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Farsangi mulatság az összefogás jegyében
Az idei évben a civil összefogás szép példájaként a farsangi időszak utolsó szombatján, február 18-án
rendezte meg a Szigligeti Általános Iskola Szülői Munkaközössége a Szigligeti Turisztikai Egyesület
támogatásával kissé rendhagyó farsangi mulatságát.
A vidám jelmezekbe öltözött egyesületi tagok az Eszterházy Pincénél gyülekeztek, majd a kellemes forralt
borozás és fánkozás után elindult a fáklyás menet az Iskolába. A felvonuló
maskarások harmonika- és
énekszóval igyekeztek elűzni a telet .Az iskola tanulói javára rendezett jótékonysági farsangi bál fő szervezője
idén is a Szülői Munkaközösség volt,
ám a Turisztikai Egyesület ebben is sokat segített.
Megalkotta a rendezvény mottóját - Mulass a gyermekedért! - elkészíttette a plakátokat, díjakat és tombola
tárgyakat ajánlott fel, és nem utolsó sorban a résztvevő egyesületi tagok a megvásárolt belépőkkel és
tombolákkal szintén hozzájárult a bál sikeréhez.
Az este fő attrakciója a
szép számú jelmezes
vidám felvonulása volt,
ahol
a
Zsűri
kiválasztotta az általa
legötletesebbnek
ítélt
jelmezeket, majd a
Turisztikai Egyesület is
megválasztotta
a
Farsang Hercegét és
Hercegnőjét.
Végül következzen a
2012-es farsangi bál
támogatóinak névsora :
Szigligeti Turisztikai
Egyesület; Bakos Attila
családi kisvendéglője;
Esterházy
Pince
Szigliget
Vendéglátó
Kft.:
Simon
Péter; felesége; Szent Antal Pince: Dörnerné Eszti; Békefiné Kertész Szilvia;
Zsolt
;
Szatmári Rompos Tamás
és
Jánka
Krisztina;
Vitorlás Kikötő Étterem: Szántó
Pincészet;
Szászi
Pince:
Szászi Pannonsütő Tapolca; Wellerné Tündi B.tomaj;
Varga Marcsi; Oszi és
Piró
a
strandról; Endre; Pupos Pince: Pupos Zsemberi Zsuzsanna B. Tomaj; Perián József
Szigligeti és Molnár Veronika. Ezen kívül köszönjük a
Minőségi Borozó és Kálmán;
akik
felajánlásaikkal
és
Étterem:
Baráth Önkormányzat; Szigligeti Közös szülőknek,
Sándor; MB Balaton: Fenntartású Általános Iskola; munkájukkal támogatták a bál bevételét, amit
Kiss Zsolt; Ódor Zoltán Horváthné Czégány
Judit; idén is az iskolás gyermekeink programjainak
és felesége; Várkávézó: Takács
Andrea;
Szennyai színesítésére fordítunk.
Németh Zoltán; Németh Jutka;
Idrányi
Péter
és Tisztelettel és köszönettel: Szigligeti
Pince: Szalai Attila és felesége; Szigligeti
Kisbolt Általános Iskola Szülői Munkaközössége
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A szigligeti Általános Iskola tavaszi rendezvényei, programjai
/ közérdekű információk /
Március 23. / péntek / 15.00-17.00 óráig Tavaszváró családi délután az iskolában
Tornaterem avatás: - aerobic bemutató foglalkozások

ügyességi versenyek -

kézműves

Március 24. / szombat / munkanap – tanítás pénteki órarenddel
Március 27. N y í l t n a p az 1. osztályban.
1. óra magyar

tanít: Balassáné Molnár Edit

2. óra matematika

tanít: Mezeyné Verő Katalin

3. óra angol

tanít: Keszler Noémi

Órák után szülői fórum.
Március 28. N y í l t n a p a 2-8. osztályban.
2. osztályban
1. óra matematika

tanít: Mezeyné Verő Katalin

2. óra magyar

tanít: Mezeyné Verő Katalin

3. óra angol

tanít: Keszler Noémi

3-8. osztályban az első három órában tartunk nyílt napot.
Az első osztályosok beíratásának időpontjai a 2012/2013-as tanévre:
Március 27. / kedd /

8.00-16.00 óráig

Március 28. /szerda /

8.00-16.00 óráig

Április 3.

