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Vörösmarty Mihály: Szabad sajtó
Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts fel érzés! mely nyögél
Elfojtott, vérző szív alatt.

Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicső napot,
S a honra, mely soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.
1848. március 15-16.

Március 15-én a Básti Lajos Közösségi Házban emlékeztünk az 1848-49. évi forradalom- és
szabadságharcra. Balassa Balázs polgármester ünnepi beszéde után Petőfi Sándor, Vörösmarty
Mihály, Kossuth Lajos és József Attila műveiből hangzottak el részletek Nagy Erika, Tomanek
Gábor és Szőke Pál színművészek előadásában.
Megújult kiállítás
A
„Korok
fegyverei”
kiállítás
megnyitójával indult a Tavaszváró, a
település
idei
első
nagyszabású
rendezvénye.

A megnyitón Balassa Balázs polgármester
mellett a két ötletgazda, a megvalósításban
is élen járó Séta Attila és Tóth Zoltán is

beszédet mondott. Egyedülálló tárlat várja a
látogatókat a festői szépségű Ófaluban, a
Galéria épületében. Az eddig egy teremben
elhelyezett kiállítást egy nagy térrel
bővítették, így az ország egyik legnagyobb
ilyen jellegű gyűjteménye lett. Láthatók
benne páncélok,
vértezetek, fegyverek.
Az őskortól egészen
napjainkig bemutatja
a hadászat fejlődését,
és a letűnt korok
harcászati szokásait.
A megújult kiállítás
mostantól a vár
történetét bemutató
tárlattal együtt
látogatható
felnőtteknek 300,
gyermekeknek 150
forintért.
Nyitva tartás:
naponta 10 – 16 óráig.
Balassa Dániel
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Iskolai hírek
A szigligeti általános iskola tanulói
nagy lelkesedéssel vesznek részt a
környékbeli
iskolák
által
szervezett
tanulmányi
és
képzőművészeti
megmérettetéseken. A következő napokban
és hetekben még számos kihívás vár ránk,
de az eltelt hónap eredményeiről örömmel
számolhatunk be.
A gyenesdiási Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola Gergely-napi Művészeti
Fesztiválján az alábbi eredmények születtek:
Képzőművészet kategóriában:
1. korcsoport: Csali Tamás – III.
helyezés. Felkészítő tanár: Császár
Lászlóné
2. korcsoport: Steingruber Nikolett – I.
helyezés.Felkészítő tanár: Szájer Béla
3. korcsoport: Szalai Anna – III.
helyezés.Felkészítő tanár: Szájer Béla
A népdaléneklési versenyen:
Szalai Anna – ezüst fokozat
Mező Zsófia – ezüst fokozat
Domonkos Alexandra: bronz fokozat
Felkészítő tanáruk: Dér Krisztina
Az
Apáczai
Kiadó
Veszprémben
megrendezett megyei természettudományos
vetélkedőjén
a
7-8.
osztályosoknak
meghirdetett
versenyen
7.
osztályos
tanulókkal indultunk. Remek teljesítménnyel
a VI. helyezést értük el. A csapat tagjai:
Czanka Melinda, Pap Gergő, Szalai Anna.
Felkészítő tanár: File Istvánné.
A tapolcai Nagyboldogasszony Római
Katolikus
Általános
Iskola
Mária-napi
tanulmányi és képzőművészeti versenyein a
következő eredmények születtek:
Német nyelvi verseny 7. osztályosok
számára:
1. helyezés: Czanka Melinda
2. helyezés: Szalai Anna
8. helyezés: Varga Patrik
Felkészítő tanár: Keszler Noémi
Biológia tanulmányi verseny 7.
osztályosok számára:
9. helyezés: Szalai Anna
12. helyezés: Pap Gergő
13. helyezés: Czanka Melinda
Felkészítő tanár: File István
Képzőművészeti eredmények:
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2. helyezés: Kovács Nóra
Felkészítő tanár: Császár Lászlóné
Különdíj: Ménes Dániel
Felkészítő tanár: Szájer Béla
Március 14-én rendhagyó történelem óra
keretében emlékeztünk meg az 1848-as
forradalom és szabadságharc hőseiről. A
megemlékezés után megkoszorúztuk Petőfi
Sándor emléktábláját.
Március
24-én,
pénteken
került
megrendezésre hagyományos tavaszváró
családi délutánunk. A programra szép
számmal eljöttek a szülők és a leendő első
osztályosok. A megnyitó aerobik bemutató
óriási sikert aratott. Ezután került sor a
kézműves foglalkozásokra és ügyességi
versenyekre. Császár Lászlóné, Anikó néni
vezetésével színes húsvéti ablak- és
asztaldíszeket készítettek a résztvevők, Kati
néni pedig megtáncoltatta az egybegyűlt
fiatalokat. Mindenki remekül érezte magát,
és kedves húsvéti ajándékokkal térhetett
haza.
Balassáné Molnár Edit
Iskolaigazgató
Gondoskodás a vízről a Víz Világnapján
1992 óta minden év március 22-én
ünnepeljük a Víz Világnapját. Ez egy olyan
jeles nap, amely nem csak nemzetközi, de
hazai szempontból is kiemelt jelentőséggel
bír, hiszen felhívja a figyelmet a világ és
szűkebb
környezetünk
vízkészleteinek
védelmére.

