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MEGJELENIK 10 ÉVE!

Szigliget Képviselő-testülete nem tud és nem is 
akar azonosulni a kegyeletsértő, 
emlékműgyalázó megnyilvánulásokkal!
Az amerikai pilóták emlékművéről letisztítottuk 
a sárga festéket és Szilasi Sándor kőfaragó, 
felajánlásának megfelelően újból festette az 
emlékműbe vésett feliratokat. Szigliget 
lakosságát hívő emberek alkotják és ennek 
megfelelően élik életüket. Bár ezt az 
emlékművet többször ledöntötték, mi 
felállítottuk, összetörték a márványlapot mi 
összeragasztottuk, lefestették, mi lemostuk a 
gyalázkodó szavakat.
Fontos, hogy 67 évvel a második világháborút 
követően az emberek megtanuljanak 
megbocsátani. Az első és a második 
világháború alatt Európában rengeteg ember 
vesztette életét, függetlenül attól, hogy 
parancsot teljesítő katonák vagy civil személyek 
voltak. Ők valamennyien a világháborúk 
áldozatai. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a 
háborúk milyen borzalmakkal jártak. Annak 
érdekében, hogy soha ne ismétlődhessenek 
meg  a világ történelmének ezen borzalmas 
pillanatai, nekünk is mindent meg kell tennünk.
Az első és legfontosabb, hogy ne éljünk 
gyűlöletben és cselekedjünk úgy, ahogy arra 

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS!
Isten is tanít: "Bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek."
Hirdessük a világ felé emberi nagyságunkat, és 
ezt bizonyítsuk is be. 
Ennyi év elteltével már ne szakítsunk fel 
nehezen gyógyuló sebeket. Ne keressünk 
kiskatonákban bűnbakokat, ne gyalázzuk meg 
emléküket.
Azok az emberek, akik nem tudnak 
megbocsátani a hazánk határait ellenségként 
átlépő kiskatonáknak, azok gondoljanak a több 
millió édesanya fájdalmára, akik nem azért 
szülték gyermeküket e világra, hogy hatalomra 
éhes diktátorok bábujaként fiatalon a 
világháborúban, távol szeretteiktől veszítsék 
életüket.
Kérek mindenkit, álljon meg egy percre és 
gondoljon a világháborúkban elesett katonákra 
és civil áldozatokra, és ha van rá módja, 
helyezzen el egy szál virágot valamelyik 
emlékhelyen. 
Annak érdekében, hogy ezt bárki Szigligeten is 
megtehesse, a Szentháromság kápolna 
árnyékában, két olyan emlékmű között, ahol 
idegenföldön életüket vesztett katonák emlékét 
őrizzük (a Donnál elesett magyar katonáknak, 
valamint a Szigligeten életét vesztett amerikai 
katonáknak állított emlékhely),  november 29-
én  felavattunk  egy bazalt emlékoszlopot. Ezen 
a következő szöveg olvasható:

Balassa Balázs Balassa Balázs 
polgármesterpolgármester

"Bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek."
(Máté 6:12)

Emlékezzünk az I. és II. világháború 
áldozataira!



Mikor a Rókarántón sétálva csodáljuk a táj szépségét, 
szemünk megakad egy 1942-ben - Szigliget hősi 
halottainak emlékére - felállított kereszten.  
Nézzük és olvassuk a feliratot: Állíttatta nemes vitéz 
Halászy Sándorné, jószási  (sajnos a kereszt felirata 
helytelen) Purgly Magdolna. Akaratlanul is felteszünk 
magunkban pár kérdést: Ki ez a házaspár, hogyan 
kerültek Szigligetre? 
Ki is tulajdonképpen  nemes vitéz Halászy Sándor, kinek 
jelmondata:  HAZA—ISTEN—CSALÁD !
1894-ben született Győr mellett fekvő Enese község 
közelében közép-nemesi családban. Érettségi után 
Pozsonyban a Tiszti Főiskolán , majd a Magyar Királyi 
Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult.  Az I. 

világháborúban  az orosz 
fronton harcolt tüzér 
századosként. 1916-ban, 
mint tüzérségi repülő 
megfigyelő a II. hadsereg 
kötelékében, több orosz 
üteget semmisített meg. 
1918 novemberében 
Ukrajnában harcolt a 
legkeletibb különítmény- 
nyel, Jusowkánál, a 
Dunajec folyó partján. 
Hadtörténetileg bebizo-
nyított tény, hogy az Ő 