8.00-16.00 óráig

/ kedd /

Tavaszi szünet időpontja: április 5-10.
Utolsó tanítási nap: április 4. /szerda/
Első tanítási nap:
április 11. /szerda/
Április 21. / szombat / munkanap

Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató
A Balatonban fürdőzhettek a merészek január elsején, 14 órától a szigligeti strandon. A
rendezvényen természetesen szigorú szabályok és orvosi felügyelet mellett lehetett megmártózni
Március
17 órakor
az
a fagyos
habokban.
A fürdő
után pedig lencsegulyással és forralt
borral8-án,
kínálták
a résztvevőket.
SZŐKE
GÉZA
HEGYBÍRÓ
Aranypatkóban Nőnapot tart
FOGADÓÓRÁJA:
a Turisztikai Egyesület.
MINDEN PÁROS HÉTCSÜTÖRTÖKÉN
A h öl g y e k e t egy szál virággal
9.30 – 10.30
köszöntjük és az egyesület vendégei egy
pohár pezsgőre! Meglepetés is lesz!
HELYE:
BÁSTI LAJOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
Mindenkit szeretettel vár
a Szigligeti Turisztikai Egyesület!
Szigliget Kossuth u. 23.
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„JÖJJ EL SZABADSÁG!”
Ünnepi műsor március 15-én 16 órakor
a Básti Lajos Közösségi Házban
Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály,
Kossuth Lajos és József Attila
műveiből hangzanak el részletek a
Tomanek és Társa Színházi Társulás előadásában

Tavaszváró
Korok – történelmek (Március 15-18.)
Március 15.

Március 17.

9.00-13.00 Kézműves foglalkozás
gyermekeknek
Helye: Kézműves udvar
11.00 Korok-Fegyverek kibővített
kiállításának megnyitója
Helye: Várgaléria
11.30 A Fekete Sereg és a Hunting Íjász
Baráti Kör fegyver és harcászati bemutatója
Helye: Kézműves udvar
14.00 Csikós bemutató
Helye: Esterházy pince melletti bemutató tér

9.00-13.00 Kézműves foglalkozás
gyermekeknek
Helye: Kézműves udvar
9.00 Gyalogtúra: Szigliget történelmi
helyei
Indulás: Főtér

Március 16.
9.00-13.00 Kézműves foglalkozás
gyermekeknek
Helye: Kézműves udvar
13.00 Huszár felvonulás a Főtértől a
Csonka-toronyig
az Asbót Sándor Huszár és Lovas
Hagyományőrző Egyesület és a Radetzky
Hagyományőrző Huszáregyesület
közreműködésével.
14.00-16.00 Tábori élet bemutatása
14.00 Huszárok bemutatója
15.00 Hangulatcsinálás Tárogatóval
16.00 Közös tábortűz gyújtás,
szalonnasütés
Helye: Csonka-torony

„Szigliget 750 éve királyi vár”
13.00 A királyi pár bevonulása,
a királyi pár és udvarnépének
szórakoztatása:
13.10 Anjou Udvari Lovagok
Egyesületének műsora
Lovagi harci technikák
Udvarhölgyek és lovagok táncai
14.00 Udvari Bolond műsora (Szó és Kép
Színpad előadásában a Bolondozó c.
gyerekműsor)
14.40 Anjou Udvari Lovagok
Egyesületének műsora.
Lovagi hétpróba
Lovagi vívásoktatás és udvari
tevékenységek
Helye: Várszínpad
Március 18.
11.00 Siklósi Hagyományőrző Egyesület
,,Sárkányos” bajvívó szakosztályának
bemutatója
11.40 Apródavatás
12.40 Solymászbemutató
13.30 Ezüst Kükapu Táncegyüttes műsora
Helye: Várszínpad
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A Básti Lajos Közösségi Ház márciusi filmvetítései
A filmek előtt minden alkalommal 18 órától az önkormányzat és az iskola archív
felvételeiből vetítünk

2012. március 7., szerda 18:30 Rákóczi hadnagya (magyar játékfilm, 103 perc, 1953)
1708. Bornemissza János portyázó kurucból lett Vak Bottyán strázsamestere. Fegyverét a hazaszeretet vezérli
és a szerelem Bíró Anna, a legszebb réthei lány iránt. Az elfogott gróf Starhemberg labanc generálist
személyesen viszi el a fejedelemhez, így lesz belőle Rákóczi hadnagya.

