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Öreg diákok találkozója
Jó pár évtizeddel ezelőtt, 1954-ben ballagott az a – ma már 79-80 éves – társaság, akik még mindig számon tartják
egymást, és 1984 óta rendszeresen találkoznak.
Mi lennénk azok, és örülünk annak, hogy 2009. óta 5 évenként találkozunk, legutóbb idén június 30-án. Öt évvel ezelőtt is találkoztunk, és arról már hírt is adtunk a Szigligeti Harsona olvasóinak.
Ezt szeretnénk tenni most is, ezért tájékoztatjuk Önöket, hogy mi történt az idei találkozónkon.
Ez az alkalom 65 éves évfordulója volt annak, hogy befejeztük általános iskolai tanulmányainkat. Hosszú idő, melybe
belefér nagyon sok vidám, boldog, szomorú és tragikus esemény, melyekről a fehér asztalnál beszélünk egymásnak,
közben észre sem vesszük, hogy az idő elszalad, pedig még sok mondanivaló lenne. Így volt ez idén is, ezért elhatároztuk, mivel az öt év túl hosszú (főleg a mi korunkban), rövidíteni kell a ciklust, hogy sűrűbben tudjuk megszámolni
egymást, és folytatni a beszámolókat, mert még nagyon sok megbeszélni való van.
A mostani beszámoló egy újabb sikeres találkozóról szól. A 65 évvel ezelőtti 26 fős osztályból ma 12-en élünk. Közülünk hárman nem tudtak eljönni szomorú családi események, vagy betegség miatt, így kilencen örültünk egymásnak.
Aki tudta elhozta a párját is. Most is megállapítottuk, hogy az idő az alakunkat és arcvonásainkat talán megváltoztatta, de kedvünket nem.
Az iskolában találkoztunk, ahol Benkő Katalin igazgató asszony látott vendégül bennünket.
Méltatta a hagyományunkat és üdvözölte, hogy ilyen hosszú ideje is tartjuk a kapcsolatot. Köszönjük a szívélyes fogadtatást, hogy – vasárnap lévén - a szabad idejét áldozta ránk!
Gyorsan repült az idő, nagyon sok régi téma került elő, alig tudtuk abbahagyni.
Ebédelni felsétáltunk az Aranypatkó Étterembe és fehér asztal mellett folytattuk az iskolában abbamaradt témákat.
Jókedvünket nem befolyásolhatta semmi.
Közel öt órás együttlét után vidáman búcsúztunk egymástól a viszontlátás reményével. Megegyeztünk, hogy az időközben elhunyt társainkért otthon gyújtunk gyertyát, hogy rövidebb mint öt év múlva újra találkozunk, és reméljük,
hogy akkor nem leszünk kevesebben.
Az osztály nevében:

Páhy Zita

Székely Zoltán
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Iskola
Tábor a fenyők között
A Szigligeti Általános Iskola diákjai a Vas megyei Őrimagyarósdon táboroztak 2019. július
8 és 13. között. Útnak indult 19 diák és 4 felnőtt. Az előre megtervezett programokhoz
tartottuk magunkat, kivéve a Vadása-tóban való fürdés, mivel nem volt kánikula. A tóhoz
ellátogattunk, de fürödni nem tudtunk. Viszont az időjárás kedvezett a túráknak. Bizony
volt a lábunkban napi 14-18 km.
Számháborúztunk az Őrimagyarósd „Földvár”területen. Kemény, nagy és emlékezetes
csata volt. Gyalogoltunk egy keskeny pallón át egy ingoványos tőzegláp területen. Szalafőről túravezető irányításával tanösvényen haladva átmentünk Őriszentpéterre. A tanösvénynek voltak olyan szakaszai, ahol egy kalandregényből készült film szereplőinek érezhettük magunkat – pl. egy olyan fahíd melyet a vihar nagyon tönkretett: mozgott, ingott,
erősen megdőlt… Szépséges volt „Pityerszer Skanzen” ahol szembe találtuk magunkat elődeink falusi életével. Készítettünk tábori zászlót, tábortüzet gyújtottunk, szalonnát sütöttünk, énekeltünk és játszottunk.
Köszönet mindenért: ételadományok, bevásárlás lebonyolítása; a kollégák: Sötét Éva, Szájer Béla; a szülők: Pál Júlia Tímea, Farkasné Ilike, a Szabó család, Tünde és György segítségéért. Külön köszönet: a Szigligeti, Badacsonytördemici és Hegymagasi Települési Önkormányzatoknak az áldozatos támogatásokért. Nagy öröm volt Benkő Katalin leköszönő intézményvezető asszony
látogatása.
HÁLA ÉS KÖSZÖNET MINDENKINEK! További szép nyarat!
Tisztelettel: Csák Enikő táborvezető

