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Tisztelt Olvasó! 

Örömteli hírrel kezdeném, hiszen a Magyar Falu Program pályázati forrásából 15 millió forintot nyertünk a Rókarán-

tói út felújítására. A beruházás várhatóan novemberben fog lezajlani, mindenképp a Süllőfesztivál utánra időzítve. 

Bár az érintett ingatlantulajdonosokat kiértesítettük, amennyiben valamelyikükhöz nem jutott el az információ, je-

lezném, hogy a beruházás után a képviselő-testület moratóriumot léptet életbe az utcában. Ennek értelmében a 

felújított szakasz burkolatát csak javítási céllal lehet majd megbontani 2027-ig. Így kérnénk, aki útfelbontással járó 

munkát tervez ott, végeztesse el 2021. október 20-ig! A jövőbeni útfelújításoknál hasonlóan kívánunk eljárni, hiszen 

a nem megfelelő minőségű javítások „áldásos hatásait” mindannyian „élvezzük” nap mint nap. 

A másik, szintén a falu fejlődése szempontjából pozitív fejlemény, hogy 20 millió forintot nyertünk a Szabadság ut-

cai járda felújítására. Szeretnénk, ha ez a fejlesztés is megvalósulna 2021-ben. 

A június hónap kicsit az avatásoké volt, hiszen a hónap elején hivatalosan is átadtuk azokat a fejlesztéseket, melyek 

a Kisfaludy Program keretében a strandon valósultak meg a tavalyi év folyamán.  

Június 24-én pedig a vár 2019 óta tartó, pályázati forrásból végzett fejlesztésére tettünk pontot, mely során az utol-

só lépcsőként készült felsővári kiállítótereket adtuk át a nagyközönség számára. 

Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik e két fejlesztésben valamilyen formában részt vettek, hi-

szen a település költségvetésének két meghatározó támpillérét sikerült még színvonalasabbá tenni! Továbbá szeret-

ném megköszönni Barkó Tamásnak, hogy a strand fejlesztéseinek avatásán biztosította a cateringet a vendégek szá-

mára. A vár fejlesztéseinek 

átadóján Németh Zoltántól 

kaptunk hasonló segítsé-

get, neki is köszönjük a szí-

ves felajánlást! 

A tervek szerint idén is 

megrendezzük a „Szerda 

esti komolyzenei koncer-

tek” rendezvénysorozatát, 

ezúttal a település több 

pontjára kitelepülve. Re-

méljük, sokak tetszését 

sikerül majd elnyerni vele! 

 

Balassa Dániel 

polgármester 
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Középkori kövek, modern helymeghatározási technikák 

A szigligeti vár jellegzetes sziluettje már messziről jól kivehető, utat mutatva a Balatonon közlekedőknek. Az éles sze-mű kirándu-
ló akár a sümegi, akár a tátikai várból is ellát Szigliget irányába. Valószínűleg az elmúlt századok vándorai is a vár tornyait vették 
tájékozódási iránynak az útjuk során. 
Évszázadok múltak el, de a terep ismerete, a térképek használatának fontossága mit sem változott, sőt, egyre pontosabb és meg-
bízhatóbb atlaszok készülnek környezetünkről. Földi helyzetünket ma már akár centiméteres pontossággal is, gyorsan megadhat-
juk, ami a GPS-nek köszönhető. 
Az elmúlt évezredek geodétái azon dolgoztak, miként lehetséges minél könnyebben és megbízhatóbban megadni egy-egy pont 
helyzetét a Földön. A legegyszerűbben ezt úgy tudjuk elgondolni, ha a Földet egy nagy térbeli koordináta-rendszerben helyez-
nénk el. Ennek a kezdőpontja a Föld középpontja. Ehhez viszonyítva egyértelműen megadhatjuk aktuális helyzetünket. Mivel a 
tengelyeket nem lehetséges a terepen megjelölni, ezért a koordináta-rendszert úgyneve-zett geodéziai alappontok jelenítik meg, 
és őrzik. (Bonyolultan hangzik, mert az is, de nem is ennek a tudományos magyarázata most a cél.) 
Valószínűleg sokan találkoztunk már olyan betonkövekkel, melyek közepében egy kereszt alakú vésést vagy furatos fémcsapot 
látunk. Ezek azok az alappontok, melyek egész Magyarország területét hálózatszerűen lefedik. Egy ilyen országos vízszintes alap-
pont volt a szigligeti várban is (száma: 46-4426), amely a vár rekonstrukciós munkái során sajnos elveszett. 
Idén ennek az elpusztult alappontnak a pótlása történt meg. Azonban már nem a klasszikus módszerrel (szögek és távolságok 
mérésével), hanem műholdas technológiával (ennek betűszava a GPS vagy GNSS). Hasonló ez az autós navigációhoz, de geodézai 
értelemben jóval nagyobb (cm-es) pontosságot kell biztosítanunk. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy egy ismert koordinátájú pon-
ton is, és a meghatározandó ponton is mérünk egyidőben, legalább négy műhold jeleit észlelve. Bonyolult időméréssel és a mű-
hold-műszer aktuális távolságának meghatározásával hosszú képletek adják meg a pont földi helyzetét. Jelen mérés során a vár 
Kerek-tornyának alapfalába került egy furatos fémcsap, ezt további két őrponttal biztosították. A munkálatokat dr. Busics György 
egyetemi docens, a műholdas helymeghatározási technológiák kutatója, és dr. Tóth Zoltán egyetemi docens végezték el. 
Miért volt érdekes ez a munka? Egy közel 800 éves vár falába került most egy XXI. századi technológiával meghatározott pont, 
aminek az egész Földhöz viszonyítva ismerjük a helyzetét egy világ koordináta-rendszerben (földrajzi szélességét, hosszúságát és 
a Földet helyettesítő ellipszoid feletti magasságát), ugyanakkor a magyar vonatkoztatási rendszerben is (ezek az EOV koordináták 
és a balti tengerszint feletti magasság). 
Műszaki munka, de egy szép jelkép is egyben ez: ha feltekintünk a várba, akkor ne csupán a múlt évszázadokra, vagy az ódon 
kövekre gondoljunk. Találjuk meg helyünket ma is a világban! Pilinszky így írt erről: „Látszatra egyetlen kiterjedés nélküli pont. 
Valójában az öröklét időtlen tágassága.“ 

