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SZIGLIGETI

HARSONA

2013. december 19-én délelőtt ágyúlövéssel adták át a 
megújult szigligeti várat. Balassa Balázs polgármester 
beszámolójában elmondta, hogy a rekonstrukcióval az ország 
is gazdagodott, nemcsak a település. Az elmúlt években 
százezren látogatták a várat. A belépőkből befolyt összeget 
állagmegőrzésre, fejlesztésre fordította az önkormányzat. Az 
átadó ünnepségen Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes 
beszédében így fogalmazott:  
„A vár fejlesztése szép példája annak, hogy a Balaton egyik 
legszebb pontján élő közösség hogyan tud élni a történelmi 
múlt adta lehetőséggel. A Balaton-felvidék egyik gyöngyszeme, 
Szigliget, amelynek sokáig méltatlan körülmények között kellett 
eltartania a várat. Ez egy olyan történelmi kincs, amelyhez 
hosszú éveken hiányzott az a hozzáadott érték, amely rangjára 
emelve vonzóbbá teheti. A balatoni régiónak, amióta nem élhet 
meg abból, hogy a kelet- és nyugatnémetek találkozási pontja, 
valami újat, valamivel többet kell adnia, hogy növelje 
vonzerejét.  Ezt a célt szolgálja a szigligeti vár fejlesztése.  
Ugyanakkor arra is kell figyelni, hogy csínján bánjanak a 
vonzerőfejlesztéssel, hogy megmaradjon az az egyediség, 
amivel a falu rendelkezik, hiszen a településnek sikerült 
megőriznie régi családias jellegét, sőt hagyományőrzéssel a 
végváriságát is.”
„A Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség 
turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” – Sikerrel zárult 
az Európai Unió támogatásával megvalósult projekt.
Szigliget Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
szigligeti vár látogatóbarát fejlesztésére, amelynek keretében 
közel 302 millió forint támogatásban részesült. A kivitelezési 
munkálatok, valamint az informatikai tartalomfejlesztés 
befejezésével végéhez érkezett a pályázati projekt, a megújult 
várat birtokba vehetik a látogatók.
Az épített örökség, a vár és környezetének újfajta, interaktív 
(közvetlen kapcsolaton alapuló) bemutatása, 
akadálymentesítés és munkahelyteremtés - ezen célkitűzések 
mellett nyújtotta be pályázatát Szigliget Község Önkormányzata 
a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című 
pályázati felhívásra.

A Szigligeti Vár látogatóbarát fejlesztése 

A pályázat tartalmi értékelése és a támogatói döntés 
kézhezvételét követően megkezdődött a projekt megvalósítása. 
A fejlesztés eredményeként létrejövő új élményelemek 
folyamatosan körvonalazódtak, a háttérben padig már zajlott az 
informatikai eszközök beszerzése és a tartalomfejlesztés. 
A komplex megújítás során új falak, tetők, tornyok kerültek 
megépítésre, amelyek pontosabb képet adnak a vár egykori 
állapotáról. Emellett új kiállítóhelyek jöttek létre – kápolna és 
kovácsműhely került kialakításra, továbbá a korra jellemző 
egyéb kiegészítők – konyhai eszközök, ágyúk – segítségével 
betekintést nyerhetnek a látogatók a vár mindennapjaiba.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 
mozgáskorlátozottak számára az un. „Tanítóházban” interaktív 
kiállítótér került megvalósításra, ahol a várban elhelyezett 
kamerák által sugárzott képet tekinthetik meg a látogatók.
Az informatikai és egyéb eszközbeszerzésnek köszönhetően a 
látogatók olyan modern műszaki megoldásokkal 
találkozhatnak, amely az eddigi élményeket még teljesebbé 
teszi és újakkal egészíti ki. A várkamerák, a 3D kronoszkóp és 
az érintőképernyős terminálok segítségével új képet kaphatnak 
a látogatók a szigligeti várról, annak korabeli életéről. A 
beruházás a modern színpadi elemek, hang- és fénytechnikai 
berendezését is tartalmazza.
Szigliget Község Önkormányzata jelen fejlesztés 
megvalósításával jelentős lépést tett annak érdekében, hogy a 
Szigligeti vár a kulturális- és örökségturizmus egyik 
meghatározó célpontjává és a kultúra jelentős helyszínévé 
váljon mind a hazai, mind a külföldi látogatók körében.

