SZIGLIGETI
HARSONA
2016. Június

Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

BALATON NAPJA 2016
Idén is a Balaton napja volt a strandszezon ünnepélyes megnyitása. Tavaly tíz partnertelepülés részvétével, a Magyar Turizmus Zrt, a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni
Szövetség támogatásával indították útjára ezt a hagyományteremtő rendezvényt, a
balatoni összetartozás ünnepét, mely az első egész Balatont körülölelő rendezvény.
Ebben az évben június 18-a volt az az első szombat, amikor a víz hőmérséklete már
meghaladta a 20 fokot, így ekkora esett a Balaton Napja. Délután 2 órakor minden
strandon tóbafutó-versennyel nyitották meg a strandszezont, valamint sok más színes
programmal várták a különböző helyszíneken a közönséget. Szigligeten a gyereket homokvárépítő és papírhajó-hajtogató, -úsztatóverseny várta, majd a Retro Voice
együttes szórakoztatta a közönséget.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Balaton-ismertető vetélkedőkkel készült erre a napra.
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Jelzőtűzzel üzentek
A Balaton várában június 24-én ismét meggyújtották a vár csúcsán a máglyát, amelynek fénye a Tapolcai-medence
tanúhegyeiről kitűnően látható volt.
A hagyományosnak számító rendezvényen ezúttal a hegyesdi és a szigligeti várban gyújtottak tüzet, jelezve ezzel egymásnak. A Balaton várában ezt megelőzte a helyi Berki Fóris Szigligeti Várőrség harci játéka, amelyben Szigliget 1530as ostromát idézték fel. A történet idomult a múlthoz, hiszen a Martonfalvay Imre vezette ostromlók végül elfoglalták
a várat. A levonuló hagyományőrzőket Paál József követte, aki érdekes információkkal tarkított idegenvezetést tartott
a fáklyákkal megvilágított ódon falak között. Az este fénypontja a jelzőmáglya meggyújtása volt, zárásként pedig az
ajkai Firefly tűzzsonglőr csapat "tüzelte a kedélyeket".
Balassa Dániel

Júliusi programok
július 2-tól: Balla Árpád Zoltán székelyudvarhelyi fotóművész kiállítása a Básti Lajos Közösségi Házban
július 20.-án: Egy falat kenyér együttes koncertje a Katolikus Templomban 20.00 órakor
július 22-én: Szentesi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a Strandon
július 23-án: Magna Cum Laude koncert a Várban 20.00 órakor
július 27-én: Balaton Kamarazenekar koncertje a Katolikus Templomban 20.00 órakor
július 30-án: Hooligans együttes koncertje a Várban 20.00 órakor
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Szigliget
Gyerekkorom ragyogó csillaga, Szigliget!
Milyen selymesen szép még a rád gondolás is, szigetliget. A határtalan szabadság, csak kis felelősség, és
minden gondtól, iskolától való biztonságos távolság
jelképe. A Balaton, a környező dombok / NagyKamonkő, Kis- Kamonkő, Róka-rántó és a Királyné
szoknyája/koszorúja. Ahol a nagy szélben is csak enyhe szellő érződik. A napsütés hajnaltól késő estig tart
és a viharban a mennydörgés egyvégtében szól, mert
a dombok fokozatosan visszaverik a hangokat. Úgy
szól a mennydörgés, mintha hordókat gurítanának le
egy végeláthatatlan lejtőn. Mikor a hordó a gödörbe
ér, akkor csattan.
Ezek a környező „hegyek”, tetejükön erdőkoszorúkkal, ez volt az én „birodalmam”. Két domb között / a
mi szőlőnk végénél/ volt egy bensőséges kis kápolna,
tárt ajtóval és tárt szíveket várva…
Erdők, benne borzokkal, fácánokkal, sünökkel, szarvasbogarakkal, cincérekkel. Tele nyárral. Fürdéssel,
barangolással való nyaralás. A Királyné szoknyája tövénél /mikor hajnalok hajnalán a permetező emberünkért mentem a faluba/ láttam borzot. Ráadásul
egy egész családot! Valami visszatartott, hogy ne próbáljam megfogni az egyik kisborzot. Azóta már tudom, hogy ez végzetes hiba lett volna. A borz amúgy
is zárkózott, goromba állat. Hát még a kölykeit védő
anya! Így ez is szép emlék maradt.
Igaz, volt szépséghibája is a nyárnak. A szőlőkötözés.
Hatalmas terület, végeláthatatlan munkával, és avval
a prózai tudattal, hogy mire végzünk, az eleje már
ugyanolyan dzsumbuj lesz. De mindezt jóvátette a
déli és esti balatoni fürdés, az esténkénti Rókarántó
csúcsára való kiülés, amikor megvártam az est érkezését, mely lágyan, esti zörejekkel a „faluba” /a domb
aljára/ és lassan a domb tetejére is megérkezett, álmot szőve az egész vidékre. S amíg érkezett, teljesen
elvarázsolt. Fülemüledalolással aludtunk el, hajnali
fecskecsicsergéssel ébredtünk. Ott volt játszótársnak
Németh bácsi kutyája, Bobi, aki arról volt nevezetes,
hogy ősszel a seregélyeket hajtotta. Bobi öreg korára
is szívesen játszott velünk, de később uszításra is csak

