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Szigliget község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XI. évf. 1. szám

Újévi csobbanás
Idén először rendezték meg Szigligeten az Újévi csobbanást, amelyen kiderült, hogy ki bátor
igazán.
A Balatonban fürdőzhettek a merészek január elsején, 14 órától a szigligeti strandon. A
rendezvényen természetesen szigorú szabályok és orvosi felügyelet mellett lehetett megmártózni
a fagyos habokban. A fürdő után pedig lencsegulyással és forralt borral kínálták a résztvevőket.

Fotó: Kardos Máté
Szigligeti csobbanók: Balassa Dániel, Balassa Balázs, Blödorn Péter, Dr. Dulin Zsolt, File Mátyás,
Németh Zoltán, Pálfiné Baráth Judit, Pék Gábor, Takács Róbert, Varga Balázs László
Vidéki csobbanók
Varjas Attila, Pető Márton, Ölvegyi István, Pető Zsolt, Dr. Komjáti Sándor, Egyed Andrea, Kóródi
Tamás, Hársvölgyi István, Polgár Miklós, Hervai Martin, Mersics Lili, Mádi János, Mersics Sándor,
Sillinger István, Polgárné Szatnik Mónika, Király Dániel, Dér Henrik, Kocsis Attila, Dr. Walter
Ferenc, Sipőcs Zoltán
Felhívás!
A Szigligeti Horgász Egyesület értesíti a szigligeti csónakos
horgászokat, hogy akik az egyesület által építeni kívánt új
csónakkikötőben csónakhelyet szeretnének igényelni,
jelentkezzenek február 15-ig a
Szigliget, Réhelyi u. 26. szám alatt,
vagy a 87/708-786-os telefonszámon.
Szigligeti HE
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Könyvismertető
Balassa Dániel
Az Óvár legendái
(Részlet a könyv előszavából)
„Tisztelt Olvasó!
… Azt tudni kell, hogy nem tartom magam
írónak, pláne nem művésznek. Ez a regény azért
született meg, mert szerettem volna megosztani
egy olyan történetet a nagyvilággal, amely
számomra sokat jelent. … Ennek a történetnek
az első része jó pár éve, 2004 körül készülhetett
el, a pontos dátumra nem emlékszem.… Az írás
munkálatait 2011 februárjában kezdtem és tíz
hónapot vettek igénybe …a helyszín kiválasztása
szülőfalumra esett, nem véletlenül. Szigliget
múltja bővelkedik az eseményekben, a falu mai
területének több részén is találtak különböző
korokból származó leleteket. …
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évszámot , 434-et kapott, Flavius Aetius akkor
adta át Pannonia Prima és Valeria tartományokat
a hunoknak szolgálataikért. … Sajnos nem
maradtak fenn források a település mai területén
történt eseményekkel kapcsolatban, így a
cselekmény egésze a fantázia szüleménye, a
háttérben
zajló történelmi folyamatok viszont
valósak. …
Arról nem tudunk semmi
biztosat,hogy a most
Királyné szoknyájának
tetején álló, úgynevezett Óvár nevű erődítmény,
amely a második és a harmadik könyv* egyik
fontos helyszíne, mikor épült. A második
könyvben* megjelenő római villa viszont valós, a
mai Csonka-torony alatt egy nagy épület
maradványai vannak. …
Az olvasáshoz jó szórakozást kívánok, remélem,
okozhatok egy kis örömet az írásommal!
Balassa Dániel”

(A szövegben *-gal jelzett első, második és harmadik
„könyv” a regény szerkezetére vonatkozik.)
A könyv egy példányát a szerző a szigligeti
könyvtárnak ajándékozta, amely kikölcsönözhető.
P. I.
Kitűnő versenyeredmények
A Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola
diákjainak első félévi versenyeredményei:
Az „Én Balatonom” - gyermekrajzverseny
Csali Tamás 3. o. II. helyezett
Dörner Nóra 3. o. III. helyezett
Bátai Anna 3. o. különdíj
Bárdos-napi képzőművészeti rajzpályázat
Molnár Anna 3. o. I. helyezett
Domonkos Alexandra 4. o. különdíj