Szabó Tibor András 

MEZÍTLÁBAS ÖSVÉNY TERVE A GÓLYALIGETBE 

Jó időben törekszünk minél többet kint lenni a friss levegőn, a szabadban. Különösen most, hogy a járványhelyzet miatt az utóbbi 
időben sokkal többet kényszerültünk otthon maradni, mint azelőtt.  
Mint azt a kedves olvasók jól tudják, az elmúlt kilenc évben a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör beültette fákkal a később Gólya-
liget névre keresztelt területet a Tapolca-patak szomszédságában. A liget megtelt, de úgy gondoljuk hogy ahhoz, hogy valódi kö-
zösségi térré váljon, kell oda még valami, ami vonzza az embereket, hogy a fák gondozásán túl is töltsenek ott minőségi időt. Így 
jött a mezítlábas ösvény ötlete.  
A mezítlábas ösvény lényege, hogy mezítláb sétálunk végig rajta. Az ösvény különböző természetes anyagokból áll, amelyek min-
degyike el van különítve egymástól. Azzal, hogy a különböző felületeken mezítláb végig sétálunk, pezsdítjük a vérkeringésünket, 
erősítjük az érfalainkat, a talpunk érzékelése nő, az egyensúly érzékünk javul, testtartásunk is javulhat, stimuláljuk a talpunk 
reflexzónáit. Lúdtalpasoknak és magas lábboltozatúaknak kiemelten ajánlott. Emellett pedig szuper kikapcsolódást jelent az 
egész családnak. 

A különböző anyagokon túl a mezítlábas ösvénybe tehetünk fából készült akadályokat is, egyensúlyozó gerendát vagy farönköket. 

Horvat Zsófia   -    Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
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Iskola 
Júniusi események a Szigligeti Általános Iskolában 

A júniusi két hét szorgalmi időszak mozgalmasan telt iskolánkban. 
2021. június 3-án a hatodik osztályosok részt vettek az Országos kompetenciamé-
rés rendszerének szerves részeként – 455 kiválasztott iskola részvételével-, úgyne-
vezett Kiegészítő mérésben. A véletlenszerű mintaválasztás során az intézmé-
nyünk, és intézményünkből a 6. osztály került kiválasztásra. A mérés lebonyolítá-
sát az Oktatási Hivatal által megbízott és felkészített felmérésvezető végezte.  
Pedagógusnap alkalmából a gyermekek és szüleik tortával köszöntöttek bennün-
ket. 
   
2021. 06. 04-én és 11-én, egy-egy napos osztálykirándulás színesítette a hétköznapjainkat. 
https://www.facebook.com/Szigligeti-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-570168456388389/photos 
Badacsonyban, Tapolcán, Keszthelyen, Tihanyban, Gyenesdiáson, Pécsen jártak tanulóink. 
Czilli Regina néninek köszönhetően sok-sok kép található intézményünk facebook oldalán.  
2021. 06. 05-én örömmel találkoztunk leendő első osztályosainkkal és szüleikkel. Kati nénivel és Anikó nénivel vidám, 
tartalmas napot töltöttek a gyerekek.  
 
„ Azért vagy, hogy mindent láss 
Hogy értsd a szót, olvasd az írást. 
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, 
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj!” 
 