Boldogságóra program - Hónap csoportja
A 2018/2019-es tanévben a Boldogságóra program- Hónap
csoportja címet nyerte el a célok hónapjában Császár Lászlóné,
Anikó néni az osztályával. A címmel együtt járó oklevelet az
eddigi lelkes, aktív munkájukért, kreativitásukért tanulóink
Bagdi Bellától és a Jobb Veled a Világ Alapítvány csapatától
postai úton kapták meg.
Gratulálunk Nekik és reméljük, hogy mások is kedvet kapnak a
programban való részvételhez!
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Iskola
Sport
A Diákolimpia és a Diákolimpia Kisiskolák (200 fő alatti) Versenyén atlétikában a Veszprém megyei döntőben (a Tapolca körzeti
versenyről továbbjutottak) az alábbi eredmények születtek:
300 m-es síkfutás IV. kcs. Carlow Kelen III. helyezett 40.5 mp (öt tizeddel lemaradva az országos meghívási szinttől)
600 m-es síkfutás III. kcs. Falati Liliána III. helyezett
800 m-es síkfutás IV. kcs. Carlow Kelen III. helyezett
Egyéni összetett (60 m., távolugrás, kislabda hajítás) Sirkó Csenge I. helyezett, országos döntőbe jutott.
Debrecenben az országos döntőben Sirkó Csenge 45 versenyző közül a 4. helyezést ért el a II. kcs.-ban három ponttal a 2-3. helyről, 6 ponttal az első helyről lemaradva. Azt gondolom első országos döntőjén ez remek teljesítmény és jövőre még ebben a korcsoportban versenyezhet (2009-es születésű). Jövő évre már nagyobb célokat tűzhetünk ki. (Az MDSZ közleménye szerint a négy
atlétikai számban 5000 versenyző indult, ennek tükrében még értékesebb a 4. helyezés.)
Két héttel az országos döntő után a Kis-Balaton Bajnokság atlétikai versenyen Veszprémben budapesti, pécsi, győri, székesfehérvári egyesületek versenyzői között tanítványom Sirkó Csenge az U11 korcsoportban minden számban megjavította eddigi legjobb eredményét. Távolugrásban 4,02 m II. helyezett, 60 m-en 9,4 mp. III. helyezett, kislabda hajításban 35,90 m II. helyezett.
Gratulálok!
Mile Pál
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Pétanque
Nemzetközi pétanque élet Szigligeten a BSE szervezésében
Június 29-30-án rendezte meg a Balaton Sportegyesület immáron 3. alkalommal a Centrope Cup, azaz Közép-Európa Kupa 2019es magyarországi fordulóját. A triplett (3 fős csapatok) pétanque versenyen 7 ország (Ausztria, Csehország, Szlovénia, Szlovákia,
Lengyelország, Olaszország, Magyarország) 35 csapattal képviselte magát. Az első helyen végzett egyesületünk tagja Giovana
Monteiro két olasz - Gianluca Rattenni, Andrea Damiano - csapattársával.

Július 1- 5 között lezajlott a 2. nemzetközi pétanque edzőtáborunk 11 ország részvételével: Nepál, Mongólia, Szlovákia, USA,
Anglia, Franciaország, Izrael, Oroszország, Ausztria, Olaszország és Magyarország játékosai fejlesztették technikai tudásukat az
olasz mesteredzők irányításával. A Claudio Mamino - Pétanque Világszövetség elnökségi tagja – vezette táborban Gianluca
Ratteni világbajnok és Andrea Damiano ifjúsági olasz bajnok segítette a pétanque játékosok fejlődését.
A tábor különlegessége a 6 fős nepáli delegáció volt, melynek vezetője Kul Bathadur Thapa sportállamtitkár köszönetét fejezte
ki, hogy eljöhettek hozzánk és rajtunk keresztül megismerkedhettek nemzetközi játékosokkal: - egy éve kezdtük el a pétanque
gyakorlását, jelenleg 100 igazolt játékosunk van, de a szigligeti táborban tanultak alapján hazaérve továbbadjuk az itt szerzett
tapasztaltokat és jövőre 1000 hivatalos versenyzőnk lesz – mondta.
A tábor résztvevői jövőre is szeretnének eljönni hozzánk többedmagukkal. Köszönet ezért Balassa Balázs polgármesternek, aki
megteremtette a lehetőséget, hogy itt Szigligeten nemzetközileg elismert pétanque eseményeket tudjunk rendezni! Köszönjük
támogatóinknak a külön programok felajánlását: Balassa Dani Várkapitánynak az élményt, Varga Máténak a Varga pincészet bemutatását, Istvándy Gergőnek, az Istvándy birtok tulajdonosának a meghívását, NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsonyi Kutató Állomásának az ajándékokat, Papp Tímeának a Medosz Hotel vezetőjének a kedvezményes ellátást! Gárdos Tamásnak a pálya étkezést!
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folytatás az előző oldalról...