Szigliget Község Önkormányzata
8264 Szigliget

Kossuth u. 54. 
www.szigliget.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

Fotó: Czilli KárolyFotó: Czilli Károly

Fotó: Czilli KárolyFotó: Czilli Károly
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Kilátótornyot épített és állagmegóvást végzett a 
szigligeti Óváron a Bakonyerdő Erdészeti és 
Faipari Zrt. A várrom a Szigligeti-félszigeten, 
egy mintegy 200 méter magas kúp alakú 
tanúhegyen, a „Királyné szoknyáján” található.  
A kilátóból nagyon szép a panoráma, maga az 
építmény jól illeszkedik a környezetbe. Az 
állagmegóvás során magassági ráfalazás 
nélkül, a vár falainak letisztításával és 
fugázással tették időtállóvá. A Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA), Szigliget Község 
Önkormányzata, illetve a Bakonyerdő Erdészeti 
és Faipari Zrt. együttműködésével a 
Bakonyerdő 21 millió forintot költött az Óvár 
állagmegóvására, a terület rendbetételére, 
pihenőpadok, asztalok, tűzrakóhely 
kialakítására és egy fa szerkezetű kilátótorony 
építésére. A tornyon zászlók jelzik a várromot.

Forrás: internet
Fotó: Kónicz László

Kilátótorony és állagmegóvás 
a szigligeti Óváron

Hullanak a sárga falevelek, 
Jelzi, közel van a tél.
Zizegő ágak között elsuhan a szél.
Szárnyával mindent átmozgat, ami csak eddig 
élt.
Pár hónapra minden pihenőre tér.
Alszik a katica, pihen a szorgalmas méhecske. 
Előkapja ostorát a dühöngő csípős szél,
Égből csillogó hópelyhek szállnak,
Fák között apró kismadarak fáznak.
Üres a begyük, egyre kevesebb az erejük.
A nyikorgó fagyos hó alatt még magvak is 
akadnak,
Jószívű természet mindig segítséget adhat.
Szélpostával jön majd az üzenet,
Rövid lesz a Január – elillan a Február.
Jön a minden jót ígérő Tavasz, 
Csicsereghetnek róla a madarak.

Szigliget, 2013. dec. 8.
Hosszú Ferencné 

Mit üzen a tél

Barangolás a csillagos égen 

2014-01-25 
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Ezúton is köszönjük a segítséget a 
Mindenki Karácsonya rendezvény 
támogatóinak!

A Szigligeti Általános Iskolának,
Kardos Tibornak,
Simon Péternek,
Szabó Tibornak,
Szalai Attilának,
a Szatmári Családi Pincészetnek,
Varga J. Lászlónak,
Czilli Károlynak,
Töreki Zoltánnak
és az Önkormányzat dolgozóinak.

Mindenki 
Karácsonya
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Novemberben véget ért az őszi szezon, a labdarúgás 
Megye 3-ban,  értékeljük hát az eltelt időszakot. 
A felnőtt csapat változó teljesítménnyel 17 pontot gyűjtött 
be. 5 győzelem, 2 döntetlen és 5 vereség a mérlegen. 
A bajnokság félidejét a hatodik helyen zártuk, 5 pontra a 
harmadik helytől. A tavaszi szezonban hét mérkőzést 
játszunk itthon, és ötöt idegenben. A csapat esélyes egy 
jobb eredmény elérésére a bajnokság végére. Mi bízunk 
ebben. Az ifi csapat minden mérkőzését megnyerve a 
tartalékbajnokság élén áll, 11 ponttal megelőzve a 
második helyezett csapatot. A tartalék a góllövő listát is 
uralja Kónicz Laci vezetésével. (Ideje lenne a tudományát 
a felnőtt csapatnál kamatoztatnia!)

November végén meghívásos, „Halker” nevű kupán 
vettünk részt Révfülöpön. Taliándörögd mögött a második 
helyen végeztünk. Harmadik: Révfülöp, negyedik: 
Badacsonytomaj.  Gólkirály: Patus Imre /Szigliget/ négy 
góllal.