akkor futott a meredek dombnak seregélyt hajtani, ha
valaki futott vele. Tény, hogy napjaink delelőn voltak
és boldogságban úsztak, ha még oly világosan ezt nem
is tudtuk.
A vihar, az még külön élmény volt. Sokszor váratlanul
érkezett. A legnagyobb fürdőzés közepette egyszer
csak mély hullámok tornyosultak, és valahol az ég legtávolabbi sarkában feltűnt egy fekete felhő. Akkor
már /ha beljebb voltunk a Balatonban/ szinte késő volt
indulni. Iszkolni kellett a vízből.
A Balaton, így Szigliget, télen is elvarázsolt. Itt hallottam életemben először róka ugatást, Édesanyám
határtalan megdöbbenésére. Bort fejtettünk. Ketten
voltunk, és már jócskán alkonyodott, mikor egyszer
csak felhangzott. Elég kísérteties volt. Édesanyám éppen kívül volt a pincéből, majdnem úgy esett le hozzám. Az igazság az, hogy én is megijedtem, de sikerült
magam összeszedni és Édesanyámat is megnyugtatni.
A téli Balaton is megijesztett, de ugyanakkor ámulatba
is ejtett az a téli balatoni est. Szilveszterre mentem ki
borért. Aztán a buszra várva /és még időm volt jócskán/ lementem a mólóra. Már a nádat learatták, csak
két szál árválkodott a nádas szélén. Egyszer csak valami földöntúli zene szólt. Nem, nem zörej. Valami megfoghatatlan zaj. Nem tudni, honnan jött. A két nádszálat figyeltem, hogy ők zizegnek olyan sejtelmesen. De
nem azok voltak. Egyszer csak felcsattant a sejtelmes
hang, és a végére hatalmas durranásban végződött.
Végig, amíg a szem ellátott, megrepedt a jég. Futottam
kifelé a mólóról.
A végtelen nyarak, az állandó szabadság érzése, ha
csak Szigligetre gondoltam, tették teljessé napjaimat.
Ezt vesztettem el a felnőttkor viharaiban. De szívemben itt van. Ha rá gondolok, rám borul szeretete és
megsimogatja szívemet.
/Megjelent az Accordia Antológia „Szavak csillámló
hóesése” című kiadványában, 2008-ban/
Tóthné Péczer Mária
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Júniusban történt az iskolában
Rohamléptekkel érkezett meg a tanév vége. Ilyenkor van az
iskolában az utolsó hajrá. A gyerekek az egész tanévet átfogó dolgozatokat írnak. a tanulmányi kirándulás, a közös
együttlétek ideje is ez. Versenyek eredményhirdetései, kirándulások, felelések váltogatják egymást.
Az iskolások számára az idei tanév vége is igen változatosan
alakult.
1-én az iskola tanulói és szüleik köszöntöttek bennünket,
pedagógusokat Pedagógus nap alkalmából.
2-án Diák önkormányzati napot tartottunk. Itt tanulóink
játszhattak,
versenyezhettek,
megismerkedhettek
a
petanque játékkal, Mile Pál vezetésével lebonyolításra került
a Szigliget Kupa.
3-án Németh Zoltán vállalkozó felajánlására a Vár Kávézóban
fagyizhattak tanulóink.