Ez alkalomból látogatott iskolánk két
osztálya a Kékkúti Ásványvíz Zrt. (Nestlé
Waters)
meghívásának
eleget
téve
Magyarország piacvezető palackozójába.
(Folytatás a következő oldalon)
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A szervezők azzal a céllal invitálták
gyerekeket az üzem területére, hogy
megismertessék őket a víz szerepével és a
megfelelő vízgazdálkodás elveivel. A Nestlé
Waters kiemelt figyelmet fordít a vízkészletek
megóvására, ezért oktatási programot
kezdeményezett, hogy közelebb vigye a
gyerekekhez a vízvédelemmel és az
egészséges hidratációval kapcsolatos tudást
és szakértelmet.
Nagy öröm volt iskolánk számára,
hogy részt vehettünk a Víz Világnapjának
kékkúti
rendezvényein,
hiszen
ilyen
megtiszteltetésben csupán öt magyar és egy
német iskola részesült. Élmény volt
találkozni
az
üzem
vezetőivel,
a
rendezvényen közreműködő Papp Gergővel
és a Magyar Vízilabda Válogatott tagjaival. A
játékos programok mindegyike a víz
fontosságára hívta fel figyelmünket, például
vihart szimuláltunk, de megtekinthettük a
vízkezelőt, a palackozósort és a palackfúvó
termet
is.
Érdekes
volt
számunkra
végigkövetni a Föld mélyéről feltörő, ásványi
anyagokkal teli víz útját a palackokba,
melyeket nap mint nap a kezünkben tartunk,
anélkül, hogy elgondolkodnánk rajta, milyen
utat tesz meg ez az éltető folyadék.
A rendezvény zárásakor üzenetet
helyeztünk
el
a
Theodora
falikút
postaládájában, melyben megfogalmaztuk
nézeteinket a víz alapvető fontosságáról a
jövő nemzedéke számára.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
szervezőknek, a Kékkúti Ásványvíz Zrt. és a
Project WET munkatársainak a felejthetetlen
élményeket, valamint a szívélyes és
rendkívül barátságos vendéglátást.
Keszler Noémi
az 5. osztály osztályfőnöke
Tüdőszűrő
Értesítjük a lakosságot, hogy tüdőszűrő lesz
Szigliget községben.
Ideje: 2012. április 25-én (szerdán) 8,30 órától
17,00 óráig.
Közben 12,00 órától 12,30 óráig ebédszünet.
Helye: Általános Iskola
Kérjük, hogy a szűrésre a betegbiztosítási kártyát
mindenki hozza magával!
A szűrés 20 év felettiek részére ajánlott!
Szigliget Község Önkormányzata
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Várkapunyitó