2/5. honvéd lovassági tüzérütege volt az Osztrák–Magyar 
Monarchia legutolsó tűzvonalban küzdő ütege. 
Sebesülésekkel került haza. II. világháborúban a 
Felvidéken, majd a Don-kanyarban harcolt. 
Bevonulásakor kedvenc magyar vizsláját is magával vitte. 
Súlyos fagyási és egyéb sérülésekkel  került haza. 
Felesége Purgly Magdolna. (Egy közös gyermekük 
született Sándor ,  aki 2012. november 4-én  73 évesen 
meghalt Svájcban. Nagyesztergáron temették el.)  1942-
ben férje megmenekülésének és az ott elesett  szigligeti 
katonák  emlékére állíttatta a keresztet.  Ennek most már 
70 éve. 
Szerencsére ráakadtam vitéz Halászy Sándor unokájára, 
Ihász Sándorra, aki nagy örömmel vállalta a felkérést, 
hogy a család történetét levelében megossza velünk.
                                                                  Takács József    

Kedves Szigligetiek!

    Legelőször is szeretném megköszönni ezt a 
lehetőséget-felkérést Takács József Úrnak, aki lelkes 
lokálpatriótaként szigligeti emlékek utáni kutatásai 
kapcsán bukkant rám.
Ez a bevezetőben említett – most már történelmi 
múltúnak tekinthető – emlékmű mind a mai napig méltó 
mementója Szigliget hőseinek.
Tövében kicsit elidőzve, őseinkre emlékezve, egyúttal 
csodálatos balatoni panorámában lehet részünk, és még 
mindig közvetlen közelről érzékelhetjük a híres borvidék 
méhdongásos, seregélyzsivajgásos, borospincés 
hangulatát. 
 A múlt felelevenítéseként időzzünk el kicsit a kereszt 
állíttatójánál:
Vitéz Halászy Sándorné, született Jószási Purgly 
Magdolna (1913-1994)
- Édesapja: Jószási Purgly Pál 
- Nagyesztergári (Zirc mellett) földbirtokos, felsőházi tag
- A Balatoni Halászati Részvénytársaság alapítója, 
melynek 1939-ig (haláláig) elnök-vezérigazgatója

 

                                                            1914-15  1914-15  
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Kőkeresztek Szigligeten II.

-Purgly Magda édesapja halála után annak 
badacsonyörsi, szigligeti birtokait örökölte. 
Badacsonyörsön lakott és gazdálkodott mindaddig, míg 
birtokait nem államosították.. Élete utolsó évtizedeit, 
haláláig, Svájcban töltötte fia,Halászy Sándor közelében.
Feltűnhet a névazonosság Purgly Magda, és Horthy M. 
Kormányzó Úr felesége között, ugyanis őt is Purgly 
Magdának (1881/1959) hívták. 
Tudomásom szerint keringnek is Szigliget, ill. 
Badacsonyörs körül mendemondák a rokonságot illetően.
Szeretném itt ezt egyértelműen pontosítani:
A két Magda dédapái (Purgly János és György) voltak 
édestestvérek. György és generációja Észak-
Dunántúlon-, míg Jánosé Arad környékén élt. (Horthy-né 
az Arad környéki ágból származik.)
Összefoglalva: Valóban rokonságban voltak egymással, 
mégpedig harmadfokú unokatestvéri viszonyban.
Férje: vitéz Halászy Sándor
-Enesei (Győr közelében) földbirtokos családból 
származik.
-I. Világháborús érdemeiért vitézzé avatják, 1926. jún. 26-
án
-A 30-40-es években korán elhunyt első feleségének 
családja tulajdonát képező Kossuch cég ajkai 
Üveggyárának igazgatója.
-1942-ben a frontról (Don-kanyarból) történt – szinte 
csodával határos – hazaérkezésének emléke szintén 
benne foglaltatik a szigligeti kereszt állításának 
szándékában, még, ha ez nem is vésettetett bele.  
-1945 után „háborús bűneiért” Sopronkőhida és egyéb 
jeles intézmények lakója.
Nem sokkal szabadulása után – 1949-ben hunyt el.
De, hogy ne csak a múlt szomorkás pillanatain 
merengjünk: 
Ha már Szigligeten–a bor hazájában – járunk, 
engedtessék meg befejezésül v. Halászy Sándor 
(nagyapám) legkedvesebb nótájának sorait idéznem:
„Azt álmodtam az éjszaka, a Dunában bor van.
Én, meg egy öreg komám nekiálltunk nyomban.
Én kiittam Pozsonyig, ő kidőlt Vácnál sírva,
Minek iszik az olyan, aki sosem bírja!”
Pápa, 2012. november 28.