6-án az énekkar meglepetés tortát kapott a Mező családtól.
Egész évben rengeteg szereplésen vettek részt hatalmas
sikerrel, a család ezt köszönte meg a gesztussal.
9-én Veszprémbe utaztunk Páhi Barnabással és felkészítő
tanárával, Horváthné Puskás Judittal a megyei KLIK jóvoltából szervezett ünnepségre, melyre a meghívást a kitűnő
eredményéért kapta. (megyei II. helyezés)
10-én rendkívüli énekóra keretében Pregun Tamás zongoraművész tartott beszámolót, koncertet, zenemű ismertetőt az
Alkotóházban. A település könyvtárosa, Király Nikolett meghívására érkezett hozzánk.

14-én az osztályok kirándulni menetek biciklivel, lovas kocsival, gyalog.
15-én az énekkar meglepte az iskola dolgozóit egy kis koncerttel.

Később a rendőrség tartott előadást, bemutatót a gyerekeknek a balesetmentes szabadidő eltöltéséről.
20-án elkezdődött a nyári napközis tábor az önkormányzat, a
KLIK, a szülők összefogásában. Az első hétre 20 tanuló jelentkezett az angoltáborba. Kanadai anyanyelvi tanárok segítették a munkát.
Délután tartottuk a bizonyítványosztást. Nagy büszkeségünkre 3 tanuló lett Az év tanulója, sportolója: Bátai Anna 7.
osztály, Mező Zsófia 6. osztály, Monteiro Giovana 5. osztály.
13 tanulónk lett kitűnő:
7. osztály: Bátai Anna, Páhi Barnabás.
6. osztály: Vasvári Virág, Szalai Jázmin
5. osztály: Monteiro Giovana
4. osztály: Medve Viola, Szántó Bálint
3. osztály: Idrányi Lilla, Száplábi Boróka
1. osztály: Kutasy Lúcia, Mezey Anna, Szommer Hanna, Tóth
Boglárka
Négy jeles tanulónk lett: Mező Ábris 5. osztály, Mező Zsófia
6. osztály, Dörner Nóra, Jani András 7. osztály.
33 tantárgyi dicséret került be a bizonyítványokba, osztályfőnöki dicséret 7 darab.
Az iskola tanulmányi átlaga 4,225.
Három tanuló egyetlen órát sem hiányzott egész évben: Pák
Bernát 1. osztály, Bodó Marcell, Vasvári Virág 6. osztály.
Vasvári Virág felvételt nyert Keszthelyen a Vajda János Gimnáziumba hat évfolyamos osztálybába, ő a következő tanévet ott kezdi.
Minden kiemelkedően teljesítő tanulónknak gratulálunk!
23-24-25-én a kisiskolák országos döntőjén Bátai Anna 800
méteren 5., Mező Zsófia 600 méteren 7. helyezést ért el.
Nekik, és felkészítő tanáruknak, Mile Pálnak gratulálunk!
A tanulók ezután megkezdhették jól megérdemelt pihenőjüket. Az iskola dolgozói elvégezték a tanévzárással kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatokat, megindultak a
felújítási, takarítási munkálatok.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sikeres évet zárhattunk.
Benkő Katalin intézményvezető
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Szalai Anna oklevele

Golf
2016.06.20-án került megrendezésre Best Improve III
golf verseny Balatongyörökön, a Golfclub Imperial Balatonban. A verseny egyik célja az volt hogy a résztvevők javítani tudták besorolásukat (HCP). A verseny 9
szakaszon történt, egyéni Strableford.Netto ABC HCP
alapján Cser Zsolt Hunor 2.helyen végzett. Így javítva
hendikepjét.
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Elsőáldozás
Június 5-én a Badacsonytördemici
Római Katolikus Templomban tartották a szigligeti és
badacsonytördemici gyerekek elsőáldozását.
Szigligetiek:
Cser Zsolt Hunor, Szántó Bálint,
Szalai Attila
Badacsonytördemiciek:
Farkas Gergely, Németh Mercédesz, Samu Bíbor

