SZIGLIGETI
HARSONA
2018. Szeptember Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XVII. évf. 09. szám

Süllőfesztivál
Program:
2018. okt.20.
11:00 Gargantua
12:00 Bódi Lajos és zenekara
13:00 Megnyitó
13:30 Mézengúzok
14:30 Nagyváthy Néptáncegyüttes
16:00 Other Planet
18:00 Takáts Tamás Blues Band
19:30 Tűzijáték
2018. okt. 21.
12:00 Happy Dixieland Band-Hévíz
13:30 Gerence Hagyományőrző
Néptáncegyüttes
14:30 Boombatucada
15:30 Pedro and the Dogboomers
17:30 TV Manci
18:00 BIKINI együttes
2018. okt. 22.
12:00 HAHÓ együttes
13:30 Tördemic Néptáncegyüttes
14:30 Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
16:00 VINYL NIHIL
18:00 Fonográf Emlékzenekar
A szervezők a műsor változtatás jogát fenntartják!
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Szüreti felvonulás 2018.
Nagy várakozás előzte meg az idei szüreti felvonulást . A falu utcáin szüreti bábuk jelezték a felvonulás közeledtét. Készültek a
jelmezek, a kocsi és sátor díszek, szépült a szőlőharang. Izgultunk az időjárás miatt, mert szelet, lehűlést jósoltak. Mire azonban
eljött a felvonulás délutánja, szerencsére elállt a szél és a nap is melegebben sütött, bár azért mindenkin elkelt egy kardigán vagy
kabát. Ebben az évben az óvoda és az iskola is egy-egy lovaskocsit kapott a felvonulásra, amit feldíszíthetett és a gyerekek azokon ülve vehettek részt a menetben. Új bírópárt is kaptunk a hintóra, Miklai Ferenc és felesége személyében, nekik külön köszönöm, hogy elvállalták a felkérést. Új kisbírónk, Molnár Richard is derekasan teljesítette feladatát. A bor és pogácsaosztók is serényen dolgoztak, így nem maradt senki étlen szomjan. A menetben idén is Barkó Tamás ízletes pogácsáit kínálhattuk, köszönjük
segítségét. Nagy érdeklődés övezte a felvonulást, sokan ellátogattak hozzánk erre a programra a változékony idő ellenére is. A
konyhán is nagy volt a sürgés-forgás, Czilli Károly és Töreki Zoltán kezei alatt készült a híresen finom gulyás. Nekik köszönhetően
senki sem maradt éhen.
Külön szeretném megköszönni Molnár Ferencné Ida és családja segítségét, akik nagyon sokat tettek a rendezvény sikeréért!
Megpróbálom felsorolni a sok-sok támogatót, akik munkájukkal segítették a rendezvényt. Elnézést, ha valakit véletlenül kihagytam a felsorolásból.
A rendezvényt segítették és támogatták:
Szigligeti Önkormányzat dolgozói, Miklai Ferenc és Miklai Ferencné Zsuzsa, Czilli Károly és családja, Töreki Zoltán és családja,
Molnár Ferenc, Molnár Ferencné Ida, Molnár Richárd, Molnár Dávid és barátai, Varga Sándor, Szőke István, Takács József, Domonkos Károly,Varga István, Kovács Ákos, Ihász Natália, Maár Sándor,Maár Sándorné Zsuzsi, Pánger Viktória, Kovács Józsefné
Nusi néni, Varga Lászlóné Andi Andrea, Balassáné Andrea, Balassa Dániel,Balassa Boglárka, Szigligeti Várőrség, Pupos Dorina,Bátai Anna, Ruska Gábor, Mezeyné Verő Katalin,Császár Lászlóné Anikó, Szigligeti Általános Iskola és az iskola szülői munkaközössége, Szigligeti Óvoda és az óvodások szülei, Sipos Noémi, Ács Alexanra, Széplábiné Fodor Alexandra,Szalay- Szabó Anita,
Gémesné Andrea, Laszczikné Marika, Laszczik Péter, Egyed Péter, Kardos József és családja, Németh Pince és Bárány Éva, Szent
Antal Pince,Szabó Tibor, Barkó Tamás.
Minden segítőnek nagy-nagy köszönet!
Király Nikolett
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Hajóbúcsúztató

Szezonvégi hajójárat
Én a Balaton, Szigliget motorosa elköszönök.
Jövőre visszatérek szebben, fürgébben.
Megújulok, megszépülök, ígérem.
Most a hullámok közt elrobogok.
Utasaimnak minden jót kívánok.

