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Tisztelt Olvasó! 

A nyári időszak nagyobb része a hátunk mögött van, ugyanakkor a település élete még egy hónapig nagyobb fokozat-
ban folyik. Bár szemmel láthatóan nincsenek annyian a Balaton-parton, mint az utóbbi években, Szigliget továbbra is 
közkedvelt turisztikai célpont, annak minden előnyével és hátrányával. 
A legégetőbb probléma a hulladékkezelés kérdése, mely az interneten is komoly vitákat kavart. Elsőként jelezném, 
hogy a hulladék elszállítása NEM az önkormányzat feladata, az NHSZ Tapolca végzi a begyűjtést és az elszállítást, en-
nek gyakoriságát is ők határozzák meg. Felháborítónak tartom, hogy egyesek rajtunk kérik számon ezeknek a szige-
teknek a kinézetét, illetve azt, hogy miért nincsenek gyakrabban ürítve a konténerek. Sajnos vannak olyan személyek, 
akik nem képesek a szabályoknak megfelelően használni ezeket a szelektív szigeteket és minden mocskot odaraknak 
a pelenkától és a gumislagtól a kerti széken és az elektromos tárgyakon át a zacskóba csomagolt ételmaradékokig. 
Ezzel balkáni, ázsiai állapotokat teremtenek, rontják a faluképet, plusz tennivalót adnak az önkormányzati alkalma-
zottaknak, ráadásul plusz költséget is generálnak. Ezt követően pedig jönnek a panaszok a szelektív szigetek igényte-
len kinézetére. Kérdezem én, hogy biztosan az önkormányzatnak kellene erre megoldást találni? Nem inkább ezen 
személyek fejében kellene rendet rakni? 
Ugyanez igaz az önkormányzati szemetesekre, amelyeket három naponta ürítünk, mert tele vannak kommunális hul-
ladékkal. Persze erre is könnyű replikázni, hogy ha nincs szemetese az ingatlantulajdonosnak, akkor vigye vissza az 
állandó lakóhelyéül szolgáló településre? Egyfelől aki fizeti az ingatlanadót, annak ürítik a szemetesét. Másfelől ha az 
a termék, ami hulladékként végzi, tud utazni idefele a faluba az autóban, ugyanezt az utat visszafelé miért nem tudja 
megtenni? 
Néhány fotót itt hagynék abból a termésből, ami szokta fogadni a dolgozókat a szemeteseknél. 

     
 

 
A hulladékkezelésünk alapos átgondolása az ősszel meg fog történni, annyi változtatást eszközöltünk, hogy lakossági 
kérésre a strandi üveges konténert lehúztuk a parkoló aljába, ott elérhető. Kérném, hogy csak napközben használják 
ezeket a konténereket a zajhatás miatt! 
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Hogy túl legyünk az elején a negatív híreken, még egy témát feszegetnék. Nem véletlen a szóhasználat, július végén 
az új várkiállításból elloptak egy pisztolymásolatot, mely egy bejelentésnek köszönhetően megkerült, és visszakerül a 
helyére. Szeretném megköszönni a Tapolcai Rendőrkapitányság dolgozóinak gyors és szakszerű intézkedését! 
Köszönetnyilvánítással tartozom a település nevében Kustánczi Gézánénak, aki a nagy meleget megsínylett főtéri vi-
rágágyások felújítására növényeket ajánlott fel!  

Településünk fő profilja a turizmus, ezzel kapcsolatban pár gondolat. A váras koncertek első állomása, a Zaporozsec 
zenekar fellépése az eső miatt elmaradt, a Margaret Island és Dés László viszont remek hangulatú műsort adott. A 
Bagossy Brothers Company koncertje lapzárta után történik meg, de hatalmas volt rá az érdeklődés. 
A Szerda esti komolyzenei koncertek keretében a templomban Gesztesi Tóth László, a sportpályánál a Voice and Brass 
zenekar, a Szentháromság kápolnánál Karasszon Dénes és Rönkön Ildikó, a Csonkatoronynál az Anno Musica együttes 
lépett fel. A nézőszám emelkedő tendenciát mutatott, remélhetőleg az utolsó előadáson csúcsosodik ki a kikötő mel-
letti parkban. 

