték magukra és a támogató szülők kis csapata is beöltözött. Nagy örömünkre idén még egy lovas 
kocsi vonulhatott nótázó, vidám csapattal. Külön köszönet ezért Maár Sándorné Zsuzsinak és Miklai Ferencnek, akik lelkesedése 
a többieket is magával ragadta. A menetben idén a Barkó Tamás által felajánlott finom pogácsákat kínálhattuk, ehettük, köszönet 
nagyvonalú felajánlásáért. Köszönöm Raposa Lajosnak, hogy a nehézségek ellenére a  kisbíró szerepét idén is elvállalta. Molnár 
Ferencné Ida szervezésének és segítségének köszönhetően idén is szép volt a szőlőharang, és külön köszönet illeti Czilli Károlyt 
és Töreki Zoltánt, akik az egészségi problémák ellenére is hősiesen helyt álltak a konyhán, és finom gulyással vendégelték meg az 
éhes ünneplőket. 
Megpróbálom felsorolni a sok-sok segítőt és támogatót, és előre elnézést kérek, ha véletlenül valakit kifelejtenék a felsorolásból. 
A rendezvényt segítették és támogatták:Szigligeti Önkormányzat,  Szabó Tibor és Szabó Tiborné Marika, Raposa Lajos, Barkó Ta-
más, Molnár Ferencné Ida, Varga Sándor, Szőke István, Takács József, Domonkos Károly, Czilli András, Molnár Ferenc, Varga Ist-
ván, Kovács Ákos, Ihász Natália, Maár Sándorné Zsuzsi, Miklai Ferenc, Miklai Ferencné Zsuzsa, Kovács Józsefné Nusi néni, Varga 
Lászlóné Andi, Tóth Józsefné Marika, Takács Lajosné Erzsi, Takács Andrea, Pánger Viktória, Balassa Andrea, Balassa Dani vezette 
Szigligeti Várőrség, Sárdi Péter, Hegedűs Norbert, Molnár Ricsi, Pupos Dorina, Steingruber Nikolett, Ruska Gábor, Lakosiné Anikó, 
Szászi Endre, Mezeyné Verő Katalin, Szigligeti Általános Iskola, Sipos Noémi, Ács Alexanra, Alpár Mária, Giczi Veronika, Laszczikné 
Marika, Laszczik Péter, Egyed Péter, Kardos József és családja, Németh Pince és Bárány Éva, Szent Antal Pince, Czilli Károly és 
Töreki Zoltán. 
Valamint külön köszönet, azoknak, akik a főzésben és a nem túl népszerű konyhai munkában segítettek: Törekiné Erzsi, Kóborné 
Töreki  Andrea, Czilli Gabi, Czilli Regina, Ihász Natália, Szilágyi Sándor és Farkas Ildikó.  
Köszönet illeti meg a Szigligeti Polgárőrséget is a rendezvény biztonságának támogatásáért. 

   Király Nikolett 
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Hajóbúcsúztató a kikötőben 

Szeptember 30-án elköszönt az idei utolsó hajójárat a szigli-
geti mólótól. Bár a hajóbúcsúztató egy időben volt a szüreti 
mulatság kezdetével, ennek ellenére mégis sokan látogattak 
el a kikötőbe elköszönni az Almádi motorostól. 
Mélabús ünnep a hajóbúcsúztató. Habár ragyogóan sütött a 
nap, és a Balaton is 17 fokos volt, mindenki tudta, hogy az 
elkövetkezendő hónapokban ajándék lesz az egy-egy langyo-
sabb őszi, téli délután. Eddig a Balaton várta a pihenni vá-
gyókat, most a Balaton tér pihenőre. Jó alkalom ez ilyenkor, 
hogy megőrizzük a nyár emlékeit, és megköszönjük azok 
munkáját, akik egész nyáron azon dolgoztak, hogy a part 
kellemes, élettel teli legyen. 
A helyiek pogácsával, borral kínálták a hajó utasait. Majd 
felkerült a virágcsokor a hajó orrához, néhány csokrot még a 
vízbe is dobtak a gyerekek. A hajókürt hangjára egy-két tisz-
teletkört tett az Almádi motoros a kikötő előtt, majd útját 
vette Györök felé. Utasok és helyiek integettek egymásnak, 
bízva abban, hogy a tél elmúltával ismét találkozhatnak a 
szigligeti kikötőben.  
A kikötőből kijövet bizony már hűvös volt a levegő. Az ősz 
beköszöntött. 

