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Az új tanév küszöbén... ősz elején 

Óvoda 

Bizony újra elérkezett, várakozással álltunk elébe, hiszen az előzőt 
derékba törte a vírus… Azzal kezdtük, hogy befejeztük az előzőt 
egy rövid kis búcsúünnepség keretében. Nem volt lehetőségünk a 
már hagyománnyá vált évzárós – ballagós – búcsúzós óvodai ün-
nepély megtartására sem, ezért rendhagyó módon augusztus 27-
én köszöntünk el azoktól a kisgyerekektől, akik három éven át, van 
aki még ennél is tovább voltak a „mi gyermekeink”. KÓBOR KATA 
LUCA, MILE BENJÁMIN JÁNOS, MÁRKUS KORNÉL, SZABÓ MÁTÉ és 
TURCSÁNYI JÓNÁS ZSOLT. Boldog és sikeres iskolás éveket kívá-
nunk Nektek ez úton is! 
Mindnyájan elköszöntünk VARGA FERENCNÉ ZSUZSA NÉNITŐL. 
Boldog, tartalmas, jó egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívá-
nunk Neki ezekkel a sorokkal is. 
A nyár folyamán teljesen megújult és megszépült óvodánkon a 
tető. Fedetté vált a hátsó kis terasz. Sokszor tudjuk majd használni 
sokféle tevékenység alkalmával. Legelsőként búcsúztató ünnepsé-
günk került az új terasz elé, vendégeink pedig a fák alatt, jó leve-
gőn lehettek részesei a búcsú perceinek. Hosszú hónapok után ez 
volt az első alkalom, hogy együtt lehettünk: az összes kisgyermek, 

munkatársak, szülők, vendégek. Köszönjük a szülők közösségének az együttműködést és a fenntartó Önkormányzat támogatását. 
Ezen az őszön 23 óvodással kezdtünk, akik többnyire olyan kicsik, hogy sokáig örülhetünk még nekik itt az oviban. Kedvesek, ara-
nyosak és nagyon várták már, hogy óvodá-
sok lehessenek. Többen közülük már a ta-
vasszal megkezdték volna óvodás életüket, 
de a járványhelyzet miatt erre akkor sajnos 
nem volt lehetőség. 
Már az első héten is sok élménnyel gazda-
godtak, boldog visítással kísérve vették 
birtokba az udvari játékokat. Szívesen töltik 
az időt a szabadban és erre ezután is min-
den alkalmat kihasználunk. 
Bizakodva, mégis bizonytalanul állunk a 
következő hónapok elé, de szívből remél-
jük, hogy a korábbi években kialakított óvo-
dai élet hagyományai szerint működhetünk 
tovább… természetesen figyelembe véve és 
követve a járványügyi készenlét idején al-
kalmazandó eljárásrendet. 
A következő hetekre is kívánunk mindenkinek további édes őszt, sok örömet és egészséget! 
 

Csombó Lajosné - óvodapedagógus, intézmény vezető 
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Iskola 

KÉSZÜLŐDÉS 

Az üde nyár még velünk volt tegnap, a hegyek ormán ragyogott a napfény, aztán egyre rövidebbek lettek a nappalok; 

hűvösebbek az éjszakák. Ismét megszólalt az iskolai csengő, figyelmeztetve minket, hogy itt az ősz, új tanév kezdődik. 

Júniusban még felügyeletet biztosítottunk az iskolában, míg párhuzamosan zajlott a digitális oktatás 2020.06.15-ig. 

Naponta változó létszámú csoport töltötte vidáman napjait a játszótéren, a Tapolca-patak partján. Köszönjük, hogy 

látogatást tehettünk a megújult Szigligeti várban és a vársétát követően fagylaltozhattunk a Várkávézóban! 

A nyári szünetben munkálatok is zajlottak a Szigligeti Általános Iskolában: A jelenlegi harmadik és ötödik osztályosok 

terme Szalai Rózsa 3. osztályos tanuló apukájának és munkatársainak jóvoltából kifestésre került. A nyolcadik és a 

harmadik osztályosok termében a csap alatt járólapra cserélték a parkettát. Köszönjük: Bakos Bélának, Nagy Norbert-

nek, Szalai Károlynak. A járólapokat: Szabó Médea Lujza, Szabó Korinna, Szabó Bulcsú, Szabó Bence, Szalay Bence, 

Szalay Zsóka szülei ajándékozták számunkra. Szabó Szilárdtól ragasztó anyagot is kaptunk. 