Ihász Sándor
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Mulattak a szépkorúak

Immár tizedik alkalommal köszöntötték az 
időseket Szigligeten szombat délután az iskola 
zsibongójában. A szervezők nyugodt szívvel 
konstatálhatták, hogy szombaton három órakor 
az összes ülőhelyet elfoglalták, így megérte a 
készülődés. Az idén a "Szépkorúak köszöntése" 
névre keresztelt rendezvényt Balassa Balázs 
polgármester nyitotta meg, aki beszédében 
megemlítette, hogy a szervezést a képviselő 
testület tagjai, valamint az iskola és az óvoda 
közösen vállalták magukra az önkormányzat 
támogatása mellett. A település vezetőjének 
mondatai után Nagy Renáta, az „Együtt 
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd 
következett az ünnepi műsor. Először a helyi 
óvodások kedveskedtek gyermekdalokkal, 
körtáncokkal és játékokkal az időseknek Szalay 
Csabáné intézményvezető vezényletével. 

A kicsiket az általános iskola tanulói követték, 
akik néptáncot, verseket, népdalokat adtak elő, 
de furulya és zongorajáték is színesítette a 
műsorukat. Az ünneplés Sánta Géza 
muzsikájával zárult, amely során kicsinek 
bizonyult a hely a táncolóknak, akik korukat 
meghazudtolva órákig ropták a parketten.

Balassa Dániel

Közös kezdeményezés eredményeképpen 
nyárfákat ültettek a 71-es főút Szigligetet és 
Balatonedericset összekötő szakaszán.

 

Szigliget Község Önkormányzata 
megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Veszprém Megyei Igazgatóságát, mivel a 
főút mentén sok nyárfát jelöltek kivágásra. A 
munkálatok még nem kezdődtek el, azonban 
a település Képviselő-testülete már a 
pótlásukra tett kezdeményezést. A 
közútkezelő örömmel fogadta az ötletet és 
100 nyárfacsemetét vásárolt, amelyeket a 
délelőtt folyamán a szigligeti, délután a 
balatonedericsi iskolások, valamint a Nők a 
Balatonért Egyesület balatonedericsi helyi 
szervezete ültetett el november 28-án. A 
munkában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
dolgozói is segédkeztek.
Mivel a nyárfasor ritkítása csak ezután 
kezdődik, a kezdeményező szervezetek, 
valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
jelezte, hogy közösen fogják folytatni a 
pótlást.

Balassa Dániel

Újjáéled a nyárfasor

Fát ültettek a szigligeti iskola tanulóiFát ültettek a szigligeti iskola tanulói
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SÜLLŐFESZTIVÁL - HETEDSZER
A Turisztikai Egyesület idén hetedik alkalommal rendezte meg a Süllőfesztivált. Tapasztalhattuk, hogy évről 
évre nagyobb az érdeklődés, idén minden eddiginél többen látogattak el Szigligetre. 
. 

mint negyven kiránduló vett részt. A Várban hagyományőrző harcászatból kaphattak ízelítőt az érdeklődők 
szombat délután. A következő két napon számos kiváló műsort láthatott a közönség. Nincs hely mindet 
felsorolni, de mindenképpen ki kell emelni a helyi iskolások „Gyöngyvirágok” néptánc csoport szívet melengető 
lelkesedéssel előadott táncait. Az egyik legnépszerűbb program a vasárnap esti Ocho Macho koncert volt, 
elsősorban az ifjúság körében. Hétfőn Berecz András meséje aratta a legnagyobb sikert. Érkezésére 
zsúfolásig megtelt a nagy sátor. A vásári forgatagban több tucat kézműves kínálta portékáját. Jó volt látni, 
ahogy szakmájuk szeretetével fáradhatatlanul tájékoztatták a nézelődőket, vásárlókat. Érdemes megjegyezni, 
hogy túlnyomó részt színvonalas árut kínáltak a vendégeknek. Az igényes látogatók pedig értékelték is ezeket 
a termékeket, így mindenki elégedett lehetett. A Süllőfesztivál fontos szereplőiről, a vendéglátó csapatokról 
sem szabad megfeledkezi. Ekkora tömeg éhét csillapítani, szomját oltani embert próbáló feladat volt. Egész 
nap készültek az ínycsiklandó ételek, így is gyakran hosszú sorok kígyóztak a frissensültekért, finom borokért.
Összefoglalva: Mindenre kiterjedő, gondos szervezés jellemezte a VII. Süllőfesztivált. A Turisztikai Egyesület jó 
karmesterként vezényelte le az ezreket Szigligetre csábító háromnapos programot.