Balaton Sportegyesület Pétanque Szakosztálya

Rendőrségi hírek
Biztonságos nyaralás vízparton és hegyvidéken

Nyári zápor

Messze a távolban ropog az ég alja.
A Tapolcai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadói a
diáktolmácsok segítségével prevenciós járőrszolgálatot
tartottak az illetékességi területük balatoni strandjain
és a környező hegyek nyaraló övezeteiben.
A tapolcai rendőrök 2019. július 11-én felhívták a vízparton pihenők figyelmét arra, hogy a vagyonvédelemre ilyenkor kiemelt gondot fordítsanak. Elmondták,
hogy soha ne hagyják értékeiket a parton őrizetlenül,
törölközővel letakarva, vagy a gépjárművekben látható
helyeken. Ehelyett válasszák a strandok értékmegőrző
szekrényeit.
A hegyeken, a hétvégi házakban, a pincékben pihenő
turistáknak az ingatlanok védelmével kapcsolatban
adtak hasznos tanácsokat. A rendőrök kiemelték, hogy
az ingatlanokban őrizetlenül ne hagyják nyitva az ajtókat, ablakokat még kis időre sem, és ha a szabadság
után hazautaznak, ne hagyjanak értékeket a nyaralókban. Hangsúlyozták a tapolcai bűnmegelőzési előadók,
ha túrázni indulnak, előtte tájékozódjanak a hely sajátosságairól, lehetőleg csoportosan induljanak útnak,
feltöltött mobiltelefonokkal. Ha pedig eltévednek vagy
súlyosabb baleset éri őket, azonnal tárcsázzák a 112–es
segélyhívó telefonszámot.

Hegyek közt, völgyek közt
Hallatszik a hangja.
Ha jeget hoz, vigye a pokolba!
Mentő is érkezik kellő buzgalommal,
Érkezik a szél is nagy rohammal.
Hasítja az utat, mielőtt a zápor megérkezik,
Közben a vihar a jobbik oldalát mutatja.
Kisüt a nap, a zápor elszalad,
Véget ért kalandja.
Felfrissült a levegő, megújult a táj,
Fényesen süt a napsugár.
Édesebb lesz a gyümölcs a fán.

Hosszú Ferencné
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MÁRTA MASSZÁZS
Fáj?
Nyilall?
Hasogat?
Nem tudja a kezét emelni?
Mozgásszegény életmód?
Egyes fejfájások kezelése!
VAN RÁ MEGOLDÁS!

A masszázs kíméletesen,
mégis hatékonyan oldja a fájdalmas
izomcsomókat, letapadásokat.
Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik.
Bejelentkezés: 06-30-423-2070

VADÁSZ PÉTER
szobafestő-mázoló tapétázó

PIKK PAKK MOSODA
Mosodánk egész évben nyitva tart,
igény esetén kiszállítunk.
Kérje ajánlatunkat a következő
elérhetőségen:
Leitner Csilla
Balatongyörök
Zsölleháti utca 4.
T: 70/2583437

8264 Szigliget, Szabadság u.19.
Tel: 30/472-7744, 87/461-435
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Németh Soma

Kacz-Hóz Csenge

Született: 2019. július 18.
Szülők:
Németh-Balassa Boglárka,
Németh Zoltán

Született: 2019. július 18.
Szülők:
Hóz Nikolett,
Kacz József

Emléktábla a kastély építőjének
Július 5-én avattuk a község főterén báró Puteani József emléktábláját. A falu korábbi birtokosa 1869. július 4-én hunyt el, a halálának 150. évfordulóját követő napon pedig méltó módon emlékeztünk meg róla. Mivel leszármazottai Németországban élnek,
testvérének, Puteani Sándornak utódai, a Puteáni-Holl család tagjai leplezték
le az emlékművet. A tábla Takács József és Balassa Dániel ötlete alapján, a
község önkormányzatának finanszírozásával készült el, hogy méltón emlékezzen a település egyik ikonikus épületét készíttető emberre.
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Puteani István a Fekete
kastélynál Ágnes lányával

Takács József gyűjteményéből

Puteani István

a Báróné

Puteani Kálmán
cs.kir. tüz.kapitány

Puteani István huszár hadnagy

Puteani Ödön a kastély kertben
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Felelős szerkesztő:
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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

