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Hangodi László történész-
múzeológus  „Szigliget és az 
1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc” című művében 
ír arról, mit jelentett Szigliget 
lakói számára ez az új korszak.
„ …1848. március 19-én nyertek 
értesülést a pest-budai 
forradalomról és a pozsonyi 

országgyűlés eseményeiről. Az „áprilisi törvények” 
értelmében a szigligeti jobbágyok is felszabadultak, 
mentesülve az úrbéri terhek alól.  … hatvanhat falubeli 
felnőtt férfi kapta meg az országgyűlési választó jogot. 
Közülük születési előjogon báró Putheány József és 
még három nemes (Kapitány József, Péter Imre és 
Szabó Ferenc) már 1848 előtt is rendelkezett ezzel a 
joggal. … Trappon János elemi iskolai tanító, mint 
értelmiségi, kapta meg a választójogot. ”  Jövedelme 
alapján Dornai Ferenc, László Gáspár, Tallián István, 
Marton István, Sóstai Imre és Szabó István lett 
választó. Az első népképviseleti követválasztás június 
23-án történt, melyen Putheány József aratott 
győzelmet. A nemzetőri vizsgálatra kötelezett 
szigligetiek lajstromba vételével (büntetlen előéletű, 
egészséges, megfelelő vagyonnal rendelkező) 20-50 
év közötti férfi került besorozásra:
Ángyán János, Bakonyi József, Bakos József, Bati 
Imre, Hidasi Imre, Hidasi István, Hidasi Pál, Ihász 
Ferenc, Ihász György, ifjú Ihász Mihály, Jankó 
Benedek, Jankó Gábor, Jankó II Gábor, Jankó István, 
Jankó Márton, Jankó Pál, Kamonya Kovács József, 
Kopcsándi Ihász Mihály, Kovács Ferenc, Kovács 
György, Kovács II. György, öreg Kovács József, ifjú 
Kovács József, Kovács József, Lukácsa László, 
Marton Imre, Marton István, Nagy Imre, Nagy János, 
öreg Németh József, Németh József, Németh Márton, 
Némedi Péter, Némedi Gábor, Ódor Sóstai János, 
Perés Imre, báró Putheany József, Sipos Gábor, Sipos 
György, Sipos István, Sóstai András, Sóstai József, 
Sóstai Márton, Szabó Antal, Szabó Ferenc, Szabó 
György, Szabó István, Szabó József, Szabó Miklós, 
Szántó József, ifjú Szántói Mihály, Szép József, Szép 
Mihály, Talián Antal, Tóth György, Tóth Imre, Tóth 
István, Tóth II. István, Tóth Mihály, Tóth Miklós, Varga 
György, Varga József, Varga József Mihály. "A 
hatvanhárom nemzetőr a Zala vármegyei 
nemzetőrezred tapolcai járási nemzetőrzászlóaljának a 

„Szigliget és az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc”

7. gyalogszázadába lett besorozva, akik "részt vettek a 
Mura folyó vonalának védelmében. Szeptember 
tizenegyedike után ott voltak a a Jellasics elleni 
harcokban, majd 1848 késő őszén hazatértek."
Időközben honvédségi újoncozásokra került sor. Hat 
volt szigligeti nemzetőr került a honvédségbe. "A húsz 
éves Nagy Imre önként csapott fel katonának,míg öt 
társát  - a húsz éves ifjú Kovács Józsefet, Szabó 
Antalt, Talián Antalt, Varga Györgyöt és a huszonhat 
éves Tóth Mihályt - besorozták."
Szigligeti honvédek: Bati János, Hidasy József, Jánka 
Görgy, Jánka Pál, Káldi Mihály, Kovács József, Kovács 
Mihály, Nagy Imre, Szabó Antal, Szakács János, 
Takács József, Talián Antal, Talián György, Tóth Mihály, 
Varga Gergely, Varga György, Varga János.
"A szigligeti honvédek közül két fő  halt hősi halált a 
szabadságharc csatáiban. Egyikük Talián Antal, aki 
Budán a vár 1849 májusi ostromakor esett el. A másik 
hősi halott Varga György honvéd, akiről nem ismeretes, 
hogy melyik ütközetben vesztette  életét. Három katona 
- Kovács József, Szakács János és Varga János 
közlegények sebesülten tértek haza a 
szabadságharcból. További három szigligeti honvédnek 
nem volt szerencséje."  A szabadságharc bukása után 
a "császári hadbíróság büntetésből Hidasy Józsefet, 
Jánka Györgyöt és Takács Józsefet kényszersorozásra 
ítélte. Ismeretlen ideig falujuktól távoli osztrák és olasz 
tartományokban voltak kénytelenek katonai szolgálatot 
folytatni."

