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Iskolakezdési támogatás 

Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget község 

Önkormányzata az idei évben is támogatja a 

szigligeti állandó lakóhellyel rendelkező óvo-

dás korúakat 10.000.- Ft-tal, az általános isko-

lásokat, a középiskolában és felsőoktatási in-

tézmény nappali tagozatán tanulókat pedig 

20.000.- Ft-tal. 

A fenti összeget iskolalátogatási bizonyítvány 

ellenében (középiskola és felsőoktatási intéz-

mény esetén) a Szigligeti Közös Önkormányza-

ti Hivatalnál Takács Józsefné-nél lehet felven-

ni munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8,00 

órától 16,00 óráig, pénteken 8,00 órától 13,00 

óráig. 

 

Szigliget Község Önkormányzata 

Tisztelt Szigligeti Ingatlantulajdonosok! 

A szigligeti vár 2019-ben pályázati forrásból megújul, az építkezés során több falszakasz, bástya, ka-

pu felépül majd. Ehhez a nagy mennyiségű falazáshoz komoly mennyiségű kőre lesz szükség, mely-

nek jelenleg híján vagyunk. Magánkezdeményezés, ötlet alapján elindítjuk kőgyűjtő akciónkat.  

Várjuk azok felajánlásait, akik hozzá tudnak járulni Szigligeten bányászott bazalttufa kővel a vár épí-

téséhez. A nagylelkű adományozók neve felkerül egy táblára, melyet a várnál helyezünk majd el, 

mint a „várépítők névsora”. 

Kérjük, akinek módjában áll adományozni, jelentse be az önkormányzatnál vagy a 06-30/598-5031-

es telefonszámon. A szállítást természetesen intézzük. 

Adományukat előre is megköszönve: 

Balassa Dániel 

várkapitány 

Örömmel értesítjük Önöket 
MEGNYITOTTUK 

Szigligeten fiókgyógyszertárunkat! 
 

Címünk: 
Szigliget, Kossuth út 23. 

(Básti Lajos Közösségi Ház) 
 

Nyitvatartás: 
Hétfő: 14-17 
Kedd: 15-17 
Szerda: 8-12 

Csütörtök: 15-17 
Péntek 8-12 

 
Várjuk Önöket! 

Stark Patika Csapat 
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Hírek a szigligeti labdarúgásról 

A Szigligeti Balaton SE mozgalmas szezont zárt 2018 nyarán. A 2017 augusztusában indult bajnoki idényben végül a 

14. helyet sikerült megszerezni a bajnokságban. Ez a száraz tény, az idáig vezető út azonban érdemel pár mondatot. 

Miután az őszi szezont a középmezőnyben végezve abszolválta a csapat, a tavasznak úgy futottunk neki, hogy elment 

a kapusunk, de igazoltunk négy játékost. Sajnos ez kevés volt, hiszen az eddig a keretben lévők egy része sem érzett 

késztetést arra, hogy vasárnap futballal múlassa az idejét. Miközben volt 8-9 játékos, akikre szinte állandóan lehetett 

számítani, akik húzták a csapat szekerét, hogy (ha többször létszámhiányosan is) ki tudjunk állni, alig tudtunk mellé-

jük összekönyörögni 2-3 játékost. Ez felveti a kérdést, hogy egy amatőr csapat labdarúgói vajon miért vannak leiga-

zolva, hogy ha nem szeretnek focizni? Szőke Gábor szakosztályvezető és jómagam próbáltuk végigvinni a szezont, 

amely sikerült, az eredmények azonban sajnos elmaradtak. Nem érezzük felelősnek magunkat ezért, létszámhiányo-

san, leromlott morális állapotban ennyit tudtak a labdarúgók.  

Az eredmények és a csapaton belül kialakult morális helyzet miatt júniusban úgy döntöttünk, hogy nem indulunk el a 

bajnokságban. Jellemző, hogy két gyűlést is összehívtunk ez ügyben, az elsőn négyen, a másodikon öten voltunk. No 

comment… 

Mindenesetre köszönjük a Szigligeti Önkormányzat támogatását, amelyet a szezonban biztosítottak nekünk! 

A falu azonban nem marad futball nélkül, a Badacsonytomaj itt játssza majd hazai mérkőzéseit a megyei másodosztá-

lyú bajnokságban. 

Utószóként pedig talán annyit, hogy a csapat jelenlegi nem indulása nem egyenlő a megszűnéssel, 2019 augusztusá-

ban meg lehet próbálni. Persze kell valaki, aki magára veszi a munka javát, mert ez előbb-utóbb mindig egy-két em-

berre szakad. 