A tanári melletti lambériát Pista bácsi kicserélte, így egy szép fal köszönti a hozzánk érkezőket. 

Az emeleti és a földszinti barna rácsok is új szint kaptak. Tervezzük, hogy nem maradnak fehérek, hanem vidám szí-

nekbe öltöztetjük őket. 

Tóth Györgytől, Koppány apukájától hűtőszekrényt kaptunk, amelyben már elfér az iskolatej és gyümölcs mennyisé-

günk, amely rendszeresen érkezik iskolánkba. 

Vali néni, Lídia néni, Zsani néni, Pista bácsi együtt tette a dolgát, illetve annál többet is, hogy minden feltétel adott 

legyen a tanévkezdéshez. Javítottak, takarítottak, csinosították az épületet. Gabi néni bokros teendői mellett kivette a 

részét a nyári ügyeletből is. A nevelőtestület tagjai augusztus utolsó hetében felügyeletet tartottak, csinosították az 

osztálytermeket, készültek az új tanévre. 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ biztosította számunkra nyári karbantartási keretet. Ebből vásároltuk meg a fes-

téshez, javításhoz szükséges anyagokat. Nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját, hozzáállását hozzám és a fela-

datokhoz!  

Bejegyzésre került „Szigligeti gyermekekért” Alapítvány, amelynek célja: a gyermekek és az intézményben folyó neve-

lő-oktató munka támogatása. Célok megvalósítása érdekében az alapítvány a rendelkezésére álló eszközökkel jutal-

mazni kívánja bármely tanulmányi területen tehetséges és kiemelkedő eredményt elért tanulóinkat; segítene feltét-

eleink, felszereltségünk javításában; hozzájárulna egyéb kulturális és szabadidős tevékenységeinkhez. Kuratórium 

elnöke: Papp Tímea, tagok: Sipos Noémi, Szabóné Marton Mónika.  

Fenntartónk pályázatot nyújtott be a Magyar Falu 2020 projekt keretében, tetőcserére. A földszinti rész teteje újulna 

meg. 

Természetesen Szigliget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete továbbra is támogatott bennünket: segítséget 

kaptunk a kertrendezésben, ablakjavításban, étkezés feltételeinek jobbításában és kijavítják a járdánkat. Kiveszik a 

részüket a tanulók szállításából, hirtelen felmerülő feladatok megoldásából. Hálásan köszönjük!  

 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

3. osztály 8. osztály lambéria 
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BECSENGETTEK! 

Miközben a tanévnyitóra készültem, azon gondolkodtam, hogy miben is különbözik ez a mostani a korábbiaktól; azon kívül, hogy 
a járványügyi helyzet miatt több intézkedést is kellett hoznunk az iskola diákjainak, dolgozóinak biztonsága érdekében. Hajlamo-
sak vagyunk azt gondolni, hogy az egyik tanévkezdés olyan, mint a másik, hiszen a lényeg sohasem változik: vége a szünetnek, a 
nagy szabadság időszakának és jön a tanulás, a kötöttségek időszaka. Egyformává teszi őket a nyárutó hangulata, az a semmivel 
sem összetéveszthető édes-keserű érzés, amelyet a nyári szünet élményeire gondolva érzünk. És mégis mi teszi mássá 2020/2021
-es tanévkezdést? Többek között éppen a diákok. Mert Ők sem ugyanazok, mint voltak. Van, aki egy évvel ezelőtt még óvodába 
járt, és most itt van közöttünk; vannak, akik a felső tagozatba lépnek; és vannak, akiknek az idei tanévben a ballagás és a tovább-
tanulás gondolata tölti ki majd a mindennapjait. Miért fontos, hogy időről időre rádöbbenjünk arra, hogy, ami változatlannak 
tűnik és ugyanolyannak első látásra, az valójában egészen más. Nos, azért, mert valójában ez a tanulás és a tudás lényege is, a 
tegnaptól való különbözés.  

Káli Zora 6. osztályos tanuló énekkel, Somogyvári Hanna 4. osztályos tanuló verssel köszöntötte a jelenlévőket. 
 