MEGHÍVÓ

Az idei évben szeptember 29-re esett az a
nap, amikor az utolsó menetrend szerint
közlekedő hajó beérkezett a szigligeti kikötőbe. A délelőtti járatokat a viharos szél miatt
törölték, de az utolsó hajó tiszteletére a délutáni járatot mégis elindították. Évről évre
lelkes csapat várja az utolsó hajó érkezését;
többen virágcsokorral, mások pogácsával
készülnek erre az alkalomra. Öröm, hogy
ismét hagyománnyá vált az utolsó hajó elbúcsúztatása. Voltak, akik az elmúlt évekhez
hasonlóan, a menetrendet kibogarászva
jöttek el erre az alkalomra. Számukra ez tradíció. A kikötés után a kapitánynak és legénységének jutott még egy kis ideje arra,
hogy elbeszélgessen a fogadásukra összegyűltekkel, majd az őszi virágcsokrot a hajó
orrához kitűzve eloldották a köteleket, és a
hajókürt hangjára megtették a kikötő előtt a
tiszteletkört. Ezután útjukat Györök felé
vették. A kikötőből elindulva az őszi szél ismét figyelmeztetett, egy év újra eltelt. A séta
közben már a jövő tavaszt vártuk. Megbeszéltük: a tél elmúltával az első hajót is várni fogjuk a kikötőben. Addig pedig csodáljuk
az őszi-téli Balatont.
Szabó Tibor András

Kormányos a régi lesz,
Hajója szebb és frissebb lesz.
Integet a kedves közönségnek,
Főleg, ha utasa egyre több lesz.
Kedves utasok jövőre is jöjjetek velem!
Utatok kényelmes és biztonságos lesz.
Virág is lesz a hajó orrán,
Útravaló meg a kapitánynál.
Pogácsa meg a kislányoknál.

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör Elnöksége
meghívja Önt az immár hagyománnyá vált, őszi,
nyílt Elnökségi Ülésére.
Ez alkalommal adjuk át a "Szigligetért" emlékérmet, valamint a „Szép ház – szép kert” díjat.
Az ülés ideje: 2018. október 13. szombat délután 6 óra
helye: Szigliget, Básti Lajos Közösségi ház, Kossuth u. 23.

Legénység is minden jót kíván:
Szervusztok, kedves utasok!
Kürtöm szóljon most egy jó nagyot!

Minden érdeklődőt
szívesen látunk.