A kelták késői korszakát választottam, akiknek
nyomait több helyen is megtalálták Szigligeten. Az
egyik különleges lelet, amelyet a keszthelyi
Balaton Múzeumban őriznek, egy kígyófejes
lándzsa, amely a regényben is megjelenik. Az
első könyv* a mai várhegyen és környékén
játszódik többnyire, abban a korban, amikor
Boirebisztasz (Burebista) dák király és a
boiustauriskus szövetség háborúzott egy mással.
A háború legnagyobb csatáját a Patissos folyó
(valószínűleg a Tisza)
mellett vívták, ahol
dákok győzedelmeskedtek. … A második könyv*
már római provinciában játszódik,120 körül,
amikor
Pannónia
fokozatosan
kezdett
benépesülni. A harmadik könyv*
egy pontos

Bárdos-napi népdaléneklési verseny
Mező Zsófia 2. o. III. helyezett
Kistérségi képzőművészeti pályázat
Medve Bátor 3.o.
I. helyezett
Bátai Anna
3. o. II. helyezett
Csali Tamás 3. o. III. helyezett
Jani András 3. o. különdíj
Felkészítő tanárok Császár Lászlóné (rajz) és Dér
Krisztina (ének) pedagógusok voltak.
Oktató-nevelő
munkánkban
a
tehetséggondozásnak nagyon fontos szerepe van,
melyet elért eredményeink is bizonyítanak.
Balassáné Molnár Edit igazgató
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A Básti Lajos Közösségi Ház februári filmvetítései

Február 1. szerda, 18 óra
A tanú
színes, magyar filmszatíra, 103 perc, 1969
Rendező: Bacsó Péter
Szereplők: Kállai Ferenc (Pelikán József),Őze Lajos (Virág Árpád),Fábri Zoltán (Dániel Zoltán),Monori Lili (Gizi, Pelikán lánya),Both Béla
(Bástya elvtárs),Bicskey Károly (Gulyás Elemér),Kézdy György (Virág detektívje),Horváth József (Vasutas),Rátonyi Róbert
(Operettszínész)Györffy György (Börtönigazgató),Rákosi Mária (Miniszteri titkárnő)
Pelikán József hithű kommunista, aki végigharcolta elvbarátaival a vészterhes éveket. Most, győzelmük után, a személyi kultusz idején,
gátőrként is elkötelezett munkát végez. Lecsap az orvhorgászra, akiről kiderül, régi barátja és harcostársa, Dániel Zoltán, aki jelenleg
miniszter. Épp ez a kedves barát buktatja le akaratán kívül, amikor feketevágás miatt megjelenik a hatóság. Pelikán börtönbe kerül,
ahonnan egyre magasabb beosztásba helyezik. Ő lesz a vidámpark, az uszoda, majd később egy narancstermelő gazdaság igazgatója.
Természetesen mindez nem ajándék. Virág elvtárs minden alkalommal hangsúlyozza, hogy egyszer még kérnek Pelikántól valamit. És ez
az egyszer el is érkezik, amikor Dániel Zoltánt koholt vádakkal letartóztatják. Bacsó Péter filmszatíráját tíz évig dobozban pihentették
bemutatása előtt.

Február 2. csütörtök, 18 óra
Csinibaba
színes, magyar zenés vígjáték, 100 perc, 1997
Rendező: Tímár Péter
Szereplők: Gálvölgyi János (Simon bá'),Reviczky Gábor (Cézár),Andorai Péter (Purábl Kúnó),Pogány Judit (Kalauznő),Igó Éva
(Margit),Kovács Vanda (Etelka),Lázár Kati (Ernestin),Molnár Piroska (Aranka),Almási Sándor (Attila),Németh Kristóf (Félix),Nagy Natália
(Mancika),Cseh Tamás (Angéla apja)
1962. augusztus 28. Ezen a szombat reggelen is ellátja Simon bá' (Gálvölgyi János) hírekkel, tanácsokkal és zenével a háztömbrádión
keresztül a rábízott állampolgárokat. Közben a KISZ meghírdeti a Ki-mit-tud-ot, amelynek győztesei kimehetnek a Helsinki VIT-re, ami a
vasfüggönyön túl van. Maga az édes élet. Sok-sok bonyodalom, még több sláger, ármány, szerelem és mulatság után kiderül, hogy a
véletlent sem bízzák a véletlenre, és senki sem abba a révbe érkezik, mint amibe beevezett.