Szabó Tibor András 

Szép őszi délután, melegen süt a napsugár. 
Szeptember utolsó napján búcsúztatjuk 
A Balaton utolsó járatát. 
Megérkezik csendesen, kapitány lehalkítja motorját, 
Matrózok kecsesen befordítják kötéllel a hajó orrát. 
Közönség üdvözli a kapitányt és csapatát. 
Köszöntjük jó szívvel, meg egy kulacs rizlinggel, 
Virágcsokor sem marad el, ami díszíti a hajó orrát. 
Kedves a közönség, ajándékul pogácsát kínál. 
Kislányok is kiskosárból pogácsát osztanak, 
Hullámokra virágcsokrokat dobálnak. 
Hattyúk is körülússzák Balaton csodáját, 
Így búcsúztatják. 
Elköszön a kapitány, beindítja járgányát. 
Megköszöni a szíves fogadtatást. 
Integet egymásnak a lelkes társaság. 
A nagytestű hajó utolsónak körtáncot jár. 
Még ráadásnak egy nagy fordulót csinál. 
Azután a hullámok közt odébb áll. 
Utolsó kéznyújtás, 
Viszont látásra, tisztelt társaság. 
 

Hosszú Ferencné 

Hajóbúcsúztató 

XII. Szigligeti Süllőfesztivál 2017.10.21-23 
Szigligeti borok, halételek, gasztronómiai specialitások, 

kézművesvásár 
 
Dotto kisvonat járat a falun át. Gyerekeknek: Fanyűvő Játékpark 
Szombaton és vasárnap 12:00 Kamonkő túra Demeter Éva vezetésével.  
 
2017. október 21. szombat 
12:00 Palmetta zenekar interaktív népi gyermekműsora 
13:00 Megnyitó- Szigligeti Gyöngyvirágok 
13:30 Palmetta zenekar 
15:30 Harmonia Garden zenekar 
18:00 Péterfy Bori & Love Band  
19:30 Tűzijáték 
  
2017. október 22. vasárnap 
12:00 Happy Dixieland Band-Hévíz 
13:00 Boombatucada együttes 
14:00 Pedro and the Dogboomers 
16:00 Mézengúzok Gyermekzenekar 
18:00 F.R.B. zenekar 
  
2017. október 23. hétfő 
12:00 Tapolcai Ifjúsági Fúvós zenekar 
13:00 Pannónia Citerazenekar 
14:00 Gerence Néptáncegyüttes 
15:00 Canarro zenekar 
17:00 Főnix Együttes 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
A fesztivál ingyenesen látogatható! 
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Az idei nyár a gyerekek számára egy pénteki nappal ért vé-
get. Szeptember 1-én tanévnyitó ünnepségre gyülekeztek 
gyermekek és családtagjaik. Tele lett a zsibongó vidám, csi-
csergő, barnára sült gyerekkel. A kis elsősök és az őket beve-
zető nagyok között berendeztünk egy régi osztályterem rész-
letet. A vendégek között akadt, aki felismerte az ő osztályter-
mének bútorait, szemléltető eszközeit. A tárgyak nagy része 
az iskola padlásáról került elő. - Azóta felajánlások érkeztek 
még több kiállítási tárgyról, melyeknek a kiállító helye most 
készül.  
Máris rengeteg dolog történt velünk, pedig alig egy hónapja 
járunk iskolába.  
Járt nálunk a védőnő, megvizsgálta a gyerekeket. A 6.7. évfo-
lyamosok kaptak oltásokat. 
Megtartottuk az idei első Szülői értekezleteket, megbeszél-
tük a tanév várható eseményeit, feladatait. 
Népi hangszeres bemutatót tartott Blaskovics László az iskola 
tanulóinak, melynek végén Mezeyné Verő Katalin tanító néni 
és Laci bácsi táncházban mulattatta a gyerekeket. 
A nyári szülői és iskolai gyűjtés során összehordott használt 
ruhákat Budapestre szállítottam a hajléktalan óvoda számá-
ra, ahol nagy köszönettel vették az autónyi adományt. A szü-
lők már gyűjtik a következő szállítmányhoz a gyermekruhá-
kat. Hamarosan újabb autó indulhat vele az alapítványhoz  a 
Dankó utcába. 
A nyáron meghibásodott a zsibongó feletti lapos tető. Átme-
netileg megoldottuk a beázás gondját, de a felújítás nem 
kerülhető el. Reményeim szerint mihamarabb munkához 
láthatnak a szakemberek. 
Szülői felajánlásban rendszeresen az iskola nagymennyiségű 
papírt kap az idei évtől a HE-PA Hungary Plast cégtől Nemes-
gulácsról. Mi ezt köszönettel vettük, és ez azzal jár, hogy 
mostantól gyakrabban lesz papírgyűjtés. Minden felajánlás-
nak örülünk, mert az ebből befolyó pénzből egyre közelebb 
kerülhetünk az új játszótér megépítéséhez. A papírért ugyanis 
pénzt kap az iskola. A következő papír szállítás nov. 14-én lesz.  
Gyűjtünk még kimerült elemeket. Ezzel is sok pénzt lehet nyer-
ni, amennyiben sok használt elem gyűlik össze október 31-ig.  
A Szigligeti- Táj és Településvédő Kör korábban felajánlotta, 
hogy az iskola számára lehet az alapítványuknak rendelkezni 
az adónk 1 %-ról. Ebből is szép összeg folyt be. Nagyon kö-
szönjük a támogatást! 
Sportszerekre kívánjuk fordítani a Mezey Artúr nevén jegy-
zett Tornateremért alapítvány felszámolása után maradt kb. 
száz ezer forintot. Ennek is nagyon örülünk, és köszönjük. 
Sajnálatosan a tornaterem nem épült fel, talán majd később, 
más forrásból sikerül ez a fejlesztés is! 
A kötelező úszás órák elkezdődtek a 4. és 6. osztályos tanu-
lók számára. 9 alkalommal utaznak Keszthelyre a Csík Ferenc 
Tanuszodába. Pali bácsi oktatja tanulóinkat. 
Iskolánkba folyamatosan szállítják a tejet, sajtot, kakaót, 
joghurtot, gyümölcsöt, zöldséget. Tanulóink nagyon szeretik 
ezeket az ételeket, mindent megesznek. A tej kevésbé fogy, 
de rendszeresen teszünk ki kakaóport az asztalra, a gyerekek 
szívesen keverik ki maguknak a kakaó italt. 
Májusban pályázatot nyújtottunk be énekkaros egyenruhák 
varratására. Sikeresen pályáztunk. Elindítottuk a folyamatot. 
Remélem, tanulóink mihamarabb ezekben a ruhákban lép-

