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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XV. évf. 4. szám

Gólya liget
Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az alkalomra
az iskolások egy kis csoportja kedves, színvonalas műsorral készült.
Az előző években kialakult hagyományhoz híven egy-egy facsemetével köszöntötte a Szigligeti Táj- és
Településvédő Kör a tavaly született szigligeti gyerekeket. Az előző
évek ünnepeltjei közül is többen
elfogadták meghívásunkat, így
öröm volt látni a sok apróságot. Az
édesapák feladata volt most is,
hogy felszereljék a táblát a fácska
elé, amelyen gyereke neve, születési éve és a fa fajtája
olvasható. Mile Benjámin - aki ebben a csapatban korés rangidősnek számított – kezében jól állt szerszám.
Kovács Péter Levente érdeklődéssel forgatta a védőhálót. Balassa Imola a babakocsi biztonságában érezte jól
magát, míg a legfiatalabb, Tudós Alex édesanyja karján.
2012. tavaszán, amikor az első fákat ültettük, olyan

távolinak tűnt, mikorra fog „benépesülni” a Tapolca
patak és Liget utca közötti tér. Örömmel mondhatjuk,
mára ki lehet tenni a „megtelt”
táblát. Kívánkozott tehát, hogy
nevet kapjon ez a terület. Polgármester úr köszöntőjében ismertette az Önkormányzat Képviselő
Testületének határozatát. Igen
csak idevaló névre esett a választásuk, hiszen a Gólya liget elnevezés mellett döntöttek. Egy utcával arrébb évek óta van egy
gólyafészek. Szombat délelőtt is
ott kőrözött fölöttünk a gólya,
igazolva a név jogosságát.
Jövőre már új területen, a Gólya liget szomszédságában
ültetjük el az újabb fákat. Reméljük, minél többet.
Demeter Éva
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör elnöke
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Balassa Imola édesapjával

Gólya liget galéria

Tudós Alex édesanyja karján

Kovács Levente érdeklődik

A tavalyiak közül
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„TÜNDÉRJÁRTA MESETÁJON….”
A tapolcai Wass Albert Könyvtár Gyermekrészlegének szervezésében idén is megrendezésre került „Tündérjárta mesetájon…”
címmel a költészet napjához kapcsolódó vers és prózamondó
verseny. Már az egészen kicsikre is gondolva, óvodásoknak is
szólt a meghívás.
Számos kisgyerek vett részt nagy lelkesedéssel, köztük a szigligeti
óvodások is.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen szép sikereket értek el.
A kiscsoportból Szalay Zsóka Anna, a középsősök közül Németh
Sára Anna és Somogyvári Hanna Flóra valamint a nagycsoportból
Maczkó László képviselte óvodánkat.
Lacika II. helyezést, Hanna III. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik, mindannyian nagyon szépen
szerepeltek!
Köszönjük a szülők
együttműködő segítségét a kisgyermekek felkészítésében.
Jövőre is ott leszünk!
2016.április
Óvónénik
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Áprilisban történt az iskolában
Igen mozgalmas hónapot zártunk április végén. Az egész éves
munka az utolsó néhány hét során hozza meg az eredményeket. Jelenleg 56 tanulónk van. Egyetlen hónap alatt nagyon
sok tanulónk nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Itt olvashatják a neveket. Reményeink szerint a május is hasonlóan szép
eredményeket hoz a tanulmányi és versenyeredményekben.
4-én elkészült az iskolában a teljes zárcsere a nagyobb biztonság érdekében az önkormányzat és a KLIK segítségével.
4-én angol anyanyelvi tanárok tartottak tanórát a hetedikeseknek. Immár ötödik alkalommal jönnek az angol anyanyelvi
oktatók iskolánkba segíteni a gyermekek nyelvi képességének
fejlesztését.
6-7-én volt iskolánkban a nyíltnap. Minden tanulócsoport
megmutathatta családjának, hogyan zajlik a tanórai munka.

