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Balassa Dániel polgármester 

A nyár közepén járva lassan láthatjuk, hogyan alakul a turisztikai szezonunk. Szigliget önkormányzati fenntartású tu-

risztikai egységeire eddig nem lehet panaszunk, a vár és a strand is jól teljesít eddig, remélhetőleg a tendencia au-

gusztus végéig marad. A jó bevétel rendkívül fontos lenne, hiszen a várható nem túl rózsás gazdasági helyzetben 

szükségünk lesz a tartalékokra. Strandunk a Kék Hullám Zászló minősítésen ismét öt csillagos elismerést kapott. 

Az idei évre betervezett nagyobb munkák közül a bizonytalan helyzet és egy pályázat lehetséges sikere miatt az Iha-

ros utca aszfaltozását elhalasztottuk. Rendbe szeretnénk rakni a Pacsirta és a Vilmahegyi utcákat, az ehhez a munká-

hoz szükséges alapanyaggal van egyenlőre bizonytalanság. Szintén megígértük, és szeretnénk megvalósítani az iskola 

kerítés felújítását, valamint a temetői harangláb és a ciframajori buszmegállók renoválását. Az óvoda villamossági 

hálózatának cseréje júliusban és augusztusban megvalósul. Ugyanígy a nyár folyamán elkészül a várban a Móriczhidai 

torony veszélyessé vált falszakaszának stabilizálása. 

A képviselő-testület fontosnak tartotta, hogy a Pupos Ferenc alpolgármester körül kialakult helyzet miatt bizalmi sza-

vazást kérjen, melynek eredményeképp nem történt változás tisztségében. 

Fontos, és sokszor emlegetett kérdéskör a közterületi parkolás problémája. Ezt nem azért hozom fel folyton, mert 

„beakadt nálam a lemez”, de tényleg kérek mindenkit, hogy ne közterületen várakoztassa gépjárművét.  

A legutóbbi lapzárta óta történt örvendetes fejlemény, hogy megérkezett a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásából 

vásárolt elektromos teherautó, mely a településfenntartási munkákban lesz a kollégák segítségére. 
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Nyílt levél a Szigliget Balaton SE Elnökének 

Tisztelt Elnök Asszony! 
Kedves Rita! 
 
Előre bocsátom, minden tiszteletem azoké, akik társadalmi, közéleti tevékenységet folytatnak, hisz magam is 
több évtizedes múlttal rendelkezem e tekintetben. 
Vallom, hogy amit teszünk, kellő körültekintéssel, közmegelégedéssel végezzük.  
Ön jelenleg a községi Sportegyesület vezetőjeként jubileumi rendezvényt hirdetett és szervezett a Balaton SE 
megalakulásának 90. évfordulójára, mely elismerést érdemel. A szándék viszont kevés. Ez igazodott a rendezvény 
megemlékezésre vonatkozó részére. A sportnapra meghívó plakáton az szerepelt „gyere és ünnepelj velünk”. 
Kérdésem: Mit és kivel? Lett volna mit és lett volna kivel. A „mit” nyilván nem ismerheti, hisz nemrég óta él a te-
lepülésen, vezeti az Egyesületet. A „kivel” azért kérdés, hisz azok, akik évtizedeken keresztül éltették, fenntar-
tották, részei voltak a 90 év valamely időszakának, nem kaptak meghívót nyilván, mert az „ünnep” csak hangza-
tosság és nem valós cél volt már eredeti szándékban sem. 
A rendezvény rangját biztosan emelte Miniszter Úr fővédnöksége, de az „ünnep” ürességét nem tudta feledtetni. 
Azt már fel sem említem, hogy a meghirdetett nagypályás labdarúgó mérkőzés elmaradt, pedig magam részéről 
készültünk rá. A füvespályát 5 órán keresztül simító hengereztük saját eszközzel, hogy mérkőzésre alkalmas álla-
potba kerüljön és legalább annak rossz felülete ne rontsa az „ünnep” hangulatát. 
A pétanque verseny biztosan jól sikerült, kár, hogy a hangosítás elnyomta a községi rendezvényt az iskolai évzárót 
és a szülőknek, diákoknak csak kerülővel sikerült megközelíteni az intézményt. 
Tekintettel arra, hogy a levelet csak magam nevében, de sokak felháborodását tolmácsolva írtam, nem hivatko-
zok mások véleményére, ugyanakkor elgondolkodtatónak tartom, hogy ebben a működési formában szükség van
-e a településnek a 90+1 évre. Az Egyesület semminemű, település lakosságát érintő, megmozgató rendezvényt 
nem tart, ugyanakkor a költségvetést apasztja. 
Tisztelt Elnök Asszony! 
A szándék nemes a végrehajtás viszont pocsék volt. Üdvözlettel: Balassa Sándor  
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Újabb fontos határidőhöz közeledünk. 
2022.december 31-ig minden szálláshely szolgál-
tatónak szálláshely minősítést kell elvégeznie. Ez 
egy kérvény, amit elektronikusan kell benyújtani 
a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület-
nek. Jelenleg az átfutási idő újonnan induló szál-
láshely esetén 30 nap, meglévő szálláshely esetén 
90 nap. A pontrendszer alapján eldől, hogy az 
önök szállása milyen besorolás alá esik egytől öt 
csillagig. A tanúsító testülettől ellenőrök fogják 
ellenőrizni, hogy a szálláshely valóban megfelel a 
teszt alapján a besorolásnak. Könyvelőirodánk 
segít önöknek a kérvény elkészítésében, benyúj-
tásában, keressen bizalommal. 
 