Szeptemberi események a Szigligeti Általános Iskolában 

hetnek fel az iskolai szerepléseken. 
A túra szakkör Kriszta néni és Béla bácsi vezetésével Keszt-
helyre kirándult a Balaton Múzeumba és a vadászati kiállítás-
ra. A korábbi tervet az esős idő felülírta, a Hévízi kifolyóban 
szerettek volna fürdőzni az 5 km-es Keszthely- Hévíz túra 
útvonal végigjárása után. 

Tanulóink részt vettek a Földönfutók futóversenyen, Tapol-
cán, 27-én. Itt korcsoportonként 70-80 tanuló verseng. Idén 
is nagyszerűen szerepeltek tanulóink. Három korcsoportban 
indultak a gyerekek, mind a 3-ban elhozták a kék pólósok az 
első helyezést, kettőben a második helyet is. 
Falati Nóra 2. osztály  1. hely 
Bogár Lili 3. osztály  2. hely 
Mezey Anna 3. osztály  14. hely 
Falati Liliána 4. osztály 1. hely 
Gyulai Noémi 5. osztály 2. hely 
Szalai Attila 5. osztály 8. hely 
Falati Kitti 6. osztály   3. hely 
Mező Zsófia 8. osztály 1. hely 
 29-én került sor az évente megrendezésre kerülő sportnap-
ra. Ez a most már Európa szerte ismert és megrendezett 
program rengeteg gyermeket és felnőttet mozgat meg. Isko-
lánk tanulóival is sok szülő és pedagógus együtt fut. A déle-
lőtti sportjátékok után Európában, sok iskolában, délben 
egyszerre futnak le az erre vállalkozók annyi métert, ameny-
nyi évet írunk. Idén 2017 méter a táv. 

Benkő Katalin intézményvezető 
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Várható események az iskolában októberben 