Új fűnyírót vásároltunk a KLIK jóvoltából.
10-én a Költészet napja alkalmából az alkotóházban kiállítás
megnyitón vettek részt a pedagógusok.
11-én a Költészet napja alkalmából a MANG szervezésében
Szőcs Ferenc költő tartott rendkívüli irodalom órát a felső
tagozatosoknak a versekről, a versírásról, az alkotóház szerepéről a magyar kulturális életben.

12-én a tapolcai Kazinczy napok verseny sorozatán Bátai Anna magyar nyelv és irodalomból 3. helyezést ért el. Felkészítő
tanár: Kajtárné Simon Éva.
13-án, 14-én, 20-án és 21-én könyvtári órán vettek részt a

település könyvtárában tanulóink.

13-14-én volt az elsőosztályosok beíratása. 13 tanuló kezdi az
első osztályt az iskolánkban. 4 lány, 9 fiú Badacsonytördemicről, Hegymagasról, Tapolcáról, Szigligetről, Káptalantótiból.
16-án Badacsonylábdiban az Ökoturisztikai Látogatóközpont
által szervezett rajzpályázaton első helyezett Szántó Bálint,
második Falati Kitti, harmadik Csali Máté lett. Felkészítő tanár: Császár Lászlóné.

16-án vehette át Budapesten Bátai Anna, Mező Ábris, Domonkos Luca a Budai Várban a „Fiatalok az épített és természeti környezet szépségéért” országos rajzpályázaton elért
első, második és harmadik helyezésért járó díjakat. Felkészítő
tanár: Szájer Béla.

I. díj: Mező Ábris—Szigligeti templom
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15-16-án rendezték meg az országos történelem verseny
országos fordulóját 7.8. osztályosok számára. Páhi Barnabás
tízedik helyezett lett. Felkészítő tanár: Horváthné Puskás
Judit.
19-én Badacsonytördemicen a felújított óvoda ünnepélyes
átadó ünnepségére voltunk hivatalosak, ahol leendő tanulóink is szerepeltek.
20-án Móron vettek rész az alsós tanulók közül 14-en sportversenyen. Felkészítő Tanár: Mile Pál. Eközben az iskola többi tanulója környezetvédelmi programon vett részt, és a várban íjászkodott. Folytatódott a Jönnek a törökök történelmi
játszóház projekt. Segítőnk volt Balassa Dániel.

Az önkormányzat jóvoltából megvásárolhattuk azokat az
oktatást segítő eszközöket, amikre szükségünk lesz a tanév
végéig.
23-án tanulóink műsort adtak a Táj és Településvédő Kör
által szervezett faültetésen és névadón.
Felkészítő tanárok: Dér Krisztina, Kajtárné Simon Éva.
23-án elhelyeztük a megemlékezés virágait az iskola egykori
tanárának és igazgatójának, Villányi Károlynak sírján a kollégák és tanulók nevében.
26-án a diákolimpia kisiskolák sportversenyének atlétika
Tapolca körzeti versenyén Bátai Panna 800 m-es síkfutásban
1. helyezést, Mező Zsófia 600 m-es síkfutásban 1. helyezést,
Monteiro Giovana 600 m-es síkfutásban 2 helyezést ért el.
Mindhárom tanuló a megyei döntőbe jutott. Felkészítő tanár: Mile Pál.
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28-án alsós tanulóink megnézték az Ebengubák című utolsó
bérletes bábszínházi előadást a Básti Lajos Közösségi Házban.
28-án Gyulafirátóton Kutasi Lucia és Cser Zsolt átvehette a
mese és vers illusztrációs rajzversenyen elért eredményükért
a jutalmakat. Lucia első helyezett, Zsolt külön díjat kapott.
Felkészítő tanár: Császár Lászlóné.
29-én A diákolimpia Tapolca körzeti versenyén atlétikában
300m-es síkfutásban Bátai Anna I., kislabda hajításban Mező
Ábris I., 600 m-es síkfutásban Mező Zsófia I., Giovana
Monteiro III. helyezést ért el. Az első helyezettek a május 09.
-i veszprémi megyei döntőbe jutottak!