A és E-info Kft 
8264 Szigliget, Kossuth u. 81. 
 
Telefon: +36-30-394-8980 
Email: aeinfo@aeinfo.hu 

Tisztelt szálláshely 

szolgáltatók szobakiadók! 

Idővándor - Szigliget regénye 

  Két utazás, két távoli korba. A helyszín ugyanaz: Szigliget. A 
mesés táj, mely a jövőből nézve a rontott édent idézi, míg a 
17. században érintetlen szigete a Balatonnak.  
  Kincső és Bence egy szokatlan téli viharnak és Lóri zseniális 
időgépének köszönhetően a jövőbe jut. Egy olyan korba, ahol 
csúcstechnológiás gépek uralják a világot, de a természet hal-
doklik. Mi vagy inkább ki áll a mérhetetlen pusztítás mögött? 
Egy veszélyes anyag? Egy titokzatos időutazó? Egy 
multimilliárdos vállalat? 
  Majd a 17. századi Szigligeten landol az időgép, és a kalan-
dok tovább folytatódnak a török korban. Ahol a kissé forrófe-
jű, ám szeretnivaló végváriak harci virtusát a kis jégkorszaki 
telek sem fagyasztják be.   
  Kincső a szigligeti vár alatt egy befalazott járatra lel. Ki volt a 
szép, ám szomorú sorsú lakója a földbe vájt szobának? Mi az a 
titok, amit Sebestyén, a galád balatoni kalóz képtelen magá-
val vinni a sírba? Vajon milyen különleges erővel bír Bence 
medvekarom amulettje? És a legfontosabb kérdés: megváltoz-
tatható-e a jövő? 
  Egy világ, mely tele van veszéllyel. Ahol az emberi élet sok-
szor fabatkát sem ér, ahol a török portyák kiszámíthatatlanok, 
főleg ha befagy a Balaton.  
  Egy elrejtett térkép, egy földalatti alagút és persze a derék 
vitézek sietnek a főszereplők segítségére. A regény lapjain 
életre kelnek a Balaton-felvidéki végek és a török idők legen-
dás bajvívói.  

Megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban 
és online valamint a szigligeti várban. 

Szigliget település polgármestereként és a vár kapitányaként 
megtisztelő feladat egy olyan prózai műhöz ajánlást írni, 
mely a település múltjával foglalkozik. A 17. század vérzivata-
ros éveiben a szigligeti emberek tóti Lengyel Gáspár várkapi-
tány oltalmában bízva várták sorsuk jobbra fordulását a tö-
rök háborúk közepette. Ebbe az időszakba kalauzol vissza 
minket Váradi Anna, 
aki megmutatja, hogy 
a nagyközönség szá-
mára talán kevésbé 
ismert történelmi 
személyiségekről, 
eseményekről is lehet 
izgalmas, nagyívű, 
fordulatos regényt 
írni. Szigliget nevében 
köszönjük, hogy a 
település története 
szerepelhet az Idő-
vándor második ré-
szének középpontjá-
ban, a Kedves Olvasó-
nak pedig izgalmas, 
szórakoztató olvasást 
kívánok! 
 