Gólya ligeti hírek
Anna Mia kimaradt
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör április végén immár
ötödik alkalommal ültetett fákat az előző évben született
szigligeti újszülöttek köszöntéseként. Ruzsa Anna Mia nem
volt jelen az ünnepélyes faültetésen. A megtévesztő házszámozás miatt rossz helyre kézbesítettük a meghívó levelet.
Ezúton szeretnénk pótolni, hogy a kis Anna Mia kimaradt az
ünnepelteket bemutató cikkünkből.
Fogadj örökbe egy fát!
Öt év alatt huszonhat fát ültettünk a Tapolca patak és Liget
utca közötti területre. Tavasz óta a Gólya liget nevet viselő
park mára már rendezett képet mutat, köszönhetően elsősorban Hegyi Mihálynak és az Önkormányzat gondoskodásának.
A szülők többsége – kivétel szerencsére van - sajnos megfeledkezett, hogy a gyerekük köszöntésére ültetett fát gondozni is illenék. Ha nagy a szárazság, egy kanna víz a patakból
életmentő lehet a fa számára. A fűkasza végzetes sebet ejthet a fa kérgén, ha a fához túl közel kell dolgozni vele. Célszerű ezért néha kigazozni a fa környékét.
Tudom, néhány család már nem itt él, egy-kettő pedig teljesen közömbös a gólya ligeti tevékenységünk
iránt. Rokonok, barátok vagy pusztán jó szándékú emberek azonban remélhetőleg vannak, akik eztán odafigyelnek egy-egy fára.
Kérem őket, ne hagyják, hogy a nagy gonddal elültetett fák kipusztuljanak.
Demeter Éva
Szigligeti Táj- és Településvédő Kör
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Versenyszámok:
Férfi egyéni -40, 40 - 60 +60 és +70, Férfi páros, Vegyes páros, Női
egyéni -50/+50,
Gyerekszámok: -14, páros kezdők és haladók külön csoportban,
Ifjúsági 14 – 18 éves korig
Nevezési határidő felnőtteknek: 2016. augusztus 12 péntek 12:00
gyermekeknek: augusztus 11 csütörtök 9:00
Az előnevezés a 06703311113 telefonszámon, SMS-ben vagy
E-mailban: wernerbloedorn@hotmail.com
Nevezési díj egyéni: 5.000,- Ft/fő, páros: 5.000,- Ft/pár
gyermek: Ft 2.500,-, ifjúsági Ft 3.000,Játékrend: minden mérkőzés 9 nyert játékig tart, 8 – 8-nál rövidített
játék, a helyosztó mérkőzések két nyert játszmáig tartanak.
A verseny kezdési időpontja: 2016 augusztus 12, 12:00
gyermekszámok már csütörtökön, augusztus 11-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 ingyenes
Eredményhirdetés: vasárnap kb. 16:00-kor
Rossz idő esetén a mérkőzés az azt követő napokban lesz lejátszva.

Tenisziskola gyerekeknek
Kindertennisschule
2016. Julius 4. – augusztus végéig
A 3-as és 4-es pályán, minden hétfőn és csütörtökön
10:00 – 12:00ig
Platz 3 und 4, jeden Montag und Donnerstag 10 –
12:00 Uhr.
Szigligeti iskolásgyerekeknek és klubtagoknak a
Tenisziskola ingyenes, a többi vendégeknek 500,-- Ft
az ára. Teniszütőket és labdákat a pályán adunk.
Für Szigligeter Schulkinder und Clubmitglieder Kinder ist die Tennisschule gratis für andere Gästekinder
werden Ft 500,-- pro Training eingehoben. Tennisbälle
und Schläger werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
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FÉNY-BALLA-DA
Július 2-án nyílt meg a székelyudvarhelyi Balla
Árpád Zoltán fotóművész kiállítása Szigligeten. A
kiállítás augusztus 2-ig látható a Básti Lajos Közösségi Házban.
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Szigligeti Nyár
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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

