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szám

2013. január 31-én a Básti Lajos Közösségi Házban 
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntött öt 
település: Badacsonytördemic -, Káptalantóti -, 
Kisapáti -, Nemesgulács - és Szigliget Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

2013. március 1-jei hatállyal a 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

ALAPÍTÓ  OKIRATÁT 
a következők szerint határozták meg: 

(a teljesség igénye nélkül, kivonatolva láthatjuk)

A költségvetési szerv neve:
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: Szigliget 

Kirendeltségei: 
Badacsonydemici -, Nemesgulácsi Kirendeltsége
Ügyfélfogadási helyszín: Káptalantóti és Kisapáti

Irányító szerv neve és székhelye: Szigliget Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, Szigliget, 
Kossuth u. 54.

Törvényességi felügyeleti szerve: Veszprém Megyei 
Kormányhivatal

Közfeladata:
A közös hivatal ellátja az önkormányzatok 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző 
feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában.

Alaptevékenysége:
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége;
Országgyűlési -, önkormányzati és európai 
parlamenti képviselő-választásokhoz  kapcsolódó
-országos,   települési   és    területi   kisebbségi
önkormányzati      választásokhoz     kapcsolódó -
országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek;

Statisztikai tevékenység;
Adó, illeték kiszabása, beszedése; Önkormányzatok 
elszámolásai a költségvetési szerveikkel.

Megállapodás született Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról
A költségvetési szerv illetékessége, működési köre 
Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, 
Nemesgu- lács és Szigliget községek közigazgatási 
területére terjed ki.

A közös  feladatellátást szolgáló vagyon a belépő öt ön- 
kormányzat  tulajdonát képező hivatali épületek 
használati joga.  Az ingatlanok feletti rendelkezés jog  a 
tulajdonos  önkormányzatokat  illeti,  azokat 
tulajdonjoguk fenntartásával  a közös  önkormányzati 
hivatalnak ingyenes használatba  adják, amelyeket a 
tevékenysége gyakorlásához korlátozás nélkül, a jó 
gazda gondosságával,szabadon használhatja. Az 
ingatlanokat a költségvetési  szerv  nem idegenítheti el 
és nem terhelheti meg.

Az elnöklő Balassa Balázs, Szigliget polgármestere 
elmondta: a működés költségeihez az 
önkormányzatoknak hozzá kell járulni az arányosság 
elve alapján:  Káptalantóti és Kisapáti 8-8, 
Nemesgulács 24,5 -, Badacsonytördemic 27,5 -, 
Szigliget 32 %-kal.  A döntés nem jár egyik településen 
sem létszámleépítéssel, a feladatok megosztásával 
viszont nő a hatékonyság.

A tervezetet az öt képviselő-testület tagjai egyhangúan 
elfogadták.  Az alapító okiratot a képviselő-testületek 
nevében eljáró polgármesterek, Vollmuth Péter 
(Badacsonytördemic), Csom Károlyné (Káptalantóti), 
Keszei Endre (Kisapáti), Nagy Rudolfné 
(Nemesgulács) és Balassa Balázs szignálták.

(Póka Ibolya)



Agrárkamarai előadás az új 
földhasználati nyilvántartásokról

2013. február 15-én a Básti Lajos Közösségi 
Házban tájékoztató előadást tartott Miklai Andrea 
és Csom Lőrinc agrárkamarai tanácsadó
a termőföldről szóló törvény és a földhasználati 
nyilvántartás megváltozott szabályairól. 
A földhasználók figyelmét felhívták arra, hogy 
kötelesek 2013. március 30-ig bejelenteni 
 -  a magánszemély  földhasználó  személyi 
azonosítóját, állampolgárságát (mellékletként 
csatolva az igazolványok másolatát),

 - gazdálkodó szervezet földhasználó pedig, 
becsatolni a statisztikai azonosítót tartalmazó 
okirat másolatát.