Demeter Éva

TÁMOGATÓK

Szigliget Község Önkormányzata
Tapolca Város Önkormányzata
Simon Péter – Esterházy Pince Szigliget Kft.
Janauschek Katalin és József, Szigliget
Szatmári Gábor – Szigligeti Borok Kft.
Egervári Tamás - Egervári Trans Kft.
Varga György – W-Pharma Kft., Budapest
Kékkúti ásványvíz Zrt., Kékkút 
HE-PA Hungary Plast Kft., Nemesgulács 
Balatoni Hajózási Zrt. 
FÜLÖPKERT, Tapolca 
LIMONCELLO Cukrászat, Gyenesdiás 
Pelikán Patika Tapolca; Vargavill94 Kft.
Béres János szobrászművész
Szigligeti Általános Iskola
Táncoló Talpak Tánccsoport
Polgárőrség Szigliget
Hedy Haacker és Marlies Wendt
Hans-Dieter Werner
Szalay Péter - CREATIC ONLINE Kft.
Fodor Zsolt vállalkozó, Szigliget
Kertész Csaba vállalkozó, Szigliget
Szőke István vállalkozó, Szigliget

. A négynapos 
hétvége, az ilyenkor 
szokatlanul enyhe idő 
és nem utolsósorban 
a hívogató programok 
eredménye a rekord 
létszámú vendég.
A ragyogó 
napsütésben sokan 
választották a 
sétahajózást a 
szeptemberben 
felavatott „Szigliget” 
motoros fedélzetén. A 
dottó kisvonat sem 
árválkodott,       mind-

három napon turisták 
százait vitte körbe 
Szigligeten.
Hagyományosan 
horgászversennyel 
kezdődött a 
Süllőfesztivál, ez alatt 
a Strandon kispályás 
focibajnokságot 
szerveztek a 
sportosabbaknak. A 
tanösvény túrán, 
amely csak tavaly óta 
gazdagítja a 
programokat, idén is 
lelkes   csapat,    több 



Horgászverseny harmadszor

A Szigligeti Horgászegyesület harmadik 
alkalommal rendezte meg a süllőfesztiválhoz 
kapcsolódó nyílt horgászversenyét. Az 
egyesület vezetősége kitartó szervezőmunkát 
végzett, hogy ismét létre jöhessen a 
rendezvény. Közel 30 versenyző indult a 
megmérettetésen a felnőtt és ifi kategóriában. 
Sajnos gyermek induló az idén nem volt. A helyi 
sporttársak és egyesületi tagok mellett több 
közeli és távolabbi telepölésről is érkeztek 
horgászok. Változó, de jónak mondható 
időjárás volt a rendezvény ideje alatt, melynek 
a Szigligeti Vitorláskikötő adott otthont. 9 órától 
12 óráig folyt a megmérettetés. A mérlegelést 
követően egy tányér finom forró gulyásleves, 
melyet Páhy Lászlóné készített el, várta a 
„megfáradt” résztvevőket. Míg a csapat ebédelt, 
folytak az összesítések és értékelések. Közel 
14 kilogramm halat fogtak a összesen a 
horgászok. A harmadik helyezett Tóth János 
(326 pont 1210 gramm), a második Jerkovits 
Gergely (503 pont 1680 gramm), az első Kiss 
Róbert (608 pont 1830 gramm) fogással. Egy 
különdíj is gazdára talált. Szőke Ferenc kapta 
az egyetlen süllő fogásáért, ami igencsak 
méreten aluli volt, ezért mérés után visszakerült 
a Balatonba. Az értékes díjak és trófeák mellet 
több támogató által felajánlott díjat is 
kisorsoltunk a nevezők között. A Balatoni 
Hajózási Zrt. új Szigliget hajójára szóló jegyet, 
valamint az Androméda Travel három 
görögországi egy hetes szállás felajánlását is.  
A résztvevők visszajelzése alapján van 
létjogosultsága ennek a versenynek, de 
mindenképpen szükség van támogatókra és 
támogatásra, ahhoz hogy jövő évben is 
megrendezésre kerülhessen.