Február 8. szerda, 18 óra
A tizedes meg a többiek
fekete-fehér, magyar vígjáték, 101 perc, 1965
Rendező: Keleti Márton
Szereplők:Sinkovits Imre (Molnár Ferenc tizedes),Darvas Iván (Gálfy Eduárd zászlós),Major Tamás (Albert),Márkus László (német
tiszt),Ungváry László (Barkányi hadnagy),Cs. Németh Lajos (Grisa),Kozák László (Gáspár Imre),Szabó Gyula (Fekete Károly),Pálos
György (Szijártó István)
A II. világháború utolsó heteiben Molnár tizedes a zászlóalj gránátokba rejtett zsoldjával a maga részéről befejezettnek nyilvánítja a
háborút. Egy, a pikírt inasra, Albertra bízott kastélyban talál menedéket, ahol már több sorstársa bujkál. Itt átveszi a parancsnokságot és
kiosztja a feladatokat mindenkinek, a különféle lehetőségeket számbavéve. Ha kell, honvédek és átveszik a nyilasok által elfogott
Szíjjártó munkaszolgálatost,ha kell szovjet katonát mentenek meg. Életveszélyes kalandok, bámulatos helyzetek, hiába kerülik a
németeket és a szovjeteket is.

Február 9. csütörtök, 18 óra
Mágnás Miska
fekete-fehér, magyar zenés vígjáték, 95 perc, 1949
Rendező: Keleti Márton
Szereplők:
Gábor Miklós (Mágnás Miska),Mészáros Ági (Marcsa),Sárdy János (ifj. Baracs István),Németh Marika (Rolla),Gobbi Hilda (Nagymama),
ifj. Latabár Árpád (Mixi),Kemény László (Korláthy gróf),Latabár Kálmán (Pixi),Sulyok Mária (Korláthyné),Pécsi Sándor (Bíró),Lehotay
Árpád (Baracs István),Pethes Sándor (Eleméry)
Baracs mérnök visszaérkezik a szülőfalujába, hogy megépítse a vasutat. Amikor Korláthy gróf megtudja, hogy nem az ő birtokán
keresztül tervezi az útvonalat, kiutasítja a házából. Baracs erre, mint a dúsgazdag Eleméry gróf - azaz Miska, a segédlovász - barátja
jelenik meg a gróf estélyén.

Február 15. szerda, 18 óra
18 órától díjnyertes madárfotók vetítése.
Utána:
Indul a bakterház
színes, magyar vígjáték, 66 perc, 1979
Szereplők:Olvasztó Imre (Bendegúz),Koltai Róbert (A Bakter),Horváth Teri (A Banya, a Bakter anyósa),Haumann Péter (A Patás),Pécsi
Ildikó (Csámpás Rozi)
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Ferbruár 16. csütörtök, 18 óra
Balaton retró
Magyar dokumentumfilm,82 perc, 2007
Rendező:Papp Gábor Zsigmond
Magyarország fő turisztikai nevezetessége gyakran szerepelt a '60-'70-es évek reklámjaiban és filmhíradóiban. A Balaton típusfigurákat is
teremtett: a "balatoni fagylaltárus" és a "balatoni lángossütő" a letűnt rendszer éveinek első magánvállalkozói voltak. Filmünk öt
fejezetben mutatja be a balatoni nyaralást és örömünkre egy régi Anna-bálból is láthatnak részleteket, megmutatva, hogyan szórakoztak
anyáink és apáink 1967-ben.