A „Földhasználati azonosító adatközlési adatlap” 
beszerezhető:
- a járási földhivataloknál, 
- letölthető a  honlapról, a „nyomtatványok” 
menüpontból
- fénymásolat formájában a szigligeti könyvtárban.
A földhasználó családi gazdálkodó nyilvántartási 
számát is be kell jelenteni. Mindezeket a járási 
földhivatalhoz kell benyújtani.
A törvénymódosítás miatt a bejelentésre 
kötelezettek köre bővült, annyiban, hogy most már 
az 1 ha-nál kisebb területet használóknak is be 
kell jelenteni a földhasználatot. A törvény 
értelmében földhasználó az is, aki a termőföld 
tulajdonjogával rendelkezik és használatát nem 
engedte át más személy részére. A termőföldet 
használóknak be kell jelenteniük a használatot a 
megkezdéstől számított 30 napon belül az 
ingatlanügyi hatósághoz, nyilvántartásba vétel 
céljából a „Földhasználati bejelentési adatlap”-on. 
Ha a használó nem a tulajdonos, illetve 
haszonélvezet fennállása esetén nem a 
haszonélvező, az adatlapot a földhasználó mellett 
a tulajdonosnak, illetve a haszonélvezőnek is alá 
kell írnia. 
Hasonlóképpen az adatközlési adatlappal, a fent 
jelölt helyen beszerezhető, letölthető illetve 
fénymásolható.
Az előadók elmondták, hogy mindezekre azért 
van szükség, mert a földhasználati nyilvántartás 
országos személyi bázisát, illetve július 1-jét 
követően a földhasználati nyilvántartásból 
igényelhető új adatszolgáltatási formát, a 
földhasználati összesítő szolgáltatást szeretnék 
létrehozni. Ez majd az ország egész területén 
használt egyes földek területét és aranykorona 
értékét tartalmazza. Nem csak a hatóságok, 
hanem maga a földhasználó is jogosult lesz, hogy 
mint hatósági bizonyítványt becsatolhassa– 
felhasználhassa az őt érintő eljárásokban.
Az előadók által a szigligeti könyvtárban hagyott 
dokumentumok és adatlapok sora az alábbiakban 
olvasható:
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-Mezőgazdasági őstermelő magánszemély               
 adózásának alapvető szabályai (2013)
-Tájékoztató a termőföldek használatát érintő           
  változásokról 2013. január 1-jét követően
-Hirdetményi tájékoztatás a földhasználók számára
-Tájékoztató a földhasználati nyilvántartásban           
  bekövetkezett fontosabb változásokról
Adatlapok:
-*Földhasználati bejelentési adatlap
-*Földhasználati azonosító adatközlési adatlap

                Póka Ibolya
      

Február 1-jén a Közösségi Ház vendége volt 
dr. Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó. 
Játékosként négy olimpián vett részt (1968 
Mexikóváros-bronz, 1972 München-ezüst, 
1976 Montreal-arany, 1980 Moszkva-bronz), 
edzőként a Ferencvárost és a magyar 
utánpótlás-válogatottat vezette. A kötetlen 
beszélgetés keretében az érdeklődőknek 
mesélt ötkarikás élményeiről és egy nyári 
olimpia hangulatáról, az edzésmunkáról és az 
edzőtáborokról, a Ferencvárosi Torna Club élén 
töltött elnökségi éveiről, a Semmelweis 
Egyetemen végzett munkájáról, valamint 
Szigligethez fűződő viszonyáról és az itt 
eltöltött nyaralásokról. A család három 
generációjának tagja is válogatott szinten 
vízilabdázott/vízilabdázik. A közönség soraiból 
érkező kérdésre elmondta, mindegyikük saját 
döntés alapján választotta a sportágat.   