Báró Putheány József és felesége, valamint Szabó 
Antal nemzetőr, honvéd sírja a szigligeti temetőben
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Háromszázmillió forintot nyert a szigligeti 
önkormányzat a működtetésében lévő vár 
felújítására az Új Széchenyi-terv pályázatán - 
tájékoztatta az MTI-t a település polgármestere.

Balassa Balázs elmondta: a pályázatnál fontos 
szempont volt, hogy a fejlesztések segítségével 
növeljék a turisztikai attrakciók számát, a 
bővülő látnivalók, szolgáltatások segítségével 
növeljék a vendégek várban eltöltött idejét.
A projektben jelentős építési munkával járó 
fejlesztés valósul meg, mint például a várba 
vezető út felújítása, az alsóvárban az udvar 
burkolása, kovácsműhely és új falépcső 
kialakítása az alsóvárból a felsővárba - tette 
hozzá.

A projektben szerepel még a felsővári kapu 
rekonstrukciója a környező falak magasításá- 
val, a tömlöctoronyban pince és kilátó kialakítá- 
sa is. Az alsóvárban fejlesztik például a kőtárat, 
a palotához vezető kettős lépcső északi oldalát 
újjáépítik és a kemencét is restaurálják. Sort 
kerítenek a felsővár keleti falain kívül lévő 
ágyúállás környezetének régészeti feltárására, 
több helyen információs pontokat alakítanak ki, 
információs táblákat helyeznek el, a színpadhoz 
fény- és hangtechnikát vásárolnak, kiépítik a 
felsővár elektromos hálózatát és a várudvar 
díszvilágítását - sorolta a polgármester.

Tájékoztatása szerint 3D-s filmeket készíttet- 
nek, amelyeket a várban kültéri nézőkéken 
lehet megtekinteni.

A Kézműves udvarban bővítik a várkiállítást, 
akadálymentesítik, az egész éves nyitva tartás 
végett pedig cserépkályhát építenek; itt lesz 
elhelyezve az a monitor is, amelyen a 
mozgáskorlátozottak a kamerák segítségével 
kaphatnak képet az alsó- és a felsővárról - 
ismertette a részleteket Balassa Balázs.

Az udvarban a környező várak makettjeit is 
elhelyezik. A polgármester szerint áprilisban 
elkezdődhet a munka, és a jövő év tavaszára 
be is tudják fejezni. A fejlesztések alatt a vár 
folyamatosan látogatható lesz; a beruházások, 
fejlesztések eredményeképpen nyolc új 
munkahely létesül.

Forrás: MTI

Háromszázmilliót költenek 
a szigligeti várra

Zöld lépés a Badacsony régióban

2013 március 27-én Szigligeten az elsők között, 
nemzetközileg minősített nordic walking útvonalat 
avattak, egyúttal Szigliget megkapta a "Nordic 
Walking Barát Település" oklevelet.