Február 22. szerda, 18 óra
Magyar retró
Magyar dokumentumfilm, 80 perc, 2010
Rendező:Papp Gábor Zsigmond
Tudják-e, hogy a Kádár-korszakban minek örült legjobban a magyar munkás? És mit vártak a munkáslányok az udvarlójuktól? Mit
gondolnak, milyen volt akkoriban egy mintagazda? És ki nyerte az 1961-es szántóversenyt? Szeretnének-e együtt utazni Csűrös
Karolával? Bujtor Istvánnal? És Kende Zoltánnal? Mire tippelnek, miért ettek akkoriban annyit a magyarok? És miért nem tudtak
dolgozni? A Budapest retró 1-2, és a Balaton retró alkotóinak új filmje. Körkép a 60-as és 70-es évek Magyarországának mindennapjairól.

Február 23. csütrötök, 18 óra
Meseautó
Fekete-fehér, magyar vígjáték, 89 perc, 1934
Rendező: Gaál Béla
Szereplők:Törzs Jenő (Szűcs János),Perczel Zita (Kovács Vera),Kabos Gyula (Halmos Aladár),Gombaszögi Ella (Kerekes Anna),
Gózon Gyula (Kovács papa),
Berky Lili (Kovács mama)Tolnay Klári (Sári),Herczeg Jenő (Péterffy),Pethes Sándor (Józsi, a sofőr)
Kovács Vera egyszerű kis banki alkalmazott, aki sohasem látta a nagyfőnököt, Szűcs János vezérigazgató urat. Amikor a csinos Vera
csak úgy heccből egy autószalonban ámuldozik az autócsodákon, Szűcsnek megakad a szeme a "hölgyön", és úgy rendezi, hogy Vera,
"a szalon ajándékaként" megkapja a kocsit. Sőt! Szűcs önkéntes sofőrként mellé is szegődik. A sokat csalódott vézirigazgató ugyanis
szeretne bizonyságot szerezni végre arra, hogy egyszer az életben nemcsak a pénzéért, a rangjáért, hanem önmagáért szereti egy nő. A
mit sem sejtő lány szívében szerelem ébred a sofőr iránt. A filmet, mely egy filmtörténeti korszakot nyitott meg, 1934. december 14-én
mutatták be.

Február 29. szerda, 18 óra
Gyöngyvirágtól lombhullásig
színes, magyar természetfilm, 88 perc, 1953
rendező: Homoki Nagy István
A film drámai egységbe foglalja a Dunatáj változatos növényvilágának, a Szekszárd és Baja között elterülő Gemenci ártéri rezervátum kis
és nagy vadjainak, hasznos és kártékony madarainak életét. Bár megszokott jelenségeket helyez nagyító alá, a szakértő szemével láttatva
az eseményeket, bevezeti a nézőt a természet lüktető, újra meg újra meginduló életének megismerésébe. Nemcsak a madárfészkek titkai
tárulnak fel, láthatóvá válik a létért való küzdelem keménysége is. Így a jelenetek, szépségükön túl, izgalmasak és szórakoztatóak.
Alkotójuk méltán kapott Nagydíjat Velencében, 1953-ban.