Vendégünk volt dr. Szívós István
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Február 15-én megrendeztük iskolánkban a farsangi 
mulatságot. Ez a nap számunkra mindig valami újat és 
különlegeset jelent, egy olyan ünnepet, amelyet izgatottan 
várunk, és amelyre sokat készülünk. Idén sem volt ez 
másképp. Ezúton szeretnénk megosztani az olvasókkal a 
farsangi délután élményeit és izgalmait.
"Az idei farsang különösen jól sikerült. Minden osztály 
maximálisan kitett magáért, jobb és jobb előadásokat és 
kreatív jelmezeseket láthattunk."
"Nagyon jól éreztem magam az egyes osztályok jelmezes 
előadásán és az azt követő bulin is. Nekem a részeges 
fiúk, Andris és Tamás tetszettek a legjobban sörrel, borral 
és pálinkával a kezükben!"
"Valamennyi osztály és egyéni beöltöző kiválóan 
szerepelt, de File tanár úr öltözete és stílusa mindenkit 
felülmúlt!"
"Viccesnek találtam ezt a délutánt, és örülök, hogy a 
barátaimmal tölthettem azt. Kivételesen a fiúk is 
normálisak voltak... :-) "
"Alig bírtam ellenállni a finomabbnál finomabb sütiknek! 
Mindent meg akartam kóstolni! Nem volt könnyű feladat!"
"Jókat táncoltunk, a lufis és az újságos táncot különösen 
szeretem! Nekem nagyon könnyű volt, mert Mirával 
voltam párban, akit könnyen felemeltem. Zsuzsa néninek 
is nagyon tetszett a táncunk!"
"Engem elbűvölt Panna és Viki műsora, a balerínák, akik 
hamar keményebb stílusú táncba váltottak át."
"Kedvencem Dóra, akik almát akart lopni, pechjére 
viszont beleszorult a fába! Nagyon ötletes jelmez, 
látványos megvalósítás."
"Mindig izgatottan várom a tombolasorsolást. De idén 
sajnos nem nyertem. Valahogy soha nem az én számaim 
kerültek elő a kalapból!"
"Örülök, hogy végül úgy döntöttünk a lányokkal az 
osztályból, hogy beöltözünk. Nem bántuk meg, nagyon jól 
éreztük magunkat! Kár lett volna kihagyni!"
"Igazi kavalkád, volt itt minden féle beöltözött: marionett 
figurák, a királynőt megmentő lovag, vagány táncosok, 
ördögi angyalok, színes legók, cica-kutyus páros, a sörtől, 
bortól és pálinkától dülöngélő fiúk, jól öltözött szőke hölgy 
(akinél a külső többet ér, mint a belső), fába szorult féreg, 
ász a pókerből és persze a dobókockája, egy koronaőr 
egyenesen Londonból (vagy Szigligetről??), kosarasok, 
táncoló rabok a börtönből és őreik, valamint Besenyő 
Pista bácsi és fura családja." 
"Aminek különösen örültem, hogy idén volt nem zsűrizés. 
Nehéz is lett volna dönteni. A munkájáért és a 
produkcióért mindenki kapott ajándékot!"
"Volt itt sárkány, igaz csak négy fejjel, királynő és lovag... 
Nagyon tetszett a zene és mindegyik műsorszám."
"A tombolahúzás után az osztályteremben kibontottuk az 
ajándékba kapott gyerekpezsgőt és közösen megittuk. 
Nagyon jól éreztük magunkat együtt! Jókat nevettünk."
"Nagyon örülünk a labdáknak, amiket kaptunk. Azóta 
minden szünetben ezekkel játszunk."
"A Besenyő család előadásán rengeteget nevettem. 
Szuper volt a hangulat!"
"Örülök, hogy a családom is meg tudta nézni a 
produkciónkat. Ők is nagyon élvezték ezt a délutánt!"
"Kreatív jelmezek, játék, tánc, móka és rengeteg nevetés 
- ez volt számomra az idei farsang."
"Sajnos nem nyertem a tombolán, de a tesóm igen, és 
megosztotta velem! Nagyon rendes tőle!"
"Nekem  legjobban az   első osztályos   marionett   babák