Április 7 - szombat
13:00 Megnyitó
13:10 Hollóének HUngarica Régizene
Együttes
14:10 Udvari bolondok (Szó és Kép Színpad
előadásában a Bujkó és Mujkó című
gyermekműsor)
14:50 Apródavatás
15:50 Palonai Magyar Bálint
Hagyományőrző Egyesület
16:50 Hollóének HUngarica Régizene
Együttes
Április 8 - vasárnap
11:00 Zászlódobálók és reneszánsz
táncosok
12:00 Sümegi Néptáncegyüttes
13:00 Magyar Kardforgatók Rendjének
bemutatója
14:00 Solymászbemutató
15:00 Óperenciás Bábszínház
(Csalafintaságok a Csalitosban)
15:40 Zúgó Nyilak Hagyományőrző
Egyesület
16:40 Gólyalábas parasztkomédia
13:00 - 17:00 Népi fakörhintázási lehetőség
a Kézműves udvarban
Április 9 - hétfő
11:00 Ősi Tűz Hagyományőrző Egyesület
12:00 Badacsonytördemici Néptánccsoport
12:40 Nagykanizsai Gólyalábasok
13:40 Szó és Kép Színpad előadásában az
"Igazmondó juhász" c. mesejáték
14:10 Apródavatás
15:20 Nyirettyű Együttes
A három nap alatt népművészeti
kirakodóvásár, magyaros ételek, italok.
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”Adóváltozások 2012-ben”
címmel előadást tart 2012. április 6-án, pénteken 17 órai
kezdettel a Básti Lajos Közösségi Házban
Cseh Dénesné mérlegképes könyvelő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
„Egy út nem lehet túl hosszú,
ha a végére érek!”
Vadász Attila, a „szigligeti gyalogkakukk”, a
Tapolca Honvéd SE versenyzője, mostanság
kétszer is a végére járt az útnak! Először a
dimbes-dombos szegek vidékén, Göcsejben
gyalog-galoppolt 55 km-t. Ott korosztályos
I. helyezést ért el. Aztán a jött a 4 napos
BalatonMaraton
195,4
km-re.
Balatongyöröktől két kísérője is volt.
Szennyai Julianna és Lovas Imre, akik
Balatongyöröktől
a
szigligeti
várig
buzdították.
Attila
ezúton
köszöni
mindkettőjüknek!
Az
V.
Balaton
Szupermaraton versenyén egyéniben 53.
helyezettként érkezett Siófokra. Gratulálunk
az eredményeidhez és további erőt,
egészséget és kitartást!