Szigligeti utasok, jövőre újra itt vagyok!
Elnökség
Szigliget, 2018. szeptember
Hosszú Ferencné
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Iskola
Szeptemberben történt a Szigligeti Általános Iskolában
A nyári szünet után szeptember 3-án elindult a
2018/19-es tanév. 181 tanítási nap vár a gyerekekre
június 14-ig. Közben 4 hosszabb szünet, négy ledolgozandó hétvége lesz a munkanap áthelyezések miatt. Színházak, előadások, ünnepségek, pályaorientációs nap, kirándulás, sportolási lehetőségek, felvételik, továbbtanulás, munka, tanulás vár diákjainkra.
Több új tanítvány érkezett intézményünkbe, első feladatunk az ő beszoktatásuk volt. 9 elsőosztályos, és
15 más évfolyamra járó tanuló kezdte mag a tanévet.
Az óvodások az előkészítő foglalkozásokon már sok
mindent megismerhettek. Az igazi iskolás élet most
kezdődött el számukra.
Az első héten lezajlott az órarend próbája. Minden
rendbe van, a főpróba sikeres volt. A második héten
a szakkörök, délutáni foglalkozások összehangolása
folyt.
Az első szülői értekezletet is megtartottuk. Itt tájékoztattam a szülőket a mindenkit érintő kérdésekről, majd az osztályfőnökök folytatták az osztályaikra jellemző témákkal a délutánt.
A 4. és 7. osztályos tanulók Zánkán „őszölhettek” 3 napot az Erzsébet- táborban. Horváthné Puskás Judit és Császár
Lászlóné sikerrel pályáztak. Így a gyermekek ingyen vehettek rész az izgalmas igen jól megszervezett táborban.
Megalakult az új szülői szervezet, a Szülői MunkaköVégzős osztályunk
zösség, melynek elnöke Szalay- Szabó Anita, helyettese
Király Nikolett. A gazdasági ügyeket Sipos Noémi végzi.
A 6. és 7. osztályosok kötelező oltásokat kaptak 21-én.
Megkezdődött az úszásoktatás a sümegi új tanuszodában. A 4. és 6. osztályosok 9 héten át mennek hetente
egy alkalommal 2 tanórában.
Az ügyes, jól futó gyerekek megint több versenyen
mérhették össze tudásukat más csapatokkal. Ezek közül kiemelném a III. Szigliget Félmaratonon elindult
három tanítványunk: Falati Nóra, Falati Lili és Bogár Lili
teljesítményét, akik trió váltóban 21 km-t futottak 45
felnőtt csapat közt egyedüli gyermek korúként, és 15.ként érkeztek a célba.
A Mese Hete alkalmából Császár Lászlóné és Mezeyné
Verő Katalin tanító nénik minden nap a 3. szünetben
mesét olvasnak az érdeklődőknek.
Elkészítettük a tanév elindításához szükséges dokumentumokat, az órarend és a szakköri beosztás működik, az elektronikus naplót mindenki tanulmányozza és használja. Az éves eseménynaptárunk a honlapon olvasható, és minden
tanuló hazavihette. A fejlesztő órák elkezdődtek, a gyógypedagógiai órák Edit néni betegségéből felépülése után kezdődnek.
Pályázatot nyújtottunk be az énekkar számára eszközök vásárlására a Moll Alapítványhoz.
Katasztrófavédelmi ellenőrzés volt iskolánkban 25-én.
Megrendeztük az Európai Diáksport Napot. Idén az iskolásoknak 2018 m-t kellett lefutniuk, mielőtt rengeteg sport
feladatot hajtottak végre Pali bácsi vezetésével.
Részt vettünk a település rendezvényén, a Szüreti Felvonuláson. Rengeteg olyan család vett részt a felvonuláson iskolánkból, akik nem élnek a településen. Jó móka volt.
Iskolánk a Balatonfüredi Tankerületi Központ támogatásával új zongorát kapott egy országos pályázatból. Az EMMI
által 2,5 milliárd forintos keretben meghirdetett hangszer csere program során részesült iskolánk egy darab elektromos pianínóban.
Sportszertárunk nagyértékű szivacskézilabda szettel gazdagodott Mile Pál közbenjárására.
További információk a www.szigliget.hu/iskola oldalon.
Tanévnyitó
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Iskola
Várható események októberben a Szigligeti Általános Iskolában
Október 1-én, a Zene Világnapján Kriszta néni tart előadásokat a gyerekeknek.
Október 2-án tanulóinknak a könyvtár szervezésében színházi program lesz, Mátyás
meséket nézhetnek meg a gyerekek az óvodásokkal együtt a zsibongóban.
5-én az Aradi vértanúkról emlékezünk meg
iskolai keretben.
13-án, szombaton az osztályfőnökök valamilyen kulturális programot szerveznek osztályaiknak a közösségépítés jegyében.
14-én bababörze lesz az iskola zsibongójában
óvodás gyermekek szüleinek szerevezésében.
19-én emlékezünk az 1956. október 23-án
történtekről. A települési és iskolai ünnepség
fél 5-kor lesz az iskola zsibongójában, 6 órakor Badacsonytördemicen a Faluházban.
20-21-22-é lesz Szigligeten a Süllőfesztivál. Mezeyné Verő Katalin betanításával az iskola tanulói néptánc bemutatót
tartanak a megnyitón.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 26-án lesz.
27-én tartjuk első óvodás foglalkozásunkat, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az őszi szünet október 29-től október 4-ig tart. 5. lesz az első tanítási nap.
Benkő Katalin intézményvezető

Örömmel értesítjük Önöket
hogy fiókgyógyszertárunk
Szigligeten továbbra is nyitva tart!
Címünk:
Szigliget, Kossuth út 23.
(Básti Lajos Közösségi Ház)
Nyitvatartás:
Hétfő: 14-17
Szerda: 8-12
Péntek 8-12
Várjuk Önöket!
Stark Patika Csapat