A Szigligeti Általános Iskola Szülői Munkaközössége, és az 
iskola tanulói nevében köszönetet szeretnénk mondani a 
következő vállalkozóknak és vállalkozásoknak, akik ebben a 
nehéz gazdasági helyzetben is önzetlen felajánlásukkal 
segítették a farsangi bálunk sikerét: 
Bakos Attila Családi Kisvendéglője, Eszterházy Pince, Cser 
Szilárd, Szalai Attila, Szent Antal Pince: Szántó Zsolt, Szatmári 
Családi Pince, Szászi Pince, Pupos Pince, Varga Marcsi, 
Németh Zoltán, Oszi és Piró, Juha Ádám, Maár Sándor, Idrányi 
Péter, Horváthné Czégány Judit, Ódor Zoltán, Takács Andrea, 
Szennyai Judit, Szigligeti Turisztikai Egyesület, MB Balaton Kft, 
Dörnerné Hegedűs Eszter, Domonkos Zoltán, Tóth Rajmond, 
Jánka és Rompos  Kft, Németh Tibor, Szigligeti Önkormányzat 
Köszönjük még azoknak a szülőknek, akiket nem tudunk a 
teljesség hiánya nélkül név szerint megemlíteni, de kisebb 
nagyobb ajándékkal, munkájukkal vagy éppen mindkettővel 
segítettek. 
A felnőttek bálját megelőzte a gyerekek farsangi rendezvénye, 
amire úgyszintén kaptunk támogatást a Szigligeti Turisztikai 
Egyesülettől, Kékkuti Zrt-től és a Gulliver Kft-től. A szülői 
felajánlások itt sem maradtak el, köszönet érte! Kívánunk 
mindenkinek jó egészséget, az iparosoknak sok megrendelést, 
a turizmusból élőknek sok-sok vendéget!
A Szülői munkaközösség és a gyerekek nevében: 

Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató
Raposa Lajos Sz. M. elnök

Színes kavalkád az iskola falai között
Farsangi élményeink

Köszönetnyilvánítás! 

 tetszettek! Olyan picik és aranyosak voltak!"
"Én annak örültem a legjobban, hogy a tanárok közül is 
néhányan jelmezt öltöttek."

"Legjobb csapatnak a negyedik osztályos legókat 
találtam. A jelmezeket profi módon elkészítették, a 
mozdulataikon pedig nagyon sokat nevettem."
"A műsorvezetők, File tanár úr és Anna megalapozták a 
fergeteges hangulatot. Köszönjük nekik!"
"Tombolán egy szép puzzle-t nyertünk! Már napok óta 
próbáljuk kirakni. Nem könnyű, de jól szórakozunk!"

"Ez volt a legjobb farsang, mióta ide járok! A jelmezek 
mindegyike nagyon ötletes volt, mind az egyéni, mind a 
közös produkciók."
 "Remélem a jövő évi farsang is legalább ilyen jól sikerül 
majd! Addig is sokat fogok gondolni az idei vidám 
maskarákra!"
"Jövő héten nem lesz farsang? :-) "

Az iskola tanulói
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Könyvelési- és  adótanácsadás
Március 6. szerda 17 óra
Helye: Básti Lajos Közösségi Ház

Tavaszváró

Március 15. péntek
13:00 Családi délután
          Népi fakörhinta és népi játékpark
16:00 Bábszínház
          Helye: Básti Lajos Közösségi Ház és        
          környezete

Március 16. szombat
13:00 Huszárfelvonulás (indulás a                      
          várparkolóból)
          Útvonal: Esterházy pince - Főtér -             
          Sportpálya
13:30 A huszár öltözék és fegyverzet                  
          bemutatása
14:00 Csikós bemutató
15:00 48-as dalok
          Helye: Sportpálya

Március 17. vasárnap
13:00 I. és II. világháborús öltözék és fegyver     
          bemutató
13:15 Fegyverek használat közben
14:00 Katonadalok
14:30 Előadás (Szigliget és a Szigligetiek a        
          világháborúkban)
          Helye: Sportpálya

Várkapunyitó
Helyszín : Vár

Március 30. szombat
14:00 Megnyitó
14:10 Badacsonytördemic néptánccsoport         
          műsora
14:50 Solymászbemutató
15:30 Fegyver és harcászati bemutató
16:10 Varga Miklós műsora
 