Balassa Dániel 
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Szigliget már a pétanque hazai fellegvára 

Balaton Sportegyesület pétanque szakosztálya igaz, hogy csak 2,5 éve alakult, de mára már nemzetközi szinten is is-
merik a sportág rajongói. A júliusban Szigligeten megrendezett nemzetközi edzőtáborban 7 ország minősített játéko-
sai vettek részt. Három olasz mesteredző szakmai vezetésével 75 pétanque-s fejlesztette tudását a közel egy hetes 
táborban, melynek ellátását a MEDOSZ Antalhegyi Vendégháza adta. A Pétanque Világszövetség elnökségi tagja, 
nemzetközi edző és bíró, Claudio Mamino az olasz sajtóban is publikáltatta a szigligeti helyszínt és biztosította a 
résztvevőket a jövő évi folytatásról ugyanitt. A tábor zárásaként megtartott II. Szigliget Kupát Bóné Zoltán a Nemzeti 
Versenysport Szövetség főtitkára nyitotta meg,  aki beszédében kiemelte: a pétanque, mint stratégia sport népszerű-
sítése fontos feladat és ennek hazai úttörői a Balaton Sportegyesület tagjai. A tornán 120-an vettek részt. 
 
A Balaton Sportegyesület pétanque szakosztályának tagjai kimagaslóan teljesítettek az idei szezonban. A 2018-as or-
szágos minősítő versenyeken elért eredményei alapján  3 játékosunk lett nemzeti válogatott.  
Monteiro Giovana (vezeti az országos ifi ranglistát) és Tumpek Fanni októberben Spanyolországban a Junior Európa-
bajnokságon, Havasi Rita szeptemberben Franciaországban a Női Európa-bajnokságon képviseli hazánkat.  
 
Fontosabb eredményeink:  
 
VIII. Baranya Kupa- Pécs  
Ifjúsági kategória: 1. Monteiro Giovana - Kulcsár Anna, 2. Falati Kitti - Falati Nóra 
 
Mix duplett OB – Tatabánya 
Gyermek kategória: 2. Falati Nóra 3. Borsfai Benjamin 4. Józsa Tünde - Pák Bernát  
Ifjúsági kategória: 1. Monteiro Giovana 2.  Józsa Péter 3. Falati Kitti 4. Kulcsár Anna - Hajdú Péter 
 
Országos Diákolimpia - Sárvár: 320 diák között 19  gyermek képviselte szakosztályunkat.  
3. korcsoportban I.helyezett: Lovász Anna - Falati Kitti - Józsa Péter - Mészáros Márk  
 
Duplett OB – Szigliget 
Gyermek kategória: 4. Józsa Tünde – Falati Nóra 
Serdülő kategória: 5. Szalai Attila-Borsfai Benjamin 
Ifjúsági kategória: 2. Monteiro Giovana 4. Hajdú Péter 5. Józsa Péter – Falati Kitti 
Női kategória: 5. Havasi Rita – Nagy Nikoletta 9. File Istvánné Zsuzsa– Nagy Béláné Csilla 
 
Triplett OB - Veszprém 
Gyermek kategória: 4. Józsa Tünde - Falati Nóra,  
Serdülő kategória: 1. Papp Ábel - Borsfai Benjamin - Szalai Attila 
Ifjúsági kategória: 2. Monteiro Giovana, 4. Kulcsár Anna - Albert Patrícia,  
Női kategória: 2. Havasi Rita, 5. Nagy Béláné Csilla - File Istvánné Zsuzsa - Nagy Nikoletta 
 
CC előjáték és pályatesztelés – Szigliget: 1. Monteiro Giovana 2. Nagy Béláné Csilla 
 
CentropeCup Magyarország – Szigliget: 9. Monteiro Giovana  
 
CentroCup Ausztria – Illmitz: 99 csapat közül Monteiro Giovana társaival a 9. helyen végzett.    
 
Országos triplett válogató -  Sárvár: 1. Havasi Rita  
 
Fürdő Kupa – Sárvár: 4. Falati Kitti 
 
CentropeCup Slovénia- Ljubljana: 9.  Monteiro Giovana - Havasi Rita  
 
Női egyéni országos válogató  - Tatabánya: 3. Monteiro Giovana (mint minősített női versenyző) 
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II. Szigliget Kupa – triplett 14 év alattiak: 3. Borsfai Benjamin – Szalai Attila – Józsa Péter 
II. Szigliget Kupa – éjszakai duplett verseny: 3. Monteiro Giovana - Tumpek Fanni 
 
VI. Süle András Emlékverseny – Sárvár:  
Felnőtt kategória: 5. Havasi Rita 6. Monteiro Giovana - Tumpek Fanni 9. Nagy Csilla - Nagy Béla 
Ifjúsági kategória: 5.Falati Kitti - Falati Nóri, 6. Papp Ábel – Borsfai Benjámin 
 
