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„Balatoni nyár” 2012. július 21.
A Révfülöpi Önkormányzat a
„
„Villa-Filip” napok programjába
illesztve egész napos vetélkedő sorozatot szervezett
néhány meghívott önkormányzat és az MTV csapatai részére. Résztvevők:Révfülöp, ZánKa, Ábrahámhegy, Szigliget,
MTV. A szigligeti önkormányzat
csapatának kapitánya Balassa
Balázs polgármester úr. A horgászversenyre
Domonkos Zoli és Horváth Gyuri, evezős és
autós ügyességi programra Blödorn Péter,
főzőversenyre Töreki Zoli és én kaptunk
felkérést.
Most a főzőversenyről pár szót. A program
számunkra
már
egy
héttel
korábban
megkezdődött:
- Mit főzzünk? Mert táj jellegű, speciális kell,
hogy legyen!
A halételeket élből elvetettük, mert úgy is azt
főz mindenki. Nem jött be, csak ketten
készítettek halat. Rövid töprengés után egy
pincepörkölt elkészítését gondoltuk ki. Pince
van dögivel Szigligeten, tehát a tájjelleg

megvan.
- De, hogy legyen speciális?
Sertéshús mellé marhahúst is
teszünk. Sőt a kondér aljára
egy hátsó csülök is kerül. Kezd
speciálissá válni, de még meg
kellene dobni valamivel! Zoli
ötlete: dödölle köretet, tejföllel.
Jó gondolat, csak van ellenző,
aki azt mondja, hogy ezt nem
lehet ott elkészíteni. Főleg úgy, hogy Zoli tudja,
hogyan kell készíteni, de nem főzött még soha.
Én meg, mint tyúk a harangöntéshez, enni
ettem már, de hogy készítsem? Inkább a
kondért kezelem. 14-15 fő, plusz a zsűri,
ezekhez kell az alapanyagot beszerezni.
Okulva az előző beszerzésekből, most mindent
összeírtunk, bolt megjelöléssel, csak a kenyér
maradt le. A marhahús pedig borjúhússá
alakult, így egy időben tudjuk főzni a többivel.
Pénteken a húsok kockázása, hagymák
tisztítása, és a csülök előkészítése (8 -10 kis
hasítékba fokhagyma, feketebors, köménymag
és só beoltása) volt a munka.
Szombaton a horgászok hajnalban indultak
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a polgármester úrral. A reggeli TV műsorban
már Domonkos Zoli beszélt az elérendő
célokról. Fél kilenckor pedig megkezdtük a
berakodást mi is, alig fértünk be a buszba.
Révfülöpön próbáltunk víz közeli helyet
elfoglalni.
A tűzgyújtó szekció, - Kónicz Laci és Töreki
Andris – azonnal a helyzet magaslatára
emelkedett, és rövid időn belül lobogott a
láng az állványok alatt. Zoli hagymát aprított,
én pedig körülnéztem, hogy mik az
esélyeink. (Jó kilátásaink voltak, csak ne
rontsuk el!).
Nekiláttunk a bogrács megtöltésének, (víz
nuku, csak vörösbor 1,5 liter), közben
bemutatkozás, TV riport és itatás volt soron.
Zoli egy fügepárlattal készült az eseményre,
II. helyezett
de tartalékban
volt törköly is, ami később