Benkő Katalin
intézményvezető

Költészet napján
Kertemben sok a virág.
Szirmot bont az első tulipán.
Lágy szellő hozza el a virágzó fák illatát.
Megjelent a nektárt kereső méhecske,
Fel –alá száll a sárgaszínű lepke.
Visszavonhatatlanul közeleg a nyár,
Csak egy kis frissítő eső kéne már.
Megérkezett az első gólya pár,
S fészkében máris násztáncot jár.
Balatoni nádas is benépesült már,
Az ifjú hattyú is párjára vár.
Csónakban ringatózik egy ifjú pár,
Világon a legszebb a balatoni nyár.
Nyári estéken minden kislány párjára vár.
Szigliget, 2015.április 11.
Hosszú Ferencné
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Várfesztivál 2016
Május 15.
11:00 Szó és Kép Színpad: Lajstrom
12:00 Történelmi Bajvívók
12:50 Apródavatás
13:40 Szó és Kép Színpad: A székely asszony meg az ördög
14:30 Berki Fóris Szigligeti Várőrség
15:10 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
16:10 Veszprém Bakony Táncegyüttes
17:00 Solymászbemutató
Május 16.
11:00 Szelindek Zenekar
11:50 Fekete Hollók Rendje
12:40 Apródavatás
13:40 Siklósi Sárkányos Lovagrend
14:30 Szelindek Zenekar
15:20 Solymászbemutató

A Szigligeti história I. című könyv újra kapható az Kastély Kávéházban, a Aranypatkó Vendéglőben és a várpénztárban.
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Történelmi íjászverseny

Ezúton szeretnénk meghívni minden történelmi íjjal rendelkező íjászt Szigligetre, a Balaton Várában megrendezésre kerülő ügyességi és
különleges célokkal tarkított történelmi íjászversenyre.
A versenyek időpontjai:

Nevezés:
Regisztráció helyszíne:
Előnevezés:

I.
II.
III.

2016. május 8.
2016. szeptember 3.
2016. szeptember 4.

vasárnap
szombat
vasárnap

név, kategória, korosztály (életkor)
a Szigligeti Vár küzdőtere (fent) 8:30-tól 9:30-ig.
a versenyen való részvétel feltétele az előnevezés!
határideje: a mindenkori versenyt megelőző második nap éjfél
e-mail: huntingibt@gmail.com

A megnyitó után 24 történelmi és ügyességi célra, célonként 3 lövést kell leadni és végighaladni a kijelölt útvonalon.
A májusi verseny a Várban és környékén, a szeptemberi két forduló a Várban és környékén, illetve a Szigligeti Parkerdőben zajlik.
A szervezők elvárása: történelmi ruházat
Javaslat: megfelelő lábbeli használata
Korosztályok:
Nevezési díj
- Szenior (Tiszteletreméltó):
50 év és fölötte
2500,- Ft - nemenként szétbontva megfelelő számú (5 fő/nem) nevező esetén!
- Felnőtt (Vitéz):férfi/női
18-49 év
2500,- Ft
- Ifjúsági (Dalia):
12-17 év
1500,- Ft – nemenként szétbontva megfelelő számú (5 fő/nem) nevező esetén!
- Gyerek (Apród):
8-11 év
1000,- Ft
- Mini (Nagyon Apró):
7 év és alatta
700,- Ft
A nevezési díj tartalmazza az egyszeri étkezés árát. A helyszínen büfé üzemel.
Kategóriák:

-

Programtervezet:

Magyar és egyéb pusztai nomád íj (csak a felnőtt kategóriában szétbontva!)
Hosszú íj (csak a felnőtt kategóriában szétbontva!)
8:30 – 9:30
10:00
10:30
16:00
17:00

regisztráció
megnyitó (csoportbeosztás)
a verseny várható kezdete
ügyességi verseny
várható eredményhirdetés