Balassa Dániel 
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Óvoda 

„Itt a meleg, itt a nyár! Mezítláb jár a madár” 

Óvodánkban a nevelési évet az iskolába készülő nagycsoportos gyerekek búcsúztatásával zártuk, amelyet az óvodai évzáró kere-
tein belül ünnepeltünk meg. Mérföldkőhöz érkeztek az óvodából elballagó gyermekek, mert véget értek a gondtalan óvodás 
évek, szeptembertől iskolások lesznek. Nagy lesz a változás az őket eddig körülvevő kis világban. 
Az évzáróra való felkészülés sok időt és türelmet igényelt, de örömet szerezni csodálatos érzés, és a csillogó gyerekszemek min-
dig jelzik, hogy megérte a befektetett energia. Ügyes óvodásaink műsorral kedveskedtek szüleiknek, verseket, énekeket, táncot 
mutattak be, amelyeket a nevelési év során tanultak. Ez alkalommal a Szülői munkaközösségi tagoknak is köszönetet mondtunk 
egy-egy szál virággal jelképesen az éves munkájukért, mellyel segítették tevékenységeinket. 
Öröm volt látni a mosolygó, vidám arcokat a gyerekek és a szülők részéről is. Az évzáró műsor az ovis ballagással zárult, amikor 
búcsút intettek az óvodának a nagycsoportosok. Ballagó tarisznyájukba az iskolához szükséges apró ajándékot: hamuba sült po-
gácsát, szerencse krajcárt és emlékkönyvet kaptak. Kezükben pedig egy gyönyörű virágcsokorral ballagtak, mely a búcsú jelképe. 
Nekünk, óvó néniknek mindig nagy öröm és a legfontosabb visszajelzés számunkra, ha elballagott óvodásaink nem felejtenek el 
minket, néha-néha visszalátogatnak óvodánkba. Különös érzés látni őket hatalmas iskolatáskával a hátukon, mivel nemrég még a 
nyakunkba kapaszkodva kérték: óvó néni, énekelj még! 
Ballagóink: Czilli Luca, Fodor Izabella, Gerencsér Nimród Péter, Hoffer Léna, Márkus Iván, Muzsi Szabolcs Nátán, Ruzsa Anna Mia, 
Szabó Botond Zétény. Kívánunk nekik szorgalmat, kitartást, sok sikert, szüleiknek türelmet, sok örömet és mindehhez nagyon jó 
egészséget! Az ünnepség után, búcsúzóul, a gyerekekkel elsétáltunk fagyizni, a közelben lévő cukrászdába. 
Óvodánkban hagyományteremtő szándékkal megszerveztük az Apák napját, melynek célja, hogy gyermek és apa egyaránt jól 
érezze magát. A meghirdetett időpontra a csoportszoba megtelt izgatottan várakozó apukákkal. A zenés táncelőadást és a kö-
szöntést követően, a gyerekek átadták saját kezűleg készített ajándékaikat, majd két apuka bemutatta a gyermekeknek a foglal-
kozását, melyet szemléletesen adtak elő. Ezután ügyességi játékokon vettek részt a gyermekek és apukák párban. 
Tartalmas volt a délelőtt, emlékezetes marad. Nem volt unatkozó gyermek sem, felnőtt sem. Hamar eljött az ebédelés ideje. Dé-
lutánra kevesebben maradtunk, mert volt, aki jutalmul ebéd előtt, illetve után hazamehetett. Jó volt együtt lenni. 
Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekek számára, hogy ők mindig érdeklődésüknek, 
és kedvüknek megfelelően választhassanak. A homokozókban remek alkotások, homokvárak készülnek homokból, veteményes 
kertünkben nap, mint nap tudunk valamit „szüretelni” amit elfogyasztanak közösen. Készülünk a kicsik fogadására, várjuk öröm-
mel szeptemberben a régi és az új óvodásokat! Minden családnak jó pihenést kívánunk a nyárra. Az óvodától búcsúzó, iskolába 
induló gyerekeknek pedig vidám iskolakezdést kívánunk: Bea és Marika óvó nénik, Zsanett dadus néni és gondozó Tünde néni. 

Szamosyné G. Marika óvodavezető 
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Iskola 