SZALMONELLA
szintén
fügeként fogyott, sőt az almapárlat is
elment
fügének.
A
kínálásunknak
köszönhetően speciális elbánásban volt
részünk, szinte mindent kaptunk azonnal a
rendezőktől, és mindent helybe hoztak,
szemetest, fát, vizet. Közben folyt a többi
rendezvény, autóverseny, evezős verseny.
Ezekre ment Peti. Az autó pedálos volt,
tekerni kellett. De győzött! Evezésben a
második helyet szerezte meg. A horgászok
befejezték az attrakciót és a 40 deka (2 db)
fogott hallal a III. helyezést érték el!
A nagyszínpadon borfelismerő verseny
indult, amire alig tudtunk nevezni, mert
mindenki sörissza, én meg absztinens.
Polgármester úr pedig a zéró tolerancia miatt
nem
versenghet,
Jenő
meg
alszik
Szigligeten.
Önkéntes (önkényes) kijelölés részemről,
Zoli erős mezőnyben a harmadik helyet
szerezte meg.
Közben rengeteg érdeklődő, újabb itatások,
de a bor nem fogy. Szégyenszemre
hazavisszük? Szépen fogy Rózsika néni
pogácsája, a sajtos tallér a pesti népeknek
ízlik a legjobban.
Zoli a színpadon, én itatok, a hús meg
odakap a kondérban. Az utolsó pillanatban
mentjük a helyzetet. TV-sek nem ilyen
szerencsések. Már csak az utóízesítések
vannak vissza.
Újabb riportok, ellenfelek produktumainak
megszemlélése, kóstolgatás, dicsérgetés
(nem túl meggyőzően). Szerintem jók
vagyunk!
Zoli a dödöllével jól szerepel, mindenki
csodájára jár, őszintén dicsérik, hogy be
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merte vállalni. Nekem is kell egy adagot
készíteni, és pont a zsűrinek! Nem tudtam a
színpadról
lecsalogatni
a
„mestert”.
Hivatásos szakács is van a mezőnyben, na
hiszen! A zsűri megkezdi a kóstolást. A mi
munkánk már fél órája az asztalon, a többiek
frissen készítik. (Beugrattak bennünket!)
Pont a hivatásos előz le bennünket? Újabb 5
perc és már hideg!
- Hogyan ajánlja? - kérdezi a riporter.
A válaszom: - Én ezt melegen ajánlom, pedig
hideg!
Na, itt is jött az egy pont, ennyivel vertük
meg Slemmer Józsi (a HIVATÁSOS)
III. helyezett
barátunk főztjét!
A slusszpoén a végére!
Básti
Mihály
Mindenki visszakapta
a mintát a zsűritől, a
miénket ott fogták és a TV stáb segítségével
a tányért is tisztára törölgették, pedig
négyemberes adag volt! Na, ez volt a szívet
melengető öröm!
Következett
az
eredményhirdetés
a
szokásos ugratásokkal, gratulációkkal. A
csapatok versenyében Szigliget a második
helyen végzett, Ábrahámhegy mögött.
Sajnos nem számították be az autóversenyt.
Szeretnénk
megköszönni
az
Önkormányzatnak a támogatást, mellyel
lehetővé tették a szereplést. Külön köszönjük
Balassa Balázs polgármester úr áldozatos
munkáját, melyet a nap folyamán – a
csapatért – végzett.