Czilli Kristóf az Asztalitenisz Diákolimpián
A veszprémi Medgyaszay István Szakképző
Iskola adott otthont a IV. korcsoportos
asztaliteniszezők
diákolimpiai
megyei
döntőjének. Czilli Kristóf a Szigligeti Közös
Fenntartású Általános Iskola 8. osztályos
tanulója a fiúk mezőnyében a II. helyet
verekedte ki magának. Csapattársaival
együtt
tovább
jutott
az
Országos
Diákolimpiára, melyet Budapesten rendeztek
meg. Ott Czilli Kristóf (Szigliget), Cséri
Balázs
(Révfülöp),
Szöllősy
Luca
(Veszprém), Áldozó Borbála (Balatonalmádi)
négyes képviselte Veszprém megyét. A
csapat a VI. helyen zárt.
Gratulálunk Kristófnak és társainak!
Képek és szöveg: Póka Ibolya
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Nyakunkon a jó idő
Csábítóan hívogat az újjáéledő természet.
Akinek megadatott, előkotorja ,,barátját” a
sufni mélyéről, leporolja és ha minden
rendben, (ami igen ritka, az éves
karbantartást
ajánlott
megtenni
szezonkezdet előtt) usgyi, irány a természet.
Akinek
nincs,
vagy
lecserélné
régi
drótszamarát, jól át kell gondolni, mire is
szeretné használni az új kerékpárt, hisz a
választék zavarba ejtő.
Vásárlás előtt először is el kell dönteni, mire
szeretnénk
használni
a
kerékpárt.
Ha tanácstalanok vagyunk, kérjük ki az eladó
véleményét, szakértelmét, majd összevetve
elképzelésünkkel, hozzunk egy hosszútávra
szóló
jó
döntést…
Miért kerékpárboltban vásároljunk kerékpárt?
Talán mert értenek hozzá, szeretik, amit
csinálnak,
és
szeretik
a
kerékpárt!
Foglalkoznak az ügyféllel, helyben van a
szerviz, ahol beállítják, mielőtt használatba
vesszük, és ahová probléma esetén vissza
lehet vinni, mivel munkájukra garanciát
vállalnak. Így hosszú távon fogja gazdája
kerékpározás iránti szenvedélyét szolgálni.
Meglévő kerékpárunknál, amire érdemes
odafigyelni indulás előtt:
Ellenőrizzük a fékeket! Nagyon fontos hogy
meg tudjunk állni, ha már ,,menni” nem.
Ellenőrizzük a kerekek akadálymentes
futását (ha a kerékben ,,nyolcas” uralkodik,
vagy szorul, ne barkácsoljuk, vigyük
szervizbe)! Nézzük meg a köpeny állapotát,
és
a
guminyomás!
Vizsgáljuk meg a kormány és a hajtómű
állapotát!
Vannak a kerékpáron speciális területek,
melyek
szakértelmet,
gyakorlatot
és
természetesen
speciális
szerszámokat
igényelnek. Ezek közé tartoznak egyes
fékek, a hajtómű középrészek, lánc,
agyváltók, teleszkóp, és még sok egyéb,
pepecselést, odafigyelést igénylő termék. Ha
egy mód van rá, ezek javítását, esetleg
beállítását
bízzuk
szakemberre!
Majd végül, nem elhanyagolandó a
láthatóság!
Minden közúti forgalomban résztvevő
járműnek, így a kerékpárnak is kötelező
tartozéka a világítás (nem árt, ha működik

is, mivel ez a legfontosabb kerékpártartozék
az összes közül). Világítás hiányában
éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk, és
egy villogó áránál többet ér az életünk. A
csengő és a küllőprizma, lakott területen
kívül az úttesten és korlátozott látási
viszonyok mellett láthatósági mellény
használata is kötelező. A kerékpáros
bukósisak használata nem előírás, de
javasolt.
Kívánok
mindenkinek
közlekedést!

balesetmentes

Jani Gyula Brin-Garázs

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző
Szigliget, Külsőhegyi u. 64.
(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554
www.brin-garazs.hu
Készíttesse fel kerékpárját a szezonra, kedvezményes
áron!
Kerékpár komplett átvizsgálása: ( a kerékpár teljes
szétszerelése, alkatrészek, fékek, váltók csapágyak
tisztítása, zsírozása, beállítása): 5500 Ft
Kerékpárok, kerékpáros kiegészítők, alkatrészek széles
kínálatával, korrekt árakkal várom régi és leendő
ügyfeleimet!
Ízelítő: Első-hátsó (5 ledes) lámpaszett: 900 Ft
Lakat (spirálos): 900 Ft
Kosár (első): 1400 Ft

Nőnap 2012.
A Szigligeti Turisztikai egyesület idén is
megrendezte az Aranypatkó Vendéglőben
immár hagyományos nőnapi összejövetelét,
melyre nem csak az egyesület tagjait, hanem
a falu valamennyi érdeklődőjét szeretettel
vártuk. A vidám rendezvényen egy szál
virággal és egy pohár pezsgővel köszöntötte
az
egyesület
a
hölgyeket,
majd
meglepetésként Tarjányi Sándor, a tapolcai
Kinizsi Táncegyüttes tagja egy rögtönzött
táncórával emelte az este fényét.
Szalainé Bárány Éva
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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
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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