Díjazás: a versenyeken kategóriánként is külön díjazzuk az első három helyezettet, valamint a három forduló összevont eredményét is az utolsó alkalommal.
Díjak: kategóriánként a Hunting Bt. Célpont Íjászboltja által felajánlott tárgyak (versenyenként/fordulónként), valamint a három forduló összesített eredményei alapján minden kategória győztesének értékes díj.
Kérünk minden jelentkezőt, hogy részvételüket időben jelezzék, hogy az étkezést tervezni tudjuk! Amennyiben további étkezésekre lenne szükség,
kérem jelezzétek (vendégebéd: 1000,- Ft/fő)!
Szervezők: Hunting Íjász Baráti Társaság (Hunting Bt., Ifj. Tóth Zoltán)
Biztonságtechnikai ellenőr: Vass Viktor
Fő Védnök: Szigliget Polgármesteri Hivatala
Fő Szponzor: Hunting Bt. Célpont Íjászboltjai
Fontos tudnivalók: a csapatbeosztást a szervezők végzik, az ezzel kapcsolatos igényeket az előnevezés határidejéig e-mailben jelezzétek!
huntingibt@gmail.com
Maximális csapatlétszám: 6 fő
A felszerelést érintő esetleges károkért és sérülésekért a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak! A versenyen való részvétel saját felelősségre
történik!
A rendezőség a történelmi íjászatot szabadidős sportnak tekinti és ezt a rendezvényt is egyértelműen szabadidős eseményként határozza meg! A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
A szeptemberi kétnapos versenyre való tekintettel szállásigényekben a Szigligeti Tourinform Iroda (szigliget@tourinform.hu), másrészről a kempingezésben (sátor, lakókocsi és lakóautó) a szervezők tudnak segíteni.
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Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft. az idei évben is térítésmentesen gondoskodik a nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és
elszállításáról. Lehetőség van az az elektronikai hulladékok
gyűjtésére is a Fe-Group Invest Zrt.-vel együttműködve.

A lomtalanítás időpontja: 2016. május 20. (péntek)

Sport
A Balaton SE hírei
A márciusi Harsona óta az alábbi eredményeket
érte el a csapat a bajnokságban:

Az előző évhez hasonlóan az idei évben is három helyszínen
(Általános Iskolánál, Csonka-toronynál, valamint a Strand és
Hajókikötő között) helyeznek el konténereket.

Dörgicse-Szigliget 11-1

A lomtalanításkor lerakható hulladékok:

Szigliget-Diszel 4-3

√ bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából
készült használati tárgyak

√ szőnyegek, textil, ruhanemű
√ műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok

Magyar Kupa mérkőzés: Szigliget-Dudar 6-3

Balatonakali-Szigliget 3-2
Szigliget-Zánka 6-2
Zalahaláp-Szigliget 3-1

√ kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok

A további program:
TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe:

x vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép
gumiabroncsok

x zöldhulladék
x háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok

Május 8. 16:30 - Szigliget-Zalaerdőd
Május 15. 16:30 - Szigliget-Tapolcai Öregfiúk FC
Május 29. 17:00 - Szigliget-Sümegprága

(festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, akkumulátorok)

x inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó
anyagok, csempe)

x szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok

Kérjük, hogy a hátralévő mérkőzéseken szurkoljanak nekünk!
Balassa Dániel

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:

√ háztartási kis-és nagygépek
√ távközlési berendezések
√ számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek
√ elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések
√ világítótestek, akkumulátorok, elemek
A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb eső
gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált eszközöket,
bútorokat, a működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli ép, sérülésmentes, árammal, elemmel vagy akkumulátorral
működő eszközeit.
Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a szolgáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a későbbi lomtalanítás alkalmával már nem tudják átvenni és elszállítani.
Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak
tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árokpartra, hanem megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek!
Szigliget Község Önkormányzata
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Szigligeti iskolások
a múlt században
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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.
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Szerkesztőség:
Király Nikolett
Cím:
matr1ca
Tel:
Szigliget Község Önkormányzata
Fax:
2.2.4/1242/2002.
E-mail:
Szigligeten havonta, 500 példányban
Lapzárta:

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