  
A strand és a vár, valamint a Tourinform Iroda üzemeltetése komoly feladat az önkormányzatnak, ehhez igénybe 
vettük helyi és helyi kötődésű fiatalok munkáját, akik mindannyian megállták a helyüket és bizonyították, hogy lehet 
rájuk számítani. Köszönjük a munkájukat! 
Településünk a várható őszi lezárások előtt több rendezvényt is kíván szervezni. Augusztus 20-án tűzijáték lesz a 
strandon, augusztus 29-én az időseket szeretnénk vendégül látni, szeptember 11-én pedig falunapot szeretnénk tar-
tani. A részletekkel hamarosan jelentkezünk az interneten és a hirdetőtáblákon, valamint a falunaphoz kapcsolódóan 
egy másik cikkben találnak információkat. 

Balassa Dániel polgármester 
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Augusztus 14. 
11:00 MASZK Bábszínház 
12:00 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje 
13:00 Hollóének Hungarica Régizenei Együttes 
13:40 Szent László Lovagrend 
14:40 Szabó István bűvészműsora 
15:30 Hollóének Hungarica Régizenei Együttes 
16:20 Zsold és Vér Hagyományőrző Egyesület 
17:10 Solymászbemutató 
 
Augusztus 28. 
11:00  Szent Sebestyén Számszeríjász Társaság 
11:50 Tihanyi Vándorszínház: Mesék Mátyás királyról 
12:50 Szent Sebestyén Számszeríjász Társaság 
13:50 Gölbasi Vitézei Egyesület 
14:40 Batsányi Táncegyüttes 
15:30 Fekete Hollók Rendje 
16:10 Solymászbemutató 
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 
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900 éve említették először Szigligetet 

Közös megemlékezés Monostorapátival az Avasi romnál 

Ha településeknek lehetne „születési anyakönyvi kivonatuk“, akkor Szigliget esetében az Almád monostor alapítóle-
velét említhetnék meg. Az 1121-ben keletkezett oklevél a mai Monostorapátiban található Almád monostor alapítá-
sát beszéli el, melyben eképp írtak Szigligetről: 
 
„Abban a gazdaságban, amelyet Szigligetnek hívnak, a föld a berek a tó és a legelő fele részét, továbbá hat szolga 
családot három ekével és négycsaládnyi olyan embert, akiknek feladata követ fejteni és meszet készíteni a monostor 
mindenfajta építkezéséhez, és hetven betöretlen kancát és száz szilaj marhát meg egy malmot…” adott a monostor-
nak az alapító Atyusz nemzetség. 
 
Monostorapátiban minden év pünkösdjén megemlékeznek a monostor történetéről. (Az idein Szigliget is képvisel-
tette magát, erről akkor be is számoltunk a Harsonában.) Ekkor határoztuk el, hogy a nyár során visszavárjuk monos-
torapáti ismerőseinket Szigligetre, az Avasi romhoz. Erre egy júliusi szombat délután került sor. 
 
Az ünnepség megemlékezéssel, ájtatossággal kezdődött, hiszen az Avasi templomrom egykoron a Mindenszentek 
tiszteletére épült plébániatemplom volt. A templomrom mellett nemcsak római kori, de a magyarság korai időszaká-
ból is találhatók sírok, vagyis Szigliget ősi falvának lakói nyugszanak a gesztenyefák alatt. Illés Sándor monostorapáti 
plébános vezette a megemlékezést, melyben imádkozott Szigliget és Monostorapáti elhunytjaiért, közös őseinkért. 
 
Ezt követően Hangodi László történész-múzeulógus tartott előadást az Almád monostor történetéből. Előadásából 
kiderült, hogy a környék legnagyobb és leggazdagabb monostora lehetett az almádi. Idézett abból a latin nyelvű okle-
vélből is, melyet a cikk elején már megemlítettünk. 
 