Március 31. vasárnap
11:00 Bordó Sárkány Régizenei Rend                 
          középkori zenét játszik
11:50 Batsányi néptáncegyüttes műsora
12:40 Ferrus Lupus H. E. fegyver és harcászati  
          bemutatója
13:40 Apródavatás
14:30 Paprika Jancsi bábelőadás

2013. március 14. 
csütörtök

15 óra 
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

-CSONTRITKULÁS, 
-MEMORIA(ALCHEIMER-KÓR), 
-NEUROPATIA(f legcukorbetegeknek ő

17 ÓRA
AZ ONKOLÓGIAI SZŰRÉSEK 

FONTOSSÁGA 

El adó:ő
Dr. Hornyák Lajos, 

a Veszprém Megyei Kórház 
Klinikai Onkológiai Osztály 

f orvosaő

15:10 T.M. Stúdió: Moliére: „Nők iskolája” 
15:50 Zúgó Nyilak H.E. fegyver és harcászati     
          bemutatója
16:40 Bordó Sárkány Régizenei Rend műsora

Április 1. hétfő
11:00 Szelindek együttes műsora
12:00 Miamanó Színház: Mesék Mátyás             
          királyról című mesejáték
13:00 Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének     
          harci bemutatója
14:00 Sashalmi Orsi történelmi dalokat énekel
14:40 Apródavatás
15:40 Szelindek együttes középkori zenét           
          játszik

Szigligeti programok
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File Mátyás nagyszerű eredménye

A németországi Heidenheimben rendezett férfi 
párbajtőr világkupa versenyen a Balaton Vívóklub 22 
éves versenyzője a 8. helyet szerezte meg. Elsőként 
a svájci Kautert győzte le 15-14 arányban.  A 16 
közé jutásért következett az olasz Martinelli, akit 15-
11-re múlt felül.  A nyolcaddöntőben a kínai Li Kuo-
csiét 15-12-vel búcsúztatta, végül a 
negyeddöntőben az ukrán Bogdan Nyikisin tudta őt 
megállítani, 15-9 arányban. 
A 264 indulóból hat magyar jutott a legjobb 64 
közé, akik közül File Mátyás érte el a legjobb 

eredményt. 
Szép volt, gratulálunk!

BSI BALATON SZUPERMARATON
2013. március 21-22-23-24.

1. nap: 47,9 km Siófok – Fonyód

2. nap: 52,9 km Fonyód – Szigliget

3. nap: 43,6 km Badacsony – Balatonfüred

4. nap: 51 km Balatonfüred – Siófok

Vadász Attila is indul harmadszorra a 
versenyen egyéniben, 195.4 km távon.

Drukkolunk NEKED, ”DOKI”!

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönzőKerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző  
Szigliget, Külsőhegyi u. 64. Szigliget, Külsőhegyi u. 64. 

(Szentesi üdülő mellett)(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554      Telefon: 06 20 275 7554      www.brin-garazs.huwww.brin-garazs.hu

Hogy a tavasz ne szervizzel induljon, készíttesse 
fel kerékpárját a szezonra, március 31-ig 40 %-
os árengedménnyel és ingyenes állapot 
felméréssel! Továbbá kerékpáralkatrészek, 
kiegészítők új- és használt kerékpárok 
értékesítésével állok rendelkezésükre!
Nyitva tartás:
H-P: 9-17            Tel: 06 20 275 7554
Szo: 9-13  Szigliget Külsőhegyi u. 64.

Sértettek jelentkezését várja a rendőrség!

Csalás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 
egy 68 éves férfi ellen, aki házak tetőcseréjére, azok szigetelésére vonatkozóan több személytől is munkabér, valamint 
anyagköltség címén előleget vett fel, azonban a megrendelt munkát a megadott határidőig nem végezte el, illetve az 
átvett előleget sem fizette vissza.   
Kérjük mindazok jelentkezését, akiket a gyanúsított az előbb ismertetett módon becsapott és ezzel kárt okozott nekik. 
Jelentkezhetnek személyesen a Tapolcai Rendőrkapitányság 8300 Tapolca, Ady E. u. 2. szám alatti épületében vagy 
telefonon, a (87) 412-322-es telefonszámon, illetve hívhatják a 107-es és 112-es ingyenes segélyhívó számok 
valamelyikét.