Júniusi történések a Szigligeti Általános Iskolában 

A június is mozgalmasan telt iskolánkban. Hálásan köszönjük, hogy gondoltak ránk pedagógus nap alkalmából! Köszönet a tortá-
ért a Szülői Munkaközösségnek és köszönet a külön kapott virágokért, finomságokért! 
2022. június 08-án zajlottak az osztálykirándulások. Az 1. osztályosok az időjárás miatt beszorultak az iskola épületébe, de igen 
mozgalmas, tartalmas napot töltöttek el így is, együtt. A 2. és 3. osztályosok Keszthely múzeumaival ismerkedhettek meg. A 4. 
osztályosok a veszprémi állatkertben és a balatonfűzfői szabadidőparkban töltötték a napot. Az 5. osztályosok a Hadtörténeti 
Múzeumban, a Halászbástyán és a Csodák Palotájában jártak. A 6. osztályosok keresztül-kasul bejárták Budapestet. A 7. osztályo-
sok az esős idő ellenére is remekül érezték magukat a Zobori Élményparkban.  
Műterem-Látogatás 
A hatodik osztály Czanka Ferencné, Ildikó néni szervezésében műterem-látogatást tett 2022.06.10-én délután Nádler István mű-
termében, ahol a művész beszélt a gyerekeknek saját alkotói tevékenységéről, műveinek gondolati hátteréről, az alkotói folya-
matról, a grafikáinál és festményeinél használt anyagokról, eszközökről. Válaszolt a gyerekek kérdéseire. 
Nádler István a kortárs magyar képzőművészet egyik legjelentősebb alkotója, Munkácsy- Kossuth- és Prima Primissima díjas Ér-
demes művész. Alkotásai megtalálhatóak hazai és külföldi magán- és közgyűjteményekben, többek között Budapesten, Berlinben 
és New Yorkban. 
Az 5. osztályosok sem unatkoztak az elmúlt hetekben: június 3-án bicikli túráztak és hajókáztak, vízi madárvilággal ismerkedtek 
Badacsonylábdihegyen. Június 13-án pedig Horváthné Puskás Judit tanárnővel megtekintették a szigligeti hadtörténeti kiállítást. 
Az utolsó honismeret órájukon paraszti ételeket kóstoltak.  
A 8. osztályosok történelem óra keretében ismerkedtek az önkormányzat és a bíróság működésével Horváthné Puskás Judit ta-
nárnő szervezésében. 
Iskolánk a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét keretében meghirdetett pályázaton Veszprém megye legaktívabb iskolája lett. A 
megtisztelő cím mellett alapítványunk 100 000 Ft-tal lett gazdagabb. 
2022. június 14-én az 1. osztályosok megtekintették Szigliget nevezetességeit, a 2. osztályosok strandoltak, a 3. osztályosok Szent 
György-hegyi kiránduláson voltak, 4. osztályosok fagyiztak. A 7. osztályosok kerékpározással és hajókázással töltötték az utolsó 
előtti tanítási napot. 
Az utolsó tanítási napon kihirdettük a tanév tisztasági verseny eredményét: 
I. helyezett: 3. és 5. osztály, 
II. helyezett: 1. osztály, 
III. helyezett: 2. osztály. 
„Álmai mindenkinek lehetnek, de valóra váltani csak azok képesek, akiknek rettenetesen sok elszántsága, elkötelezettsége, önfe-
gyelme és ereje van." Jesse Owens olimpikon atléta szavaival köszöntöttem a tanévzáró és ballagási ünnepélyünkön megjelente-
ket. 
Az első osztályban kiválóan teljesített: 7 fő, Balassa Imola, Burucs Balázs, John-Kovács Norbert, Pák Emma, Thaly Kerecsen, Tóth 
Barnabás, Tóth Botond. Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók száma: 2 fő, Burucs Klára Boglárka (3. osztály) és Kutasy Ló-
ránd Henrik (4. osztály). Tanulmányi átlagunk (2-8. osztály): 4,3. Magatartás átlag alsó tagozat: 4,34; felső tagozat: 4,32. Szorga-
lom átlag alsó tagozat: 4,25; felső tagozat: 3,87. 
Köszönöm a szülőknek a közös munkát, a rengetek bíztató, támogató segítséget! Köszönöm kollégáimnak azt a megújulni képes 
színvonalas szakmai munkát, amellyel eredményessé tettétek a 2021/2022-es tanévet! 
Szeretném megköszönni Szigliget Község Önkormányzata Képviselő testületének, hogy a jutalomkönyvek vásárlásához hozzájá-
rultak. 
Szigliget Község Önkormányzata, Hegymagas Község Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő tes-
tülete adománnyal is támogatta alapítványunkat. Hálásan köszönjük! Megnyugtató számunkra, hogy számíthatunk rájuk! 
Sirkó Csenge ismét diákolimpiai bajnok lett! 
Sirkó Csenge 6. osztályos tanulónk megvédte tavalyi aranyát, diákolimpiai bajnok lett korcsoportjában, egyéni összetettben (60m, 
távolugrás, kislabdahajítás)! Gratulálunk Mile Pál Tanár Úrnak az eredményhez! 
A 2020/21-es tanévben elért tanulmányi- és sporteredményeiért Csenge a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója" címet ve-