Szöveg, kép: Czilli Károly
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Nyílt levél Paller Györgyné Szégyen c. írására
(Szigligeti Harsona 2012. június)
"Valahányszor régi "bebíróként" Szigligetre utazom, elsétálok a Rókarántón
levő kápolnához" - írja Paller Györgyné. Úgy látszik, nem Ő az egyetlen ebben
a szokásában, mert én is így teszek minden évben.
Valahogy kötelességemnek érzem leróni kegyeletemet a feszület előtt,
amelyet Szigliget hősi halottainak emlékére állíttatott vitéz nemes Halászy
Sándorné, szül. Jósási Purgly Magdolna. De én nem csak elmegyek ide,
hanem mindig viszek a feszületre egy szál virágot, legtöbbször azonban egy nemzeti színű szalaggal
átkötött koszorút.
Paller Györgyné szégyelli magát a feszület szomszédságában állított amerikai emlékmű
megrongálása miatt. Szerinte ezek a katonák, akik önként jöttek a Csendes óceán másik felére
gyilkolni, "hősök" voltak éppen úgy, mint a hazájukat védő magyar katonák.
Mi magyarok az I. Világháborúban nem harcoltunk sem a franciák, sem az angolok, sem az
amerikaiak ellen, nem pusztítottuk őket, nem is fenyegettük, mégis a hóhéraink lettek, mint ahogyan
a II. Világháborúban is.
A jó Isten a megmondhatója, hogy hány szigligeti gyermek, édesanya, idős ember lelte volna halálát,
ha sikerül az említett "hősöknek" magukkal hozott több tonnányi "ajándékukat" Szigligetre szórni.
Ennek ellenére igazat adok Pallernének, nem szép dolog elesett katonák emlékhelyén bosszút állni.
Véleményem szerint azonban szerencsétlen döntés volt ezt az amerikai emlékművet ott fölállítani,
ahol ma is áll. Az emlékmű helye a szigligeti temetőben volna.
Kováts Emil Ádám vrnt.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Felhívás
A Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatja a
Tisztelt
Lakosságot,
hogy
a
közlekedésbiztonsági ellenőrzések keretein
belül kollégáink kiemelt figyelmet fordítanak a
passzív biztonsági eszközök használatára.
A passzív biztonsági eszközök sorába azok a
berendezések tartoznak, melyek közlekedési
baleset esetén megvédik a gépkocsiban
utazókat a súlyos sérülésektől, illetve
csökkenthetik azok mértékét.
Ilyenek a
biztonsági övek, a biztonsági gyermekülések
és a légzsákok. A motorkerékpárosok, illetve
segédmotor-kerékpárosok esetében pedig a
bukósisak, amely adott helyzetben életet is
menthet.
A forgalom-ellenőrzés alatt a megállított
járművezetők minden esetben alkoholszondás
ellenőrzésre is számíthatnak.
Kérjük a járművezetőket, hogy kellő
megértéssel és toleranciával vessék alá
magukat a rendőri intézkedésnek, még abban
az esetben is, amennyiben egy-egy akció
során több alkalommal kerülnek megállításra!
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Sport
2012. XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London
Köztudottan a különböző sportágak képviselői közül
többen Szigligeten töltik a nyári szabadságukat.
Olyanok, akik olimpiai bajnokok, vagy éppen több
százszoros válogatottak.
Gyulai Zsolt többszörös olimpiai bajnok kajakozónk
a
legutóbbi,
Pekingben
zajlott
játékokon
csapatvezetőként vett részt, mint a MOB alelnöke. A
közelmúltban nyilatkozta a televízióban, hogy
számára „Szigligetnél kezdődik a Balaton”.
A vízilabdázó Szívós dinasztia több évtizede az
Aranykagyló nyári lakója. Közülük néhai Szívós
István és Dr. Szívós István olimpiai aranyérmes
sportolók és mindketten több olimpián is
szerepeltek. Londonba pedig az unoka, illetve fiúk
utazik. Első alkalommal olimpikon Szívós Márton
ugyanis bekerült Kemény Dénes szövetségi kapitány
olimpiai címet védő csapatába, és ha neki nyerni
sikerülne Londonban, akkor a család olimpiai
történeti csodát állítana fel.
A 158 tagú
küldöttség tagja Pulai Bence úszó. A közelmúltbeli
Európa-bajnokságon a váltó tagjaként érmet
szerzett, és akinek öccse, Vince a napokban az
Ifjúsági Európa Bajnokságon képviselte hazánkat.
Képletesen Szigligetről indul Londonba és ide is
érkezik vissza az ötszörös olimpiai bajnoknő,
Egerszegi Krisztina nevelő edzője és a jelenkor
meghatározó férfi úszóinak (Cseh László, Bernek
Péter, Kozma Dominik) trénere Turi György. A
mesteredző már fél tucat olimpián vett részt, a
napokban tanítványa, Szilágyi Liliána - Gyarmati
Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó és Bara Margit
színművésznő unokája – Ifjúsági Európa-bajnoki
címet nyert és a 15 éves bajnoknő lesz a 158 tagú
küldöttség legfiatalabb magyar versenyzője a
mostani olimpián.
Turi György vezető edzőt kérdeztük az indulás előtt:
- Júliusban Balatonfűzfőn tartottuk az utolsó
edzőtábort, így a hétvégéket már itt tölthettem a
Balaton-parton a szigligeti móló közelében. A játékok
első felében kerül sor az úszó számokra, így
augusztus közepén a családdal már itt ünnepelhetem,
hogy egy esztendeje szigligetinek vallhatom magamat.
Vitorlázás