A Szigligeti Turisztikai Egyesület 2013. márc. 08-án, 17 órakor 
az Aranypatkóban NŐNAPOT tart. 

Minden hölgy vendégünk egy pohár pezsgőre!
                                                                                                    Szeretettel vár mindenkit a Vezetőség!

http://www.brin-garazs.hu/
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Májusi Mihály: Szigliget kultúrkrónikája

Idézetek Májusi Mihály tanár bácsi 1975-ben 
készített, Szigliget kulturkrónikája című 
művéből:
„…Ezeket a színdarabokat kultúrotthon híján az 
iskolában vagy a jelenlegi tanácsház 
épületében mutatták be, mindig nagy 
nézőszám és siker mellett. Ezek a 
népszínművek megfeleltek a kor ízlésének, 
többjük klerikális beállítottságú volt. Horváth 
Károly, aki ma már az éltesebb emberek közé 
tartozik, jól emlékszik ezekre az időkre. 
Akkoriban könnyen ment egy színdarab 
megszervezése: sok fiatal volt a faluban, nem 
volt konkurencia a TV részéről, mert ilyen akkor 
még nem létezett. Szinte községi ünnepnek 
számított, amikor színdarab előadásra került 
sor. Lelkesedtek érte a fiatalok és felnőttek 
egyaránt. Ma, 1975-ben ennek csak az emlékei 
élnek, ez ma már a falu kultúrtörténetének 
szerves része. Igaz, 1945 után meg egyszer 
fellendült a lelkes, e munkát szerető 
pedagógusok és a már említett Horváth Károly 
vezetésével. „
„…A felszabadulás után a hagyományokkal 
rendelkező falusi színjátszás községünkben 
ismét fellendült. Az első színdarabok még 
vallásos tárgyúak voltak, mint például „A 
negyedik parancsolat”. Ezek pedagógusok 
irányításával az akkori ifjúsági szervezetek, 
mint a MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség – a szerk.), EPOSZ (Egységes 
Parasztifjúság Országos Szövetsége – a 
szerk.), majd később a DISZ (Dolgozó Ifjúság 
Szövetsége – a szerk.), illetve a KISZ 
(Kommunista Ifjúsági Szövetség – a szerk.) 
rendezésében kerültek bemutatásra. Lelkes 
fiatalok, leányok és fiúk alkották a színjátszó 
gárdát, akik önként és örömmel vállalkoztak 
ilyen feladatokra. Lelkesedésük akkor, az 50-es 
években még érthető. Ha már színházat nem 
láthattak, mert nem volt módjuk elmenni, 
televíziót nem nézhettek, mert hol volt az még 
abban az időben, akkor, nagyon helyesen és 
okosan szabad estéjüket kitöltötték úgy, hogy 
legalább színházat játszottak. Legsikeresebb 
darabjaik voltak a Gyöngyös bokréta, Két szív 
egyért, Muskátlis ablakok, Tihanyi halászok. 
Nagy tetszéssel fogadta annak idején a 
közönség Fazekas Mihály Ludas Matyiját. 
1958-ban mutatták be a Légy jó mindhalálig 
című darabot. Ennek felnőtt szereplőit zömmel 
pedagógusok adták, gyermek szereplői pedig 
úttörők.