A zenei világnapon 1.-én és aradi vértanúkra való emlékezés 
napján, 6.-án reggel az iskolában ünnepelünk iskolai keretben. 
Dér Krisztina és Horváthné Puskás Judit szervezi. 
15-én az óvodásokkal együtt immár harmadik alkalommal szer-
vezzük meg a ruhabörzét az iskola zsibongójában. Kinőtt ruhá-
kat, sportszereket (sí, korcsolya, bicikli…) lehet csereberélni, 
vásárolni, vagy felajánlani a budapesti hontalan óvodának.  
10-én a könyvtár szervezésében színházi előadás lesz az iskolá-
ban az óvodásokkal együtt. A Holle Anyó Színház A kisvakond 
világ körüli útja című előadását mutatja be.  
14-én, szombaton több család Budapestre utazik az iskola szer-
vezésébe a Fővárosi Nagycirkusz Lúdas Matyi előadására. 
15.-én ruhabörze lesz az zsibongóba 9-12-ig. 
20-án tartjuk az október 23.-i megemlékezést az iskola zsibongójá-
ban 17 órakor. Ez a települési ünnepség is. A nemzeti ünnep hétfői 
napra esik, ami munkaszüneti nap, így hosszú hétvége lesz. 
21-23.-ig lesz a Süllőfesztivál. „Gyöngyvirágok” táncosaink Mezeyné 
Verő Katalin vezetésével fellépnek az ünnepélyes megnyitón.  
24-én Pályaorientációs nap lesz. A 7. 8. évfolyamosok Tapolcára 
mennek a Tamási Áron Művelődési Központban szakmaismereti 
bemutatóra. 1-6 évfolyamig az iskolában szervezünk foglalkozá-
sokat egész délelőtt. 
27-e lesz az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. A szünet után 
6-án lesz az első tanítási nap. 
Szerdánként délután a keszthelyi uszodába járnak úszásoktatás-
ra tanulóin Mile Pál tanár úrral. 
28-án, szombaton tartjuk első óvodás foglalkozásunkat. Ide a 
környékbeli most nagycsoportos óvodásokat várjuk első sorban, 
de mindenkit szeretettel hívunk, akit érdekel, hogy milyen az 
iskolánkban az élet. (Az óvodások számára iskola előkészítő 
foglalkozások lesznek minden hónap utolsó szombatján.)  

Benkő Katalin intézményvezető A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
nyílt Elnökségi Ülést tart 

2017. október 14-én, szombaton délután 5 órakor  
az Általános Iskola zsibongójában. 

 
Napirend: 
1. A „Szigligetért” emlékérem átadása 
2. A készülő Településképi Arculati Kézikönyv tükré-
ben javaslatokat fogalmazunk meg, áttekintjük az 
elmúlt 30 díjazott házait. 
 

Minden érdeklődőt szívesen látunk. 
Elnökség 

Meghívó 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
köszöni mindazoknak, akik adójuk 

1%-át 

Körünknek utalták. Ezen adományok 
összege 137.726Ft. Az így befolyt ösz-

szeget teljes egészében a Szigligeti 
Általános Iskola környezet- és termé-
szetvédelmi programjának segítésére 

fordítjuk. 
Elnökség 

Köszönet 

Baba és gyerekruha börze! 

Október 15-én Szigligeten az 

iskolában  9:00-12:00 óra kö-

zött börze lesz. 

Mindenkit szeretettel várunk, 

mint eladót-mint vásárlót is! 

Érdeklődni: wacak16@gmail.com 
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A szeptember 16-án megrendezésre került II. Mapei Szigliget 

Félmaraton versenyen Giczi Veronika párosban indult a 21 km-es 

távon és futótársával az 

abszolút 8. helyen értek 

célba 1:45—ös idővel. 

Ménes Dániel egyéniben 

indult és kategóriájában a 

4. helyet sikerült megsze-

reznie 1:50-es idővel. 

 

Mindkettőjüknek gratulá-

lunk a szép eredményhez! 

II. Mapei Szigliget Félmaraton 

Szeptember 16-án került megrendezésre a szigligeti Sportcentrum pétanque pályáin az Egyesületek Országos Bajnokságának 
előselejtezője.  
A versenyen 7 egyesület 11 csapata vett részt.  Balassa Balázs polgármester a megnyitón köszöntötte a magyar pétanque egye-
sületeket. Kiemelte: nagy öröm számára, hogy ezen a napon Szigligeten három sportág képviselteti magát, több, mint kétezer 
emberrel.   
A kilenc játszmából álló verseny 19 órakor fejeződött be, ahonnan a budapesti döntőbe 4 csapat jutott tovább. A szigligeti 
pétanquesok az 5. helyen végeztek.  
(További képek: https://www.facebook.com/bse.petanque) 

Pétanque - Egyesületek Országos Bajnoksága előselejtező 

Október 15.  15:00 Szigliget - Tapolca Öregfiúk FC. 