Ákos: Azért vagy itt … című sokatmondó zeneszá-
mának dalszövegével köszöntöttem a tanévzáró 
és ballagási ünnepélyünkön megjelenteket. 
11 fő kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulót és 24 fő jeles tanulmányi eredményt elért tanulót jutalmaztunk. 
Széplábi Boróka nevelőtestületi dicséretben kapott, mert magyar irodalom, történelem, fizika, ének-zene, vizuális kul-
túra, testnevelés tantárgyakból tantárgyi dicséretben részesült. 
Köszönöm a szülőknek a közös munkát, a rengetek bíztató, támogató segítséget, amelyet Önöktől kaptunk mi is és 
gyermekeik is! 
Köszönöm kollégáimnak azt a megújulni képes színvonalas szakmai munkát, amellyel eredményessé tettétek a 2020/-
2021-es tanévet! 
Szeretném megköszönni Szigliget Község Önkormányzata Képviselő testületének, hogy a tanév során megújult a jár-
dánk, ablakcsere történt két tanteremben és a tornateremben, hűtőszekrényt kaptunk Karácsonyra, a távolugró gö-
dörhöz vezető nekifutó-pálya megújult, a jutalomkönyvek vásárlásához hozzájárultak. 
Szigliget Község Önkormányzata, Hegymagas Község Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata 
Képviselő testülete adománnyal is támogatja alapítványunkat. Hálásan köszönjük! Megnyugtató számunkra, hogy szá-
míthatunk rájuk! 
2021. június 15-én és 16-án Kecskeméten került megrendezésre a Kisiskolák Diákolimpia Országos Döntője. Atlétika 
egyéniben, III. korcsoportban két számban indult Sirkó Csenge, 5. osztályos tanulónk. Az első napon 600 méter futás-
ban lett aranyérmes, majd a második napon a három próbában (kislabdahajítás, távolugrás, 60 méter futás) utasította 
maga mögé a többi versenyzőt. Kétszeres diákolimpiai bajnokkal büszkélkedhetünk. Gratulálunk Mile Pál Tanár Úrnak 
az eredményhez! 
2021. 06.15-2021.07. 02-ig felügyeletet tartunk intézményünk tanulóinak. Kollégáim programokat is szerveztek: túra, 
strandolás, Szigligeti vár látogatása, könyvtári foglalkozás, iskolamúzeum, kézműveskedés, Malom-tó séta, fonyódi 
hajókirándulás. A hátralévő egy hét is mozgalmas lesz terveik szerint. Látogassanak el facebook oldalunkra, ahol sok 
vidám fotót találnak eseményeinkről! 
Kedves gyerekek! 
A nyári szünet nagy boldogság, a szabadsággal éljetek okosan, óvatosan. Pihenjétek ki a tanév fáradalmait, lehetőleg 
minél aktívabban, sportoljatok, mozogjatok sokat! Töltsetek minél több időt szüleitekkel, nagyszüleitekkel, pótoljátok 
be a tanév során hiányzó együttléteket! 
Meseszép nyarat kívánok mindenkinek!      

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

https://www.facebook.com/Szigligeti-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-570168456388389/photos
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Sport 

A Szigligeti Általános Iskola tanulója, Sirkó Csenge kétszeres diákolimpiai bajnok! 

Kecskemét - Diákolimpia Kis iskolák sportverseny atlétikai országos döntő - két forró nap-két aranyérem. Sirkó Csenge 
iskolánk ötödik osztályos tanulója kétszeres diákolimpiai bajnok! 2021.06.15-én kedden 600m-es síkfutásban hihetet-
len kiélezett, szoros befutóban 15 századdal nyert. Szerdán még nagyobb melegben, végig koncentráltan versenyzett 
egyéni összetettben. 60m-en:8,9mp., kislabda hajításban 46m70cm, távolugrásban 4,26m-es Teljesítménye 504 pon-
tot ért, ami az első helyet jelentette. Csenge megtanult nyerni! (Csenge a következő tanévben ugyanebben a korcso-
portban versenyez, célunk lehet a diákolimpiai csúcs megdöntése egyéni összetettben.) 

Atlétika 

Manó Konstantin 4. osztályos tanuló Veszprémben az Egyéni csúcsok sorozata 

atlétikai versenyen 1000m-és síkfutásban III. helyezést ért el. 

Manó Konstantin 

Sakk 

Mile Benjámin első osztályos tanuló 2021 június 13-án Budapesten az Indiai 

Nagykövetség által támogatott DIWALI rapid sakktornán (7 fordulós) korosztá-

lyában  III. helyezést ért el. 
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Környezetvédelmi világnap 

Június 5-én a kikötő melletti parkban takarítást szerveztünk. Össze-

gyűjtöttük a lehullott ágakat, összeszedtük a szemetet, megtisztí-

tottuk a borostyántól a fákat. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és munkájával segítette szebbé, 

tisztábbá varázsolni környezetünket! 

fotó: Vértesi Eszter 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 
emelni? 

Mozgásszegény 
életmód? 

Egyes fejfájások 
kezelése! 

VAN RÁ 
MEGOLDÁS! 

VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 

A masszázs kíméletesen, 

mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 

Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 
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Takács József gyűjteményéből 

Káli József 

Czibor Margit 

Takács Istvánné 

Lukács Annus 

Jánka Irén 

Tóth Gyula vizimentős Tóth Gyula vizimentős 
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