2018. Szeptember

Szigligeti Harsona

Sport
Szüreteltek atlétikában a Szigligeti Általános Iskola versenyzői.
Eredményes hétvége:kis atléta csapatunk szeptember 14
-én Veszprémben a Sport XXI. Program Közép-Dunántúli
Régió egyéni Pályaversenyén öt dobogós helyezést ért
el:U13 1000 m-en III. Falati Liliána(2007) 3p37mp, U11
1000 m-en II.Bogár Lili(2008) 4p05mp, 60 m-en III. Pukli
Zsófia(2009) 9,8 mp, távolugrás III. Pukli Zsófia 3,41 m,
Kislabdahajítás I. Pukli Gergő(2009) 35,07 m.
Szeptember 15-én a Szigliget Félmaratonon a Három
Platán-Szigliget színeiben induló - Falati Liliána(9 km),
Falati Nóra(6 km), Bogár Lili(6 km) 10-11 éves lányok triója váltóban 21 km-en felnőttek között 45 induló csapatból a 15. helyezést érték el( előző nap 1000 m-en
II.,III. helyezettek). Köszönöm Flórián Tamásnak a Három Platán-Szigliget Étterem tulajdonosának,hogy
szponzorálta a gyerekek indulását és a verseny utáni
jóltartást.
Szeptember 19-én Tapolcán a Födönfutók utcai futóversenyen is remek eredmények születtek: II. korcsoport1350 m-en II. helyezett Falati Nóra, III. -korcsoport 1640
m-en I. helyezett Falati Liliána (a lányokon kívül a 39 fiú
indulóból 38-at megelőzött!), II. helyezett Gyulai Noémi.
Mile Pál
testnevelő tanár
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Részlet a Balatonvidék című újság
1903.október 25-i számából
A Balatonvidék című újság 1903.október 25-i számában Lakits József tanító írását olvashatták, amiben a szigligeti vár
rossz állapotáról írt:
--„Folyó hó II-én érkezett szerkesztőségünkbe egy levél, mely szeptember 28-ától kelt. Mint a postai bélyegzők mutatják, 8 vármegyét bejárt ez idő alatt. Megfejthetetlen dolog. Szigligeten adta föl a levelet az ottani tanító. Habár
elkésve is, de közöljük a levelet, tartalmát tekintetbe véve. Így szól:
Tekintetes Szerkesztő úr !
Évről évre emelkedik azon turisták száma, kik a természeti szépség különféle változataiban ékeskedő Balaton vidékét
fölkeresik. A szebbnél szebb parti részletek s a környékre nyíló gyönyörű kilátás bőven jutalmazzák a fáradt turistát. A
legkeresettebb mindezen részletek közt Badacsony és Szigliget, amely utóbbi — hírneves költőnk Kisfaludy Sándor
énekének hatása alatt — oly keresett, hogy egymást érik várromjai között a látogatók. A Balatonvidék körüli utjokban
megfordultak itt szept. hó 23-án a csáktornyái tanítóképző intézet növendékei testületileg, a tanári kar vezetése alatt
s a romok közt lélekemelő hazafias ünnepélyt rögtönöztek. Ez alkalommal nem kerülte el az intézet széleskörű tapasztalattal bíró igazgatójának Margitay Józsefnek figyelmét ama körülmény, mily veszély fenyegeti minden oldalról a
romok közé siető látogatót akkor, midőn a Balaton vidék kultúrája mind nagyobb mérvet ölt, s egy ily jeles ponton
mint Szigliget, senki sem gondol sem a hely minden időkre megóvandó érdekességére, sem az oda vándorló látogató
egyéniségének épségére. Az időnek mindent megemésztő fogai elpusztítják úgy az érdekes romokat, mint az oda vivő
utat. Megjelelve az irányt, miként lehet és kell, ez ily nevezetességek épségben tartásáról gondoskodni. Példa adásul
a jövő turistáinak. Az intézetnek 10korona adományát adta át a helybeli tanítónak, hogy a község elöljáróságával
egyetértve, a legszükségesebb óvóintézkedéseket a személy biztonság érdekében megtegyék. Egyúttal látogatói jegyzőkönyvet ajándékozott azon óhajtással, hogy a jövő látogatói is abba neveiket felírnák !
Szigliget, 1903. szept. 1. „
Lakits József
tanító
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Takács József gyűjteményéből
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Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

Szigligeti Harsona

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