Záró előadásként Paál József műemlékmérnök úr mutatta be az Avasi rom építéstörténetét, illetve a feltárás és a 
helyreállítás műszaki munkálatait. Sajnos előadását va-
lószínűleg az idei nyár leghevesebb zivatara szakította 
meg; de aki tehette, még velünk tartott az ebédlőbe egy 
közös gulyásvacsorára, szeretetvendégségre. 
 
Monostorapátiak, szigligetiek hálásak lehetünk az elmúlt 
évszázadok történetéért. Bízunk abban, hogy nem csak 
a közös múlt, de a további közös együttgondolkodás is 
összeköt minket. 
 

Szabó Tibor András 
 

Fotók: Vértesi Eszter 
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Tanúhegy-túra 
Július 10-én 9 órakor Szabó Tibor András vezetésével 13-an indultunk neki kellemes kirándulóidőben az előzetesen 
meghirdetett Tanúhegy- bejáró túrának. A túra 5 állomásból állt és a Kamonkő-tanösvény útvonalát követte.  
A Külsőhegy utcán haladva befordultunk az erdőbe, ahol meg is érkeztünk az első állomáshoz. Itt a lösz kialakulásáról 
és a löszfal élővilágáról tudtunk meg érdekes dolgokat. 
Tovább haladva következett utunk legnehezebb része, egy hosszú meredek emelkedő, melynek leküzdése után ér-
keztünk meg túránk második állomására, a Hálás-tetőre. Itt Tibi visszarepített bennünket néhány millió évet az idő-
ben és elmesélte a Tapolcai-medence kialakulását és beszélt arról, hogy az egykori Pannon tó milyen kövületeket ha-
gyott hátra, mely leletek még most is felfedezhetők itt Szigligeten. Kicsit elkalandozva a témától szóba kerültek a szig-
ligeti dűlőnevek, melyek eredetét közösen próbáltuk meg kitalálni, aztán sokszor meglepődtünk a megoldáson. 
Tibi hozott magával egy olyan napórát, amelyet most is használnak a hajósok. Sajnos a felhős idő miatt ezt nem tud-
tuk kipróbálni.  
Folytatva utunkat elérkeztünk a harmadik állomáshoz, ahol elénk tárult a megunhatatlan panoráma a Balatonnal.  Itt 
a vulkánok és a Balaton-felvidék tanúhegyeinek kialakulásáról hallhattunk. Beszéltünk a szigligeti kőről, mint korabeli 
építőanyagról is. Innen leereszkedtünk a völgybe, majd felkaptattunk a Kamonkő sziklához. Itt a Balaton kialakulásá-
ról tudtunk meg érdekes dolgokat, valamint a déli parti vasút megépítésébe és annak nehézségeibe is betekintést 
nyerhettünk. 
 Egy hosszabb séta után értünk el az ötödik állomáshoz, amely egyben a túra végét jelentette. Tibi a csomagtartóból 
elővett egy ládát, melyben kövek voltak, így össze tudtuk hasonlítani a különböző kőzeteket. Megkínált bennünket 
saját készítésű levendula szörppel is, ami igazán jólesett a két és fél órás túra végén.  
Úgy gondolom, hogy ez egy hasznos és tartalmas szombati délelőtti időtöltés volt. Sajnáltuk, hogy csak ilyen kevesen 
vettünk részt, pedig nagyon sok érdekességet megtudhattunk szűkebb környezetünkről. Csupa olyat, ami nincs ben-
ne a tankönyvekben. Ráadásul mindezt élvezetes, színes előadásban, úgyhogy még az iskoláskorúak is örömmel és 
figyelmesen hallgatták Tibi előadását.  
Reméljük máskor is és minél többen részt vehetünk hasonló, ismeretterjesztő túrákon. 
„A tudás, az érdeklődés közelebb visz ahhoz, hogy megszeressünk valamit. Ha megszeretjük, akkor már valamennyire 
magunkénak is érezzük és fontos lesz nekünk, hogy óvjuk, őrizzük, tegyünk érte, gondozzuk.” (Ráday Mihály) 

 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget község Önkormányzata az idei évben is támogatja a szigligeti állandó 

lakóhelyű óvodás korúakat 10.000.- Ft-tal, az általános iskolásokat, a középiskolában és felsőoktatási intéz-

mény nappali tagozatán tanulókat pedig 20.000.- Ft-tal. 