2012. március 8., csütörtök 18:30 Végtelen kék (magyar dokumentumfilm)
"Mekkora elszántság kell ahhoz, hogy valaki megdöntse saját, megdönthetetlennek hitt rekordját?
Hogyan lehet erre testileg és lelkileg felkészülni?Körbe lehet-e futni 43 nap alatt Magyarországot az Országos
Kék Körön?Kihívás? Üzleti cél? Sport? Kalandvágy?Végtelen-e a kék?Major Gyula fesztivál díjas rendező
filmje Szarvas Mátyás üzletember-sportoló 43 napját kíséri végig az indulástól az érkezésig a kék kör
csodálatos tájain."

2012. március 9., péntek 18:30 Utazás a Balaton körül4.-5. Rész (50 perc) és a Vad
Magyarország (50 perc) c. ismeretterjesztő filmek vetítése
2012. március 14., szerda 18:30 A Hídember (magyar történelmi film, 140 perc, 2002)
A film története 1820 és 1860 között játszódik a Habsburg Monarchiában és egy különleges szellemi
képességekkel és anyagi háttérrel születettmagyar arisztokrata, Széchenyi István életét mutatja be.

2012. március 21., szerda 18:30 Indul a bakterház (magyar vígjáték, 66 perc, 1979)
Regös Bendegúzt anyja elszegődteti a lókupechez, de a fiú megszökik tőle. A bakterhez keveredik, ahol
elvállalja a tehénpásztorkodást. A bakter és anyja, a Banya igen sanyargatja a fiút, aki elhatározza, hogy
megleckézteti öket.

2012. március 22., csütörtök 18:30 Sivatagi show (dél-afrikai természetfilm, 93 perc, 1974)
A Sivatagi show egy szenzációs felvételekben bővelkedő, furcsán szerkesztett természetfilm, amely Afrika
különböző területeinek állatvilágát mutatja be. Megismerkedhetünk a Kalahári és a Namíb-sivatagban élő
állatokkal és különleges szokásaikkal. Tanulmányozhatjuk viselkedésüket, humoros képeket láthatunk
mindennapi életükről, és küzdelmükről a fennmaradásért vívott harcban. S persze mindezt Uys különleges,
irónikus, sőt néha cinikus látásmódjával.

2012. március 28., szerda 18 :30 Az a kritikus hat fok (amerikai dokumentumfilm, 90 perc,
2008)
A film korunk talán legaggasztóbb, az egész Föld jövőjét érintő problémájának, a globális felmelegedésnek az
okait, következményeit és orvoslási lehetőségeit elemzi - népszerű formában, mégis a legszigorúbb
tudományos igényességgel. A természet, benne a részét
képező emberrel, minden egyes foknyi
átlaghőmérséklet-emelkedésre érzékenyen reagál - de milyen geológiai, meteorológiai, biológiai, technikai és
társadalmi vonatkozásai vannak mindennek? A meglepő összefüggésekre is rámutató, gondolatébresztő
műsor látványos grafikai megoldások segítségével fokról fokra haladva mutatja be a globális felmelegedés
következményeit.

2012. március 29., csütörtök 18:30 Utazás az Univerzum peremére (amerikai ism.terjesztő
film, 93 perc, 2008)
Starthely: a Föld nevű bolygó. Célállomás: az Univerzum peremvidéke. Eszközök: űrhajók, gigantikus földi
teleszkópok és a Hubble űrtávcső valós felvételei, valamint látványos számítógépes grafikák és illusztrációk. A
film elkészítésének indítéka: megalkotni az első pontos és tudományos igényű útifilmet lakhelyünk és a
végtelen között.

Változtasd meg életkörülményeidet az Internet segítségével!
Szeretnél keresni Szigligeten átlagos Internet felhasználóként napi 3 óra munkával európai
szintű jövedelmet?
Ha igen, gyere el a Básti Lajos Közösségi Házba 2012. március 6-án, 17 órakor kezdődő
előadásomra!
Szarvas Mátyás üzletember és sportoló
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Hosszú éjszaka Szigligeten
Két tűzeset és három csőtörés történt 15 óra
leforgása alatt Szigligeten pénteken és
szombaton. Február 4-én, pénteken
17 órakor szirénázott végig a falu főutcáján az a
tűzoltóautó, amely a kikötőtől körülbelül
ötszáz méterre kigyulladt nádas oltására sietett.
Keszthelyi és badacsonytomaji egységek
érkeztek, és viszonylag hamar
eloltották a tüzet. Az éjszaka folyamán viszont
ismét felcsaptak a lángok, szinte majdnem
ugyanott, csak már nagyobb intenzitással.