Szöveg, fotó: Varga József
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

„Nyelvi képzés az idegenforgalom minőségi 
növelése érdekében”

A Badacsonytördemici Községért Alapítvány a 
„Nyelvi képzés az idegenforgalom minőségi 
növelése érdekében”” címmel ingyenes képzést 
indít, melyre várja a jelentkezőket a tapolcai és 
keszthelyi kistérség területéről.
 
A képzés helyszínei és időpontjai a következők:
Badacsonytördemic – angol - várhatóan 2013. 
március 
Szentbékkálla – német – várhatóan 2013. 
március

Minden helyszínen ugyanaz az alaptémájú 
képzés folyik majd, a gyakorlati feladatok lesznek 
mások. A képzés hetenként 2 X 4 órában kerül 
megrendezésre 15 héten keresztül, összesen 
120-120 órában. A képzés témája a következők 
lesznek: Vendégfogadás, Szálláshelyek, 
Szolgáltatások, Környezetünk, Kultúra, Utazás
A képzésben részt vevő előadók az általános 
tudnivalók után a települések egyedi fejlesztési 
lehetőségeivel is kívánnak foglalkozni.
A képzés ingyenes, várunk minden középkorú, 
illetve idősebb lakót a falvakból és a kistérségek 
más településeiről egyaránt, a képzés sikeres 
lebonyolítása érdekében.

Jelentkezni lehet:
Badacsonytördemic Községért Alapítvány
8263, Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
Szántai Attiláné
+36-30-758-8620
telehaz.tordemic@gmail.com
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2012. december 27. csütörtök 14:30
Filmvetítés gyerekeknek - Némó nyomában (rajzfilm)

2012. december 27. csütörtök 18:00
Filmvetítés a Szigliget TV archívumából
(1998 - Iskolai karácsony - óvodai mikulás műsor)

2012. december 28. péntek 14:30
Filmvetítés gyerekeknek - Verdák (rajzfilm)

2012. december 28. péntek 18:00
Filmvetítés a Szigliget TV archívumából
(1995 - Kerámiaszakkör - gyerekfarsang)

2012. december 29. szombat 14:30
Kézműves foglakozás gyerekeknek
Szilveszteri-újévi ajándék készítése

2012. december 29. szombat 18:00
Filmvetítés a Szigliget TV archívumából
(2003 - Szüreti felvonulás és bál)

Básti Lajos Közösségi Ház Könyvtára
rendezvények, programok



                

                                    Mészáros Ferenc Mészáros Ferenc 
                                                                    hegedűhegedű

      Piller Lajos Piller Lajos 
      harmonikásharmonikás
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                                                                                                                                                                A harmonikát A harmonikát 
                                                                                                                                                  Piller Lajos húzzaPiller Lajos húzza

                                                                                                                                                                              

Töreky LajosTöreky Lajos
  - Suba a dobnál- Suba a dobnál

SzigligetArchív

A képek Takács József gyűjteményéből valók.                                                                         Szerkesztő Póka Ibolya

  

        

Piller Lajos harmonikázikPiller Lajos harmonikázik                                                                                                  

19381938

Bőgős Ihász József (Babuka), Bőgős Ihász József (Babuka), 
brácsás Sóstai István, brácsás Sóstai István, 

a cimbalomnál Szakács Kálmán, a cimbalomnál Szakács Kálmán, 
prímás Dosztál István, másodhegedűs  Piller Gyula.prímás Dosztál István, másodhegedűs  Piller Gyula.

Egyed BélaEgyed Béla



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

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig

P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte : matr1ca
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
Cím   :  8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
Tel.                           : 87/561-007, +36 70 371 5400 
Fax.                          : 87/561-019
E-mail   : szigligkonyvtar@freemail.hu
Lapzárta                   : minden hónap 20. napján

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Alkalmi-, utcai-, és
divatfrizurák

hölgyeknek, uraknak
és gyermekeknek

Szigligeten, a Kossuth utca 73. szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os
telefonszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:
K-CS: 8-17 óráig

P: 11-19 óráig
Szo: 9-14 óráig

V-H: szünnap

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

SZIGLIGETI HARSONA
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