Október 22.  14:30 Lesenceistvánd-Uzsa SE. - Szigliget 

Október 29.  14:00 Szigliget - Nemesgulács 

November 5. 13.30 Dörgicse - Szigliget 

November 12. 13:30 Szigliget - Zánka 

Őszi focinaptár 

https://www.facebook.com/bse.petanque/
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Tapolcán, a Földönfutók versenyen, szeptember 27-én 

ezek az eredmények születtek: 

1. korcsoport – 1100 m: Falati Nóri I. helyezett 

2. korcsoport – 1350 m: Falati Lili  I. helyezett 

 Gyulai Noémi II. helyezett 

 Bogár Lili IV. helyezett 

 Mezey Anna 14. helyezett 

 Szalai Attila 8. helyezett 

3. korcsoport – 1640 m: Falati Kitti III. helyezett 

4. korcsoport – 1640 m: Mező Zsófia I. helyezett 

Mile Pál 

Földönfutók Rendőrségi hírek 

Tűzifavásárlás 
 
Az ősz közeledtével egyre többen gondolnak már a téli 

fűtési szezonra és a szükséges tűzifa beszerzésére. 

Fontos azonban, hogy a vásárláskor kellő körültekin-

téssel és óvatossággal járjanak el, mert könnyen csa-

lók áldozataivá válhatnak! 

Manapság már egyre több internetes- vagy újsághir-

detésben kínálják a télire való tűzifát a kereskedők. 

Előfordulhat azonban, hogy a kedvezőnek tűnő hirde-

tések között néhány esetben csalók állnak a háttér-

ben, akik a piaci ártól kedvezőbb feltételekkel kínálják 

a tüzelőnek valót. A megrendelt faanyag leszállítása-

kor derül csak ki, hogy nem a korábban megbeszélt 

mennyiség, vagy minőség került a gyanútlan vevőhöz.        

 A korábbi évek tapasztalatai szerint a fűtési szezon 

közeledtével több alkalommal bukkannak fel szemé-

lyesen is házaló, alkalmi tüzelőanyag árusok, akik főleg 

idős személyeknek kínálják a télire való tűzifát. Sajnos 

több esetben előfordult, hogy a gyanútlan vásárlókat 

becsapták, megkárosították, hiszen nem a megbeszélt 

minőségű és mennyiségű árut szállították le részükre. 

A csalók jellemzően a megrendelt faanyag mennyisé-

gének mérésekor csapják be gyanútlan áldozatukat és 

amire a sértett rájön a csalásra, addigra az elkövetők 

már messze járnak.  

Az alkalmi árusok megjelenése más bűncselekmények 

veszélyét is rejtheti. Előfordulhat, hogy a gyanútlan 

vevő figyelmét elterelve bejutnak a lakóházába, ahon-

nan értékeket lopnak el és sietve távoznak. Idegen 

személyt sose engedjenek be otthonukba és a ház kör-

nyékén is kövessék nyomon mozgásukat.       

Bizonytalan eredetű faanyagot ne vásároljanak, érde-

mes a tűzifavásárlást személyesen, hivatalos árusító-

helyeken bonyolítani. Kérjük, ebben segítsék időskorú 

rokonaikat, ismerőseiket is! Gyanús személyek megje-

lenése esetén, vagy gyanús eredetű rakományt szállító 

teherautót észlelve értesítsék a Tapolcai Rendőrkapi-

tányságot a 06-87/413-322-es telefonszámon, vagy 

tegyenek bejelentést a 107 vagy 112 központi  segély-

hívó telefonszámok valamelyikén. 

  

Nagy Judit 

megelőzési főelőadó 

Tapolcai Rendőrkapitányság 
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Kedves táncolni vágyó barátunk! 

Társastánc oktatást szervezünk felnőttek részére. A 

foglalkozások hetente lennének egy közösen megbe-

szélt időpontban, novembertől. Ide várunk egyedülál-

lókat vagy párokat, baráti társaságokat, akik szeretné-

nek táncot tanulni, avagy felfrissíteni táncos ismeretei-

ket. A táncórákat Kulcsár László táncpedagógus, kore-

ográfus tartja. 

Tanult táncok: Latin-amerikai (rumba, cha-cha-cha, 

szamba, rock&roll, jive és salsa) és Standard táncok 

(bécsi keringő, tangó, angolkeringő és slow fox). 

A tánctanfolyamra jelentkezni okt. 20-ig lehet a könyv-

tárban vagy a 70/371-5400-as telefonszámon. 
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1914. Jánka István - Lakics József tanítók 1914. Jánka István - Lakics József tanítók 

Szívós József tanító Szívós József tanító 

Szívós József - Henrich Károly tanítók 

bal szélen Szívós József, 
jobb szélen Henrich Károly 

első tanítási év 1948 
alsó iskola 
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