Végül körülbelül egy hektárnyi nádas égett le,
valószínűleg gyújtogatás következtében. Az
éjszakai oltásban szintén a keszthelyi és
badacsonytomaji tűzoltók vettek részt, három
kocsival.

Egyesületünk idén is részt vesz a budapesti
Utazás kiállításon (március 1-4.) új formában
és új megjelenéssel, de feleakkora
költségvetéssel.
A Balaton Régió nagy standján leszünk
társkiállítók,
egy
40
négyzetméteres
sarokstandon, ahová attrakcióként és
egyben kiállítási installációként a Badacsonyi
Régiójáró buszt visszük fel.
Reményeink szerint az egész Balaton stand
színvonalát és látogatottságát emelni fogja. A
busz
belsejében
zajlik
majd
az
információnyújtás, valamint filmvetítés. A
vendégek felszállva és ablakaiból kitekintve
a szemet gyönyörködtető badacsonyi tájat és
a Szigligeti Várat pillanthatják majd meg,
köszönhetően a busz mögötti L alakú falat
borító háttérképnek.
Helyet foglalva pedig megtekinthetik a
Badacsony Régiót bemutató filmjeinket. A
standon óránként kvízjátékot tartunk, ahol a
résztvevők Badacsony és környékével
kapcsolatos tudásukat tehetik próbára és
nyerhetnek
értékes
nyereményeket.
Standunkon lesz még a borkóstoltatás, ahol
a borosgazdák váltják majd egymást a négy
nap során.
Helyszín: HUNGEXPO Budapest,
Albertirsai út
Időpont: 2012. március 1-2-3-4.
(csütörtök-vasárnap)
Szakmai napok: március 1-2. (csütörtökpéntek)
Standszámunk: "A" pavilon 208/A

A hajnali tűzzel szinte egy időben az
Aranykagylóban csőtörésre lettek figyelmesek, a
víz lefolyt az útra, ahol jégpáncéllá fagyott. A
hibát elhárították, de órákon belül két másik
helyen is eltört a cső, így véglegesen 11 óra
körül nyithatták rá ismét a vizet a hálózatra.
Szöveg és fotó:
Balassa Dániel

Üdvözlettel:
Part Imre
elnök
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
8261 Badacsony, Park u. 14.
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A Szigligeti Balaton SE tavaszi programja:
03.04-én (vasárnap) 11.00 óra
FC Keszthely MILEFA –Szigliget
(Edzőmérkőzés)
03.07-én (szerdán) 17.30 órakor
Tapolca - Szigliget (Edzőmérkőzés)
03.11-én, 15.00 órakor:
Szigliget –Ukk (Liga kupa)
03.15-én, 15.00 órakor:
Ukk – Szigliget (Liga kupa)
03.18-án, 15.00 órakor:
Monostorapáti –Szigliget.
Tartalék 13.00 (Bajnoki)
03.25-én, 15.00 órakor
Szigliget – Nemesgulács.
Tartalék 13.00 (Bajnoki)
04.01-én 15.30 órakor
Pécselyi SE – Szigliget. Tartalék 13.30 (Bajnoki)
04.08-án 15.30 órakor Szigliget – Káptalantóti LC.
Tartalék 13.30 (Bajnoki)
04.15-én 16.00 órakor Balatonederics – Szigliget.
Tartalék 14.00 (Bajnoki)
04.29-én 16.00 órakor Révfülöp – Szigliget. Tartalék
14.00 (Bajnoki)
05.06-án 16.30 órakor Szigliget – LesenceistvándUzsa. Tartalék 14.30 (Bajnoki)
05.13-án 16.30 órakor Balatonszepezd – Szigliget.
Tartalék 14.30 (Bajnoki)
05.20-án 17.00 órakor Bakonyalja 4x4 SE –
Szigliget. Tartalék 15.00 (Bajnoki)
05.26-án 17.00 órakor Szigliget – Dörögd-Halimba.
Tartalék 15.00 (Bajnoki)
06.02.-án, Liga kupa (Szigliget) 15:00 órakor: III.
helyért 17:00 órakor: I. helyért