Azt már a sok-sok tanév alatt tapasztaltuk Kollégáimmal, hogy minden tanév újabb és újabb kihívások elé állít bennünket. Nem-
csak a pedagógusokat, gyerekeket, hanem a szülőket is. Nekünk felnőtteknek továbbra is nagy szükségünk lesz humorérzékünkre, 
kitartásunkra, türelmünkre, példamutatásunkra.  
Örömmel jelenthetem be, 119 tanulóval kezdjük meg a 2020/2021-es tanévet. Közülük a legkisebbek, az első osztályosok 17-en 
vannak. 
A nyár folyamán másik nevelési-oktatási intézménybe való átiratkozás miatt hat tanulónak szűnt meg a tanulói jogviszonya intéz-
ményünkkel. Új beiratkozókat is köszönthetünk: hat gyermeket. 
Változás történt a nevelőtestületben is: Szabó Judit tanító néni, aki Csák Enikő helyére érkezett.  
Vass Szabina tanár néni, aki az 5. osztályosoknak fog matematikát tanítani. 
Továbbra is áttanítanak hozzánk: utazó gyógypeda-
gógus hálózat munkatársai, Schuszter Katalin, 
Tasner Rebeka. Horváthné Börzsei Márta Veszprém 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintéz-
ménye képviseletében látja el a gyógytestnevelési 
feladatot. Hoffmann Ottó a 7-8. osztályosokhoz 
fizikára, Horváthné Puskás Judit 5-8. osztályosok-
hoz történelemre, valamint hon- és népismeret 
órára érkezik.  
Osztályfőnökök: 

1. Szabóné Marton Mónika, 2. Verő Katalin, 
3. Papp-Juhász Judit, 4. Császár Lászlóné, 
Anikó néni, 5. Szájer Béla, 6. Dér Krisztina, 
7. Mile Pál, 8. Horváth Tibor György 
 

Az alábbi gondolatokkal kívánok mindenkinek élményekben gazdag, vidám, sikeres tanévet: 
Amikor a szíved hangosabban ver, és a torkodban dobog, a gyomrod elcsavarodik, a térded remegni kezd…. Szerelem?  
Nem, csak a tanár mondja a következő mondatot: "Most pedig menjen a táblához felelni ..." 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

„Bátrabb vagy, mint hiszed, 

erősebb, mint sejtenéd, és 

okosabb, mint véled.” 

(Micimackó) 

1. osztályosok és a 4. osztályosok, akik köszöntötték Őket. 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 
emelni? 

Mozgásszegény 
életmód? 

Egyes fejfájások 
kezelése! 

VAN RÁ 
MEGOLDÁS! 

VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 

A masszázs kíméletesen, 

mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 

Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 
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Visszaemlékezés a Szigligeti Hegyközségi 