Július első hétvégéjén rendezték meg a nagy
hagyományokkal bíró Kékszalag versenyt. Több mint
félezer hajó indult és csütörtök éjfélig mindössze 12
ért célba. Az idei győztes a Szigligeti Vitorlás
Egyesület Fifty-Fifty nevű hajója lett. A nyolctagú
csapat vezére, kormányosa Józsa Márton Miklós, aki
gyermekkora óta tölti Szigligeten a nyarakat. A P50es kétárbocos katamaránnal ráadásul megdöntötték
a Balatonon 57 évvel ezelőtt felállított rekordot.

Tenisz
2012. augusztus első felében kerül sor immár
20. alkalommal a hagyományos Szigliget
Openre. Tavaly korosztályos magyar teniszező
bajnok is akadt az indulók között, de az elmúlt
években indult Openen többek között az egykori
válogatottak közül Noszály Sándor és Csurgó
Virág is. A szervezők különös érdeklődéssel
várják a legfiatalabbak versenyét, hiszen
akadnak, akik évek óta visszajárnak a viadalra
közülük.
Iglódi Endre

Augusztus 10 – 12-ig
Gyermekszámok augusztus 9-töl!
Versenyszámok
Férfi egyéni -40, 40 - 60 +60 és +70; Férfi páros,
Vegyes páros, Női egyéni,Gyerekszámok: -14,
páros; kezdők és haladók külön csoportban;
ifjúsági 14 – 18 éves korig
Nevezési határidő
felnőtteknek: augusztus 10. péntek 12:00
gyermekeknek: augusztus 9. csütörtök 9:00
Előnevezés
06 70 33 1111 3 telefonszámon,
SMS-ben vagy írásban:
Teniszclub Szigliget, 8264 Szigliget, Réhely. u. 32.
Nevezési díj
egyéni: 5.000,-- Ft/fö, páros: 5.000,-- Ft/pár
gyermek: Ft 2.500,-Játékrend
minden mérkőzés 9 nyert játékig tart,
8 – 8-nál rövidített játék, a helyosztó mérkőzések
két nyert játszmáig tartanak.
Kezdési időpont
augusztus 10. 12:00;
gyermekszámok már csütörtökön; aug. 9-én 09:00
Díjazás
Az első négy helyezettet versenyszámonként
serleggel, éremmel és tárgynyereményekkel
jutalmazzuk.
Szombaton 13:00-tól Players Party, ebéd a verseny
összes résztvevőjének
Eredményhirdetés: vasárnap 16:00-kor
Rossz idő esetén a mérkőzést az azt követő
napokban tartjuk.

Forródrót: +36/70/33 11 11 3
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MIT SZEM-SZÁJ KÍVÁN, AZT A
SZÜRKEBARÁT KÍNÁL!
Június 15-től:
REGGELIRE: büféreggeli, kávé, üdítő,
700-1100
friss újság
EBÉDRE: változatos és kiadós menü
1200-1400 (Csak előre rendeléssel!
Rendelés leadás
minden nap 800-ig.)
Kedvező árak, családias környezet!
Szigliget, Szabadság u. 8.

0687-461-301

S, hogy ne csak a pocak legyen tele,
hanem a test is legyen üde:

Baráth-Varga Rozália

kéz- és lábápoló, műkörömépítő,
gyógymasszőr

0670-296-297-8

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

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző
Szigliget, Külsőhegyi u. 64.
(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554
www.brin-garazs.hu
Új és használt kerékpárok értékesítése
Használt kétkerekű beszámítása
új kerékpár vásárlása esetén.
Alkatrészek és kiegészítők árusítása
Használt kerékpárok szervizelése és felújítása
rövid határidővel, precíz munkavégzéssel
Kerékpárok egyedi, igény szerinti összeszerelése
Szaktanácsadás
Kerékpárkölcsönzés
Átvizsgált, használt kerékpárok 6000.- forinttól

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

:
:
:
:
:
:

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Póka Ibolya
matr1ca
Szigliget Község Önkormányzata
2.2.4/1242/2002.
Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség
Cím
Tel.
Fax.
E-mail
Lapzárta

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