 
2018-as rendezvényeink: 
 
Diákolimpia területi döntő 
Centrope Cup magyarországi fordulója 
Duplett Országos Bajnokság 
II. Szigligeti Csalogató vándorkupa  
I. Nemzetközi edzőtábor 
II. Szigliget Kupa és éjszakai duplett verseny 
Egyesületek Országos bajnoksága 

7 országból 7 országból 

Országos bajnokok  Országos bajnokok  

Szigliget kupán Szigliget kupán 
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Kirándulás Szigligetbe 

Ez az írás a Veszprém Megyei Heti Közlöny1882. augusztusi számában jelent meg: 

A következő sorokat vesszük át a „Pesti Napló-ból: Zala megye értelmiségéből mintegy ötvenen e hó 26-an a Balaton 

partján fekvő regényes Szigligetre tettek sikerült kirándulást. Ha valaki a Tatra fenyveseit, vagy Máramarosnak sűrű, 

rengeteg erdősegekkel borított hegytömegeit vélne itt feltalálni, az szerfelett csalatkoznék. Sem merészen felnyúló 

hegyeket, sem bámulatos sziklacsoportokat, sem pedig elragadó szépségű vizeseseket nem lát itt a turista. Hegyek itt 

fel a legmerészebb ívezetü csúcsokig mintaszerűen iskolázott szőlőkkel borítva, ahol a természet nyújtotta, könnyen 

átlátható, gazdag szépségek közt egyedül a talaj van mesterségesen kikészítve, hova a föld népe azt veres verejtékkel 

hordja fel. A balatoni partfejlesztésről, a hegyeknek gyakori megtekinthetésére alkalmassá tételéről szó sincs. A mint 

Kisfaludy Sándor találta a vidéket, úgy van az most is, s nem csoda, hogy Balaton-Füreden kívül a partok legszebb ré-

szeit is csak a szomszédos megyék lakói látogatják. A látogatások czélpontja Badacsony és Csobánczon kívül az örökö-

sen vidám, enyhe levegőjű Szigliget. Vendéglő, a hova az utas betérhetne, csak par óranyi távolságban van. Aki tehát 

elvezni kívánja a tájék szépségeit, rendesen a vendégszeretetet kénytelen igénybe venni. Nőkkel vegyes társaság meg 

éppen erre van utalva. Mi is így tettünk. A Kisfaludy-villában fogadtak bennünket, hol Kovács György uram kitűnő 

balatoni halételekkel szolgált. Mivel ez összejövetel a tavali szép sikerű mulatságnak ismétlése volt, a jelenlevők gyö-

nyörű emailirozott iranczia készítésű ezüst burnot szelenczével kedveskedtek a jó öregnek, a ki a nem várt meglepe-

tést meghatottan fogadta. A szelenczét, melyet Czigány földbirtokos meleg szavak kíséretében nyújtott át, a követke-

zők vannak bevésve: Kovács György úrnak emlékül 1882 évi augusztus hóban Szigligeten mulató hálás tisztelői: Czi-

gány Károly, Herczegh egyet. jogtanár, Gombos járásbíró, Pados orvos, Dunst plébános, Juhos ministeri fogalmazó, 

Sólyomi, Saaghváry, és Győrffy, Pong-

rácz földbirtokosok. Az ebéd után a nya-

raló elé vonult a társaság s a szabadban, 

gyepes parquetten megkezdődött  min-

tegy d.u. 3 órakor a táncz, mely a kelle-

mes holdvilágos esten éjfélutáni 3 óráig 

tartott. A hölgyek közül jelen voltak: 

Gombás Antalné, Herczegh Mihályné, 

Lippe Vilma bárónő, Ősze Flóra, 

Saaghváry Ilka, Sólyomi Irma. Király Luj-

za, Töreki Ilka. Az esti órákban többen a 

Szigliget tetején megmaradt varromo-

kat s az egész tájékot tekintettek meg, 

mások Badacsony fele csónakáztak. Este 

9 óra volt, mikor a vacsora a hölgyek 

által hozott válogatott ételekből meg-

kezdődött s a toasztok hosszú sorainak 

ismét csak a táncz vetett véget. A férfiak 

a Balaton-Füreden kezdeményezett „ 

Balatoni egylet* megalakulását olyan 

szükségszerű, hézagpótló egyletnek is-

mertek fel, hogy egy szívvel lélekkel 

megígérték támogatását. A jókedvű tár-

saság csak hajnalban indult haza. 

 

/A „Kisfaludy villa”  a mai Petőfi  utca 14 

szám alatt található./ 

Domonkos Gyula József verse 
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Takács József gyűjteményéből 
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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 