hette át tanévzáró ünnepélyünkön. Gratulálunk, és további, hasonlóan szép sikereket kívánunk neked, Csenge!  
Nyugdíjba vonul kollégánk, Horváth Tibor György. 
Horváth Tibor György a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát. 1980-ban kezdett tanítani Tapolcán. Igyekezett a 
lehető legmagasabb színvonalon tanítani a diákokat, s megszerettetni velük a számukra kevésbé szerethető matematikát.  
A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában töltött 20 tanéve alatt a következő újításokat kezdeményezte: 
- Technikából kiemelkedő színvonalú műhelyt alakított ki. 
- Matematikából teljesítménycsoportos oktatást vezetett be az általa tanított osztályokban. 
- 1993-ban vezetésével indult Magyarországon negyedikként a Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatika tagozatos képzése. 
- Mivel ekkor még nem álltak rendelkezésére tankönyvek, ezért elsősorban programozással foglalkozó tankönyveket írt.  
- Létrehozta a "Korszerű Oktatásért" alapítványt, melynek 2002-ig kuratóriumi elnökeként dolgozott. 
2002-től a sümegi Kisfaludy Gimnázium tanára lett. Munkája elismeréseként 2004-ben az év tanárának választották, s munkájá-
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nak elismeréseként Darnay emlékgyűrűvel jutalmazták. 
Matematika területén nagy gondnak érezte és érzi ma is, hogy a diákok otthon már nem minden esetben emlékeznek az iskolai 
tanári magyarázatokra. Ez inspirálta egy újabb könyv megírására. 
2007-től Tapolcán, a Széchenyi István Szakközépiskola tanára lett. Itt az ő kezdeményezésére indult Robot-technikai képzés, 
melyhez az iskolavezetés minden segítséget megadott. 
2015-től dolgozott a Szigligeti Általános Iskolában, ahol mindhárom szaktárgyát: a matematikát, az informatikát és a technikát is 
tanította nyugdíjazásáig. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott számára a gyermekek nevelése-oktatása 
érdekében tett kiemelkedő munkájáért. 
Szeretettel búcsúzunk tőled! Nyugdíjba vonulásod alkalmából nagyon jó egészséget; hosszú, boldog és utazásokkal teli éveket 
kívánunk neked, Tibor bácsi! 
Nyugdíjba vonul kollégánk, Horváthné Puskás Judit. 
Mi volt a gyerekek kedvence Jutka néni történelem óráiban? A beszélgetések, a kreatív foglalkozások, a gondolattérképek készí-
tése, a 3D-s videók, a magyarázatok, a játékos projekt napok, a finom ételek kóstolása, az ásatás. A sort még folytathatnánk a 
végtelenségig. Közvetlensége, segítőkészsége nagyon fog hiányozni! 
Sok szeretettel búcsúzunk tőled, Jutka néni! Boldog és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk neked erőben és egészségben! 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése - 2022 című, 
MFP-ITF  2022 kódszámú pályázaton 38 744 315 Ft  támogatást kapunk a palatetőnk cseréjére. 
2022.06.20-2022.06.30-ig nyári napközis felügyeletet biztosítottunk intézményünk tanulóinak. Kollégáim programokat szervez-
tek: túra, strandolás, Szigligeti vár látogatása, badacsonyi hajókirándulás, udvari játék, vizes játékok, táncház, filmnézés, Just 
dance. Látogassanak el facebook oldalunkra, ahol sok vidám fotót találnak eseményeinkről Czilli Regina néninek köszönhetően! 
Kedves gyerekek! 
A nyári szünet nagy boldogság, a szabadsággal éljetek okosan, óvatosan! Pihenjétek ki a tanév fáradalmait; sportoljatok, mozog-
jatok sokat! Töltsetek minél több időt szüleitekkel, nagyszüleitekkel, pótoljátok be a tanév során hiányzó együttléteket!  
Meseszép nyarat kívánok mindenkinek! 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 

emelni? 

Mozgásszegény 

életmód? 

Egyes fejfájások 

kezelése! 

VAN RÁ 

MEGOLDÁS! 

A masszázs kíméletesen, 

mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 

Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 

VADÁSZ PÉTER 
szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 
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Takács József gyűjteményéből 

Javítás: az előző számban az Archív rovatban megjelent képen a felirat helyesen; "Szabó Ferenc - Szabó Miklós 

- és Kecskés József Hősi halott" 

Jobbra Demeter Andor, 

gazdasági vezető 

Jobbra Demeter Andor, 

gazdasági vezető 

1957 Töreki Árpád 

1957 augusztus 
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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  