Támogatást azok kaphatnak, akik 2021. szeptember 1-én szigligeti állandó bejelentett lakóhellyel rendelkez-

tek és a kérelmet és az iskolalátogatási igazolást (a Szigligeti Általános Iskola tanulói kivételével) a Szigligeti 

Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyintézési időben leadják 2021. szeptember 10. napjáig. 

Szigliget Község Önkormányzata 

Szentiványi Péter 
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Gólyaligeti hír 

Elkezdtük "berendezni" a Gólyaligetet. Pályázati forrásból, valamint Körünk tagjainak és más támogatóink hozzájáru-
lásával sikerült egy asztal - pad garnitúrát és két szóló támlás padot venni. Hamarosan egy kis tűzrakó helyet is kiala-
kítunk. Akkor már csak a tűzgyújtási tilalom szab gátat egy jó kis szalonnasütésnek. A szóló padokat úgy helyeztük el, 
hogy a Tapolca-patakra ill. a Várra remek kilátás nyílik. 
A rönkfából készült park-bútor felállítása embert próbáló feladat volt. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani an-
nak a lelkes kis csapatnak, amely igen kemény munkával a helyére tette a padokat és az asztalt. (Király Niki, Laszczik 
Éva és Roland, Szanyó Andrea, Szentiványi Péter, Szabó Tibi, Szalay István).  
Bízunk benne, hogy apránként egy kedvelt közösségi térré válik a Gólya liget. 

 
Demeter Éva 

Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 

Kedves szigligetiek! 
Ugye senki nem felejtette el, hogy zajlik az év elején 
meghirdetett fotópályázat? Eddig is rengeteg fotó-
témát tartogattak az évszakok, a természet, a táj, a 
műemlékeink. Még egy hónap van a nyárból, de a 
hamarosan beköszöntő ősszel egy újabb arcát mu-
tatja meg Szigliget. Remélem, minél többen meg-
örökítik  a természet változását. 
  Továbbra is várjuk a szebbnél szebb fotókat jpeg 
formátumban, maximum 8 képet a 
fotopalyazat@szigliget.hu email címre. Beküldési 
határidő: 2021. november 1. A részletes pályázati 
feltételek megtalálhatók a szigliget.hu honlapon. 
Amennyiben bárkinek segítségre lenne szüksége, 
szívesen állok rendelkezésre. 
 
 
 
 
 
 

Szentiványi Péter 

Falunap 
 

2021. szeptember 11-én, szombaton 
Falunapot tartunk. 

A rendezvényen halászléfőző versenyt szerve-
zünk, melyre várjuk a csapatok jelentkezését, a 
szigligkonyvtar@freemail.hu email címre, vagy a 
06308260248-as telefonszámon. Az első 10 csa-
pat jelentkezését tudjuk elfogadni. 
A Falunapon borversenyt is rendezünk, melyre 
fehér-, rozé- és vörösbor kategóriában lehet ne-
vezni, ugyanazon elérhetőségeken. A versenyre 
kizárólag Szigligeten termelt borokat várunk! 
A Falunap részletes programjával a későbbiek-
ben jelentkezünk. 
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Kedves Szigligeti lakosok 

és ide látogató vendégek! 