Szőlőtermelők Szakcsoportjára 

3.rész 

A szakcsoport nem csak bort vásárolt és forgalmazott, hanem több mint 30 hektár közös művelésű terüle-
ten termelő tevékenységet is folytattunk. Mivel a tagjaink főleg Olaszrizling bort termeltek, a kínálat bővíté-
se céljából a közös művelésű területeken Szürkebarát, Rizlingszilváni, és Muscat ottonel fajtákat termel-
tünk, melyek nagy sikert arattak a fogyasztók körében. 
Közös művelésű területek bővítését a városaljai 10 hektáros telepítés levezénylésével kezdtem. A terület 
felvásárlását az elődöm elvégezte, de a betelepítés rám maradt, és a fentebb említett három fajtával ezt el 
is végeztük.  Egyes függönyművelési módot alakítottunk ki, mely jól bevált, és az évek nagy részében jó mi-
nőségű bort tudtunk előállítani a termésből. A korábban is meglévő ültetvényeinken még bak művelési mó-
dot alkalmaztak, aminek a modernizálásához azonnal hozzáfogtunk, és amit csak lehetett, kordonos műve-
lésre állítottunk át, ami által a termés mennyisége és minősége is javult. 
Nem unatkoztunk az első ciklusomban az első négy évben, de megérte, hisz a nyereségünk megduplázódott 
úgy, hogy a befektetéseink is a duplájára emelkedtek. Felújítottuk a Gulya istállót a Műemlék Felügyelőség 
segítségével, és itt alakítottunk ki egy, akkor legmodernebb szőlőfeldolgozót egy horizontál préssel, zúzó 
bogyózóval, tároló tartályokkal. Mivel kinőttük a tároló terünket is, itt bővítettük azt 1200 hektoliterrel, 
melyből 800 hektoliter  új 60 hektoliteres ászokhordó volt, a többi tartály. Felújítottuk az Öreghegyi pincé-
ben az üveghordót, ami 600 hektoliteres volt, így sikerült eltárolnunk a közben 5000 hektoliteresre nőtt 
borkészletünket. Ugyancsak felújítottuk, illetve vendégházzá alakítottuk a volt Güns házat, amihez a 
SZÖVOSZ-tól, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetségétől lobbiztam pénzt, melynek közben elnök-
ségi tagja lettem.  Bővítettük a strandi borozót. 
Mindig úgy éreztem, és ezt most is helyesnek tartom, hogy az alaptevékenységünkön túl a közösségterem-
tés, a tagok közti kapcsolat javítása is feladatunk, és ennek érdekében egy nem jelentős részét a nyeresé-
günknek arra költöttük, hogy kirándulásokat szerveztünk külföldre, belföldre. Ezek a kirándulások mindig jó 
hangulatban zajlottak. Ötször voltunk pl.: Velencében, és örök emlék lesz nekem, amikor este a Szent Márk 
téren az egyik tagunk ezt mondta: „Jóska, szédülök a szépségtől és te nélküled soha nem jutottam volna el 
ide.” Ez volt talán a legnagyobb dicséret, amit az életemben kaptam.  
Most jön a visszaemlékezés nehezebb része, hiszen ha egy szövetkezetre emlékezünk, ami megszűnt, akkor 
ha hitelesek akarunk lenni, akkor beszélnünk kell a hanyatlásról és annak okairól is. 
A Hanyatlásnak voltak objektív és szubjektív okai, és a kettő együtt eredményezte a Szövetkezet megszűné-
sét, mert akkor már önálló Szövetkezet voltunk, Szigligeti Szőlőtermelők Pinceszövetkezete néven. Erre az 
1992-ben megjelent új szövetkezeti törvény adott lehetőséget. 
A hanyatlás, majd megszűnés objektív oka az volt, hogy tagjaink nagy része bizonytalannak érezte a Szövet-
kezet helyzetét, és eladta a szőlőterületét, hisz az újgazdagok részéről erre megnőtt a kereslet. Az is hozzá-
járult az eladásokhoz, hogy a tagjaink nagy része kiöregedett a szőlőművelésből, és az utódok már nem 
akartak ezzel foglalkozni. Az új tulajdonosok a területre megépítették a nyaralójukat, a szőlőművelést pedig 
beszüntették, így 1990. után évről évre csökkent a felvásárolható bor mennyiség. Ami napjainkig odáig fa-
jult, hogy Szigligetben jelentéktelen az áru bortermelés. Nagy értékvesztés ez a településnek. 
A szubjektív okokról nehéz megemlékeznem, de a hitelesség miatt muszáj. 
A rendszerváltás után úgy alakult a község vezetése, főleg az első számú vezető, hogy ellenségnek tartotta a 
szövetkezetet, nem tudott, vagy nem akart különbséget tenni a tsz-ek és a mi kis Pinceszövetkezetünk kö-
zött, és mindent megtett az ellehetetlenítésünkért. Perek sokaságát indította ellenünk. Természetesen min-
den pert megnyertünk, hiszen ezek nem valóságon alapultak, de arra alkalmasak voltak, hogy a tagságban a 
bizonytalanságot elhintse, és a korábban említett elhatározásra segítse a tagjainkat, az értékesítés mellett 
döntsenek. 
Büszke vagyok arra, hogy ilyen ellenséges légkörben is a rendszerváltás után még kétszer újraválasztott a 
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tagság, és még 8 évig, -1997-ig-nyugdíjjazásomig végezhettem a munkámat és a legnagyobb uszítások elle-
nére is kiállt mellettem a tagság. 
Nyugdíjba vonulásom után egy évvel elkezdődött a végelszámolás, a Szövetkezet megszűnt. 
A Szövetkezet hasznosságát azt hiszem, nem lehet vitatni, talán már nem is akarja senki, hisz tény, hogy a 
hasznos gazdasági tevékenység mellett részt vettünk a község beruházásaiban, az ehhez szükséges pénze-
kért való lobbizásban, sikerrel. Ilyenek voltak például az Iskola, Óvoda, az Orvosi rendelő. Az ÁFÉSZ által épí-
tett két ABC üzlet építésére én lobbiztam ki a pénzt a SZÖVOSZ-nál. 
Tehát részt vettünk a község minden tevékenységében, hisz az itt élő tagságunk érdekében ez kötelessé-
günk is volt. A hasznos tevékenységet az is bizonyítja, hogy azoknak a területeknek, amin a tevékenységün-
ket folytattuk, most 90%-a parlagon hever, és a gazdasági kár mellett még rontja is a falu képét. 
A szövetkezet nem tudott volna ilyen szép eredményeket elérni a tagság szakszerű termelő tevékenysége 
és a támogatása nélkül, és meg kell emlékeznem a munkámat segítő nagyszerű emberekről, a munkatársa-
imról. Sajnos sokan már nincsenek köztük. 
Köszönöm kiváló emberségüket, munkájukat és megértésüket. 
Minden tagunk megérdemelné, hogy ebben a visszaemlékezésben név szerint szerepeltessem, de erre 
nincs lehetőség. Voltak olyan tagjaink is, akiket az egész ország ismert és büszke volt rájuk. Nem ezért emlí-
tem meg őket név szerint, hanem azért, mert ismertségüket latba vetve sokat segítettek a működésünk-
ben, előttük könnyebben nyíltak az ajtók: dr. Csanády Árpád sport diplomata, id. Szívós István olimpiai baj-
nok vízilabdázó, Básti Lajos színművész, Szirtes Ádám színművész, Marton László szobrászművész, Somogyi 
Árpád szobrászművész, Hunyadi József író. Mindig ott voltak, ha segíteni kellett. Kérem, ne felejtsék el 
őket! 
Félek, hogy ez a visszaemlékezés a kelleténél jobban kötődik a személyemhez, de talán megértik, hogy 20 
évig ez a szövetkezés egy volt az életemmel és ennek hatását nem tudtam elkerülni. Kérem, bocsássák ezt 
meg nekem, de büszke vagyok arra, hogy 20 évig elnökként szolgálhattam szeretett szülőfalumat, azt 
tettem a 20 évet megelőzően is, és ha alkalmam van rá, azt teszem, amíg élek. 
 