December elején megtartottuk, szokásos „Év végi záró 
bankett” rendezvényünket.
A menüt Hanákné Andival  és Töreki Zolival  készítettük 
el. Ismét sikerült a hangulathoz megfelelő finomat 
alkotnunk. (csülkös pörkölt, pirított dödölle gombócokkal). 
Egy külön fazékban pedig Káli és Székely féle 
anyagokból, forralt bor készült. Balassa Balázs 
polgármester úr dicsérő szavaival köszöntünk el az őszi 
szezontól. Hanák Miklós elnök úr és családja december 
30-án minden csapattagot meghívott egy év végi 
koccintásra és köszöntésre, ezzel zártuk az évet. 
A tél a teremtornák szezonja, ennek megfelelően 
Tapolcán és Sümegen vettek részt csapatunk tagjai, 
különféle kupákon. Csoport körökből - az utolsó tapolcai 
kupát kivéve - mindig tovább léptek. Január közepétől 
terveink szerint– hétvégenként - nagypályás, műfüves 
„MLSZ kupán” veszünk részt Ajkán. 
A jó tavaszi szereplés reményében: Hajrá Szigliget!
 

Czilli  Károly

Szigligeti Balaton SE

Tűzoltók szerepe a kultúrház oltásánál 
Azok a szigligeti fiúk 14-15-16 éves fiúk Piller 
Lajos Kónicz László, Piller Kálmán, Káli Attila, 
Nyírő István, Varga László és még sokan 
mások, akiknek köszönhető, hogy a kultúrház 
első része nem égett le, a majori nádtető nem  
fogott tüzet. Sajnálatos módon a Májusi tanár 
bácsi naplójában nincsenek megemlítve. Amire 
a keszthelyi állami tűzoltók kiértek, az épület 
áramtalanítva volt, és a tűz lokalizálva volt. Úgy 
éreztem, hogy ezt a kiegészítést, a még élő és 
a már sajnos elhúnyt szigligeti önkéntes 
tűzoltók emlékére meg kellett írnom.

Miklai Ferenc, akkori tűzoltó parancsnok

Kiegészítés képpen a novemberi 
SzigligetArchív-hoz

November közepén, Ábrahámhegyen feltörték 
az autónkat. Az eldobott iratokat, táskát 
okmányokkal együtt volt szíves visszahozni 
nekünk valaki. A jóakaró ismeretlen előttünk, 
szeretnénk neki megköszönni, ezúton vagy ha 
lehetséges személyesen.

Miklai Ferenc

Köszönő üzenet

Eredményekben gazdag, boldog új 
esztendőt kívánunk!

Téli nyitva tartásunk:
Naponta 12-22 óráig. Szünnap kedd.
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Így tudjunk mulatni 

ebben az évben is! BÚÉK minden 
Kedves Olvasónknak!!

A képek
Takács József 

gyűjteményéből 
valók.



Műhely címe: 8263 Badacsonytördemic, Iskola u. 8.
(a volt, régi iskola).

Nyitva tartás: minden nap 8-14 óráig.
Mindennemű asztalos tevékenységhez tartozó faipari 

munkát vállalok.
Dede Zoltán, 8264 Szigliget, Hegyaljai u. 16.

06 70 379 4088, 06 87 708 001, 
dezofameister@gmail.com

„Fából mindent, kivéve vaskarikát”

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

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

SZIGLIGETI HARSONA
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KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Szigligeten,
a Kossuth utca 73.

szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os

telefononszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:K-Cs: 8-17 óráigP: 11-19 óráigSzo: 9-14 óráigV-H: Szünnap

2002 óta a szépülni vágyók
szolgálatában!

Megújult környezetben,
extra szolgáltatásokkal

várom Kedves Vendégeimet!

Argán olaj
"a haj folyékony aranya"

és további természetes hajápoló 
termékek

üzletemben folyamatosan kaphatók!

.

Alkalmi-, utcai-, és divatfrizurák 
hölgyeknek,

uraknak és gyermekeknek

mailto:dezofameister@gmail.com