Móricz másik művével -„Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül”- ugyancsak nagy sikert 
aratott a színjátszó csoport. Ezzel a darabbal a 
megye határain kívülre is eljutottak: bemutatták 
Zalában és Somogyban is, ahol a közönség 
nagy tetszéssel fogadta.( A Harsona mostani 
számában megjelent  SzigligetArchív  képei) 
A KISZ szervezet rendezésében a 60-as évek 
végén került a falu közönsége elé az Esküvő 
című modern darab, melyben a régi és új 
nézet, felfogás ütközik össze. A kitűnő díszletek 
és jó alakítás ellenére az első napi telt ház után 
a második előadáson üresek voltak a székek, 
sőt a darab mondanivalóját nagyon sokan 
negatív kritikával illették. Azok számára, akik 
látták, nagyon emlékezetes marad az 1967-ben 
bemutatott Fanni hagyományai című darab. 
Nem csak azért, mert ez volt a községünkben 
utoljára bemutatott előadás. Nagyon szép 
előadás volt, kitűnő díszletekkel és még 
kitűnőbb alakításokkal. A fiatalok mellett sok 
idősebb ember szerepelt benne, s valahogy 
visszagondolva az az érzése támad így utólag 
a múltba révedő emlékezetnek, mintha ezek a 
40-50 éves, munkában elfáradt, de a 
színjátszást szerető „öregek” úgy léptek volna a 
színpadra, azzal az eltökélt szándékkal, hogy 
most még egyszer utoljára megmutatjuk. És ez 
dicséretükre legyen mondva és köszönet érte, 
sikerült nekik, mert nagy tapsot kaptak. A már 
említett Horváth Károlynak ez volt a 24. 
színdarabja, melyben játszott. Különben az 
egész családja lelkes színjátszó volt. A Fanni 
hagyományaiban rajta kívül szerepelt felesége, 
két leánya, sógora és két unokaöccse is. 
A község művelődésének történetében oly 
fontos szerepet betöltő színjátszás, amely 
évek, évtizedek során a szórakozáson túl az 
önművelést jelentett, a játszva tanulást, estéket 
betöltő vidámságot, ma már fényét elvesztette. 
Azóta nagyot változott a világ. Más a 
fiataloknak és a felnőtteknek is az érdeklődési 
köre. Ma már a televízión, ezen a világra 
tekintő ablakon a világ eseményei és a 
természetesen a színház is bevonult az 
egyszerű falusi emberek hajlékába. Ebből 
adódóan talán kissé elkényelmesedtünk, befelé 
fordultunk, otthonülővé váltunk. Ez alól 
községünk sem kivétel. Tényként kell 
elkönyvelni a tömegkommunikációs eszközök 
nevelő hatását, de számolni kell a negatív 
oldalaival is…”

Közreadta: Takács József
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SzigligetArchív
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül

1961. február 12.

.                                                                        Szerkesztő: Póka Ibolya

Az előadás bevételét az akkori orvosi 
rendelő felszerelésére költötték. 
A képeket Hardi Ferencné adta
Takács József gyűjteményébe.

Mészáros Ferenc
Hardi Ferencné, Kati néni
Németh Istvánné, Lincsi néni
Horváth  Károlyné, Mariska néni

Hardi Ferencné, Kati néni
Budai Mária
Békefiné, Ángyán Ilona
Horváth  Károlyné, Mariska néni  
Németh Istvánné, Lincsi néni

Békefiné, Ángyán Ilona
Horváth Károly
Hardi Ferencné, Kati néni
Varga Lajosné, Katica néni
Budai Mária
Horváth Károlyné, Mariska néni
Németh Istvánné, Lincsi néni

Budai Mária
Békefiné, Ángyán Ilona
Hardi Ferencné, Kati néni
Németh Istvánné, Lincsi néni

Kedves olvasóink! Ezeknek a szereplőknek 
a nevét Önöktől várjuk! Köszönjük!



                                                                                 

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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              ELADÓ A TEJEM!ELADÓ A TEJEM!
          1 liter 200 Forint  házhoz szállítással.1 liter 200 Forint  házhoz szállítással.
          Sajt is kapható 3000 Ft/ kg áron!Sajt is kapható 3000 Ft/ kg áron!
                    Gazdasszonyom Pál Melinda.Gazdasszonyom Pál Melinda.
                  Hívja a Hívja a 06-70-298-217506-70-298-2175-ös           -ös           
              telefonszámot!              telefonszámot!
                    

   
… és a Ciframajorban     
       lakom!