Szövetkezetünk működésének közel 40 éve alatt több hivatalos elnevezése is volt, de a szigligetiek csak 
Hegyközség Szövetkezetnek hívták, ezért kérem, maradjon meg így az emlékezetükben. 
 

Ihász József 
nyugalmazott elnök 

Iskolakezdési támogatás 

Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget Község Önkormányzata az idei évben is támogatja a szigligeti állandó la-

kóhelyű óvodás korúakat 10.000.- Ft-tal, az általános iskolásokat, a középiskolában és felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulókat pedig 20.000.- Ft-tal. 

Támogatást azok kaphatnak, akik 2020. szeptember  1-én szigligeti állandó bejelentett lakóhellyel rendelkez-

tek. 

A fenti összeget iskolalátogatási igazolás, (középiskola és felsőoktatási intézmény esetén) valamint jövedelem-

nyilatkozat ellenében a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál Takács Józsefné-nél lehet felvenni szeptem-

ber 2-től munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8,00 órától 15,00 óráig, pénteken 8,00 órától 12,00 óráig. A jöve-

delemnyilatkozathoz nyomtatványt biztosítunk. 

Szigliget Község Önkormányzata 
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Megvette a búcsúfiát Megvette a búcsúfiát 

Maár Sanyika 1953 
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Pintér István-Csillag István 

Maár Sanyika 1953 

Kerék Katalin 1954 Kerék Katalin 1954 

Németh István és Erzsi Németh István és Erzsi Pupos Lajos és Lali Pupos Lajos és Lali 

Szijártó Barnus és Áron Szijártó Barnus és Áron 

Takács Júlia elöl 1953 
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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 