Március 1. csütörtök, 18 óra
6:3 avagy, játszd újra Tutti
színes, magyar vígjáték, 90 perc, 1998
rendező: Tímár Péter
Szereplők:
Eperjes Károly (Tutti),Szalay Kriszta (Helén),Kállai Ferenc (Borbély),Cseh Tamás (Halmi),Kern András (Béry)
Az évszázad mérkőzése: az angol-magyar 1953. november 25-én délután negyed négykor kezdődött. Hónapok óra erre várt az ország.
Mindenhol a készülékek köré gyülekeztek az emberek, ott is kitettek rádiót, ahol egyébként nem volt szokás az ilyesmi. Hiszen az
Aranycsapat lépett pályára, az otthonukban addig veretlen angolok ellen.
Bakáts tér. A kezdőrúgás előtt megjelenik egy férfi, senki sem ismeri, nem tudni honnan jött, de elrontja a szurkolás örömét, mert előre
bemondja a gólokat. Minden gólja tutti, magát is így nevezi az egyén: Tutti. Helén, a kitelepítésből éppen visszatért és utcaseprői
munkakört betöltő hölgy veszi pártfogásába a különös urat. Helén és Tutti együtt végigszáguldják az angol-magyar mérkőzés Szepesiféle közvetítésének másfél óráját: italboltból borbélyüzletbe, korabeli húsboltból a Gellért-fürdőbe, egy Kossuth-díjas író budai lakásából
át egy presszóba. Mivel az államvédelem is felfigyelt a fickóra, menekülniük kell. Miközben ők hárman, Helén volt vőlegényével, a
presszózenész Halmival bujkálnak a rendőrség elől, zajlik az évszázad mérkőzése.
De honnan tudja a gólokat? És mi lesz vele? És mi lesz velünk? Lehet, hogy nem csak a mérkőzés eredményét ismeri?!
(Filmismertetők: PORT.hu)
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Asztalitenisz eredményeink
A téli szünetben a tapolcai sportcsarnokban
voltunk
pingpong
versenyen.
Három
korcsoportot indítottak, 14 és 18 éven alulit és a
felnőttet. Czilli Kristóffal és Raposa Rolival
együtt az első kettő csoportba neveztünk. Itt a
fiúk és a lányok együtt versenyeztek. A 14 év
alattiban Roli II., Kristóf III., én pedig I. lettem.
A 18 éven aluliban Roli III., én II. helyezést
értem el. Reméljük, jövőre ismét indulhatunk a
versenyen!
A nagykanizsai Bolyai Iskolában rendezte a
zalai asztalitenisz-szövetség a 2012-es megyei
újonc-,
serdülő-,
egyéniilletve
páros
bajnokságot. Ebben a versenyben az első nyolc
helyezett már ranglistapontokat kapott, ami a
következő versenyeken sokat számít a csoportok
sorsolásában. Rolival több korosztályban is
indultunk. Fiúk és lányok külön versenyeztek.
Saját korcsoportunk küzdelmeit (újonc)
mindketten megnyertük. Serdülőben Roli II.
helyezést ért el.
Én az ifjúságiban szoros

küzdelem mellett végül 3:2-re győztem le
ellenfelemet a döntőben. A serdülő párosban
Roliék másodikak, mi pedig harmadikak
lettünk.

Szalai Anna

Raposa Roland

Nagyon szoros és izgalmas verseny volt,
reméljük jövőre is ilyen szép eredményeket
érünk el!

Szalai Anna 7. o.

A Szigligeti Turisztikai Egyesület támogatásával,
a Szigligeti Általános Iskola Szülői Munkaközössége
2012. február 18-án, szombaton

FARSANGI MULATSÁGOT

rendez.

Találkozó az Esterházy Pincénél 18 órakor. Forralt bor és fánk!
Zenés, fáklyás, maskarás felvonulás az iskolához.
Zene, tánc hajnalig! Tombola értékes nyereményekkel!
Mulass a GYERMEKEIDÉRT!
Belépő 700,-Ft/ fő

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

… és a Ciframajorban
lakom!

I
S
T
Á
L
L
Ó
T
R
Á
G
Y
A
E
L
A
D
Ó

6. oldal

2012. Január

Szigligeti Harsona

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
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

A „Badacsonyi Borbarangolás”
rendezvénysorozat keretében

2012. február 18-án 17 órától,
Szigligeten a Güns Pincében
vacsorával egybekötött borkóstolót
tartunk.
Menü
Előétel: kocsonya vagy hideg libamájas
falatok
Főétel: rántott süllő vagy sertéstarjapecsenye
Köret: burgonyapüré
Desszert: zsemlefelfújt borsodóval
Élő harmonikazene, korlátlan italfogyasztás!

A rendezvény ára 6.000 Ft/fő.
Kérem, előre jelezzék részvételi szándékukat
a 06 20 441-0084-es telefonszámon!

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

Szeretettel várom Önöket!
Güns Katalin

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

}

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 53.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