Szurkoljunk
Attilának!
Második alkalommal
próbálja meg körbefutni
a Balatont Vadász Attila,
„szigligeti gyalogkakukk”.
A
BSI Szupermaraton
verseny során négy
részletben futják körül
március 15-től a tavat a
bátor jelentkezők
csapatban vagy
egyéniben. Attila
egyéniben indul
Szigliget színeiben,
és március 16-án, a
második napon érkezik
Szigligetre a Vár
parkolójába, a kora
délutáni órákban.
A további utat 17-én,
badacsonyi indulással teszik meg a
versenyzők, hogy 18-án érjenek a siófoki célba.
Attila tavaly összetettben a tizennyolcadik lett,
és reményei szerint idén jobb helyezést ér el.
Ehhez kér sok erőt és buzdítást többek között a
szigligetiektől is, akár abban, hogy a táv utolsó
részét közösen futva, vagy biciklizve tegyék
meg.
A 4. BSI Szupermaraton programja:
- csütörtök: Siófok - Fonyód 46,7 km (14,4 +
16,2 + 16,1)
- péntek: Fonyód - Szigliget 52,9 km (16,1 +
15,6 + 21,2)
- szombat: Badacsony - Balatonfüred 43,6 km
(13,5 + 17 + 13,1)
- vasárnap: Balatonfüred - Siófok 52,2 km (16,9
+ 18,2 + 17,1)

5. BSI Balaton és FélBalaton Szupermaraton
Március 15-18. között lesz a Budapest Sportiroda (BSI) szezonnyitó futóeseménye, mely számos különféle lehetőséget
kínál arra, hogy a magyar tenger partján kezdjük el a 2012-es futószezont. A távok teljesíthetők egyéniben, párban
vagy csapatban, és csatlakozni lehet négy, kettő vagy akár csak egy napra is a mezőnyhöz. Az 5. BSI Balaton
Szupermaraton keretében négy nap alatt lehet körbefutni a Balatont, összesen 195,4 kilométer várja a futókat.
A BSI FélBalaton Szupermaratonon két nap alatt 95,8 kilométer teljesíthető Badacsonytól Siófokig.
Aki már a tavasz elején szeretne egy maratonnal indítani, március 17-én állhat rajthoz a BSI MaratonFüreden.
Az ultrafutók pedig bármely naphoz csatlakozhatnak a BSI Balaton Szupermaraton+ keretében. Az első napon a
mezőny Siófokról indul, a cél Fonyódon lesz 46,7 kilométer megtétele után. Innen rajtol el a második nap, a cél 52,9
kilométerre van Szigligeten, a vár alatt. A harmadik napon Badacsonyból indul a mezőny, itt már a FélBalaton
Szupermaraton teljesítői is csatlakoznak a 43,6 kilométeres távhoz Balatonfüredig. A negyedik napon a Balatonfüredről
Siófokig tartó 52,2 kilométeres szakasz zárja az eseményt. A Balaton megkerülése különleges élmény, amit csak

,

fokoz,hogy futás közben láthatjuk a Tihanyi Apátságot, Badacsony hegyét, a Szigligeti Várat és az útvonal egy része a
tó partján halad.
Bővebb információ: Budapest Sportiroda (BSI) 1138 Budapest, Váci út 152-156.Web: www.futanet.hu Tel: 1-273-0939
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LISZKAI
JÓZSEFNÉ
és
KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER
FÉRFI-NŐI
FODRÁSZATA
Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is
elfogadunk,
melyet személyesen
vagy telefonon is megtehetnek.
Nyitva tartás:
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077 H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
Rózsika: 06-87/461-220
V: Zárva
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata
Alkalmi-, utcai-, és
divatfrizurák
hölgyeknek, uraknak
és gyermekeknek

ELADÓ A TEJEM!
1 liter 170 Forint házhoz szállítással.
Gazdasszonyom Pál Melinda.
I
Hívja a 06-70-298-2175-ös
S
telefonszámot!
T

Á
L
L
Ó
T
R
Á
G
Y
A

Szigligeten, a Kossuth utca 73. szám alatt
Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os
telefonszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:
K-CS: 8-17 óráig
P: 11-19 óráig
Szo: 9-14 óráig
V-H: szünnap

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

… és a Ciframajorban
lakom!

SZIGLIGETI HARSONA
Szerkesztőség
: Balassa Balázs polgármester
Cím
Póka Ibolya könyvtáros
Tel.
Fax.
: Szigliget Község Önkormányzata
E-mail
: 2.2.4/1242/2002.
Lapzárta
: Szigligeten havonta, 500 példányban
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: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