3 éve,hogy elindult Szigligeten a Básti Lajos Közösségi Házban a  Tapolcai  Stark Patika Fiókgyógyszertára. A kezdetek-
től fogva törekedtünk arra, hogy tovább emeljük Szigliget egészségügyi szolgáltatását, s az itt lakók, valamint ide érke-
zők helyben elérjenek minden olyan gyógyszert és gyógyterméket, amelyre szükségük van. Büszkék vagyunk a sok 
pozitív visszajelzésre, amelyet nap-nap után kapunk elsősorban a szakmaiság, segítőkészség, a széles termék kínálat  
és az  odafigyelés miatt. A betegeink és a hozzánk fordulók  minden esetben gyógyszerész doktori tanácsadásban ré-
szesülnek a nekik felírt gyógyszer vagy a személyes  gyógyszerész konzultáció után kiválasztott, az adott panaszra leg-
megfelelőbb  gyógytermék használatához. Nagyon köszönjük,hogy sokan megbíznak bennünk, hozzánk jönnek és ke-
resnek minket. Hisszük, hogy a gyógyítás sok tényezőn múlik, ennek fontos eleme a gyógyszer, de legalább ilyen fon-
tos a szakértői tanácsadás, a személyes konzultáció, életmód és használati tanácsok. Folyamatosan fejlesszük szolgál-
tatásaink és termékeink körét: bankkártyás fizetési lehetőség, egészségpénztári elfogadóhely, gyógyteák, napozó te-
jek, gyógyszertárunk által készített kenőcsök, krémek, oldatok, kozmetikumok, kötszerek kínálatával bővítettük szol-
gáltatásinkat. Szeretnénk hozzájárulni a közösség magas színvonalú egészségi ellátásához, ezért amennyiben a vírus-
helyzet engedi, terveink között van gyógyszerészeti ismeretterjesztő és egészségnevelő esték megrendezése a jövő-
ben. 
Kérjük keressenek fel minket, várjuk Önöket Szigligeten a Básti Lajos Közösségi Házban nyáron minden hétköznap. 
Hétfő 14-17, Kedd 15-17, Szerda 8-12, Csütörtök 15-17, Péntek 8-12 órák között. 
 
Várom Önöket, találkozzunk  személyesen a Stark Patika Szigligeti Fiókgyógyszertárában!  
 
 az Önök gyógyszerésze: Dr. Somogyi Zsolt 
 
Köszönettel és jó egészséget kíván a  Stark Patika csapata 

Anyatejes táplálás világnapja 

Augusztus elseje az anyatejes táplálás világnapja, melyről mintegy 120 országban emlékeznek meg. 
A SZOPTATÁSI VILÁGSZÖVETSÉG, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a csecsemőket féléves korukig elegendő 
csupán anyatejjel táplálni, folyadékigényüket is fedezve ezáltal. 
Nagyon fontos lenne, hogy a születés után az aranyórában mellre kerüljenek a babák, amikor az előtej un. colostrum termelődik, 
ami ugyan nem nagy mennyiségű, de a csecsemők „ első védőoltásának”is neveznek, mert sok immunanyagot tartalmaz.  
 Az ekkor felszabaduló oxitocin nevű hormonnak méhösszehúzó hatása van, elősegíti az anyatej kiürülését, valamint nyugtat, 
ellazít. 
A szoptatással kapcsolatban számos tévhit létezik. 
Ezek egyike a „vizes tej”. A szoptatás elején termelődő tej szomjoltó, valóban hígabb, míg a később termelődő zsírosabb, lakta-
tóbb, biztosítva a baba kalóriaigényét. 
A másik gyakori tévhit, hogy nem termelődik elég tej a gyermek számára. A tejtermelődés a baba igényét követve napszakon-
ként is más, illetve a gyermek fejlődéséhez is igazodik az összetétele. 
A szoptatás „sikeressége” nem függ a mell méretétől sem. A női mell 
végső méretét a terhesség, szoptatás alatt éri el. 
A szoptatás csökkenti a mell- illetve a petefészek daganat előfordulá-
sának kockázatát. 
   
 
 
 
 Szilágyi Márta védőnő 
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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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Takács József gyűjteményéből 

Göncz Árpád Szigligeten 

Időkapszula elhelyezése 
a várban. Mezei Artúr - 
Paál József 

Babával Mezei Artúr polgármester 

Virágos Szigliget 
emléktábla avatása 

Borverseny győztes - Kardos Lajos Simon Zsolt és barátai 

Orosházi fúvószenekar 

Kopjafa faragás 

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