A sajtótájékoztató résztvevőit Balassa Balázs, 
Szigliget polgármestere köszöntötte. Beszédében 
utalt rá, hogy a község az elmúlt években 
megsokszorozta az idegenforgalomból származó 
jövedelmét, köszönhetően a különféle 
fejlesztéseknek és a hatékony marketing 
munkának. Istvándy Gergely a Badacsonyi Céh 
Turisztikai Egyesület elnökségi tagja szavaival 
méltatta az innovatív kezdeményezést, melynek 
keretében négy útvonalat adtak át a régióban, 
köztük a szigligetit is. Az eseménynél jelen volt még 
a Magyar Nordic Walking Országos Sportszövetség 
részéről Galambos László a szervezet elnöke. 
Előadásában ismertette a nordic walkingot, mint 
szabadidős sportot, amelyre jellemző a gyorsan 
tanulható egyszerű mozgásforma, mindenhol 
végezhető, bárkinek, bármely életkorban. A 
sajtótájékoztatót követően felavatták a Kamonkő 
nordic walking pályát.
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Mielőtt elkezdenénk tárgyalni a címben 
szereplő témát, szeretném jelezni, hogy a 
kutatómunkához főleg az 1860 és 1914 közötti 
egyházi anyakönyvekben szereplő adatokat 
használtam fel. Ezeket a badacsonytördemici 
plébánián vezették, és Kovács Károly plébános 
úr bocsátotta rendelkezésemre, amit szeretnék 
itt megköszönni. Köszönet jár még Takács 
Józsefnek a lektorálásért és az információkért, 
valamint Szabó Tibor Andrásnak, aki szintén 
segített a kutatómunkában.
Miről is fog szólni ez az írás? Főleg az 1800-as 
évek második felének és az 1910-es évek 
elejének szigligeti gazdaságairól. Mivel a fő 
termelési szektor a mezőgazdaság volt, és ez 
túl nagy merítés lenne, így az akkori lakosság 
80 százalékának neve most kimarad a cikkből, 
inkább az alkalmazottakra koncentrálunk.
Az 1700-as év úgy köszöntött Szigligetre, hogy 
a török dúlás után füstölgő romok maradtak a 
falu helyén. Ezt az állítást sok, a faluval 
foglalkozó irodalomban hangoztatták (termé- 
szetesen átfogalmazva), de megkérdőjele- 
zendő az igazsága. Az biztos, hogy a török 
elleni harc lecsökkentette a népességet a 
településen, ugyanakkor az adózás miatt egyik 
félnek sem volt mindegy, hogy mennyire 
pusztítja el a lakosságot. Valószínű, hogy az 
őslakosság egy részének leszármazottai az 
1700-as évek elején is a településen éltek. A 
lakosság másik részét a várban szolgáló 
zsoldosok leszármazottai alkothatták, és 
valószínűleg a kevésbé elpusztított ország- 
részekből (Felvidék) is települhettek ide 
gazdálkodók, két családról tudunk, akik onnan 
érkeztek. A várhegy keleti oldalán és a Királyné 
szoknyájának lejtőin már az 1500-as években 
is folyt a bortermelés, ez a hagyomány pedig 
megmaradt később is. A Martonfalvay Imre által 
építtetett vároldali pince (az Esterházy pince 
elődje), valamint a később készült Öreghegyi 
pince (ma Almás pinceként ismert) jelzi, hol 
voltak a fő szőlőtermő területek. 
Az 1715-ös országos összeírás az alábbi 
vezetékneveket említi falubeliként: Csik, 
Vadász, Orbán, Halápy, Hajnal, Szántó, Kankó, 
Konkoly, Czip, Vizeli, Vigánti, Kondor, Csoma, 
Takács, Nagy, Szekeres, Batéki, Kiss, Varga, 
Szőrő, Szabó, Kurdi, Nagy, Komoróczy, Szabó, 
Rácz, Hegyi. Ezekből a nevekből ma már csak 
elvétve található Szigligeten, ugyanakkor 
láthatjuk majd, hogyan változott a népesség 
összetétele.

Gazdálkodó őseink – Szigliget gazdasága 1700-1914-ig (I. rész)

 Az 1700-as években a korábbi birtokos, a tóti 
Lengyel család rendelkezett Szigliget 
jobbágyaival. A településről a Mária Terézia 
által elrendelt Urbárium leírása ad bővebb 
tájékoztatást. Az urbárium a földesurak és a 
jobbágyok viszonyát igyekezett rendezni. Ez az 
1767-es irat jelzi, hogy Szigliget oppidium, 
tehát mezőváros. Leírják benne, hogy az urak 
(Lengyel család) körülbelül 30 évvel korábban 
próbálták rendezni az úrbéri viszonyokat a 
település vezetőivel, de ők ezt nem fogadták el, 
ugyanakkor a törvényileg előírt szolgáltatásokat 
megtették uraik felé a helybeliek. Tudni kell, 
hogy egy mezőváros lakóira más szabályok 
vonatkoztak, mint egy falura, így bátrabban 
felléphettek uraik ellen. Leírják továbbá, hogy 
mindenki, akinek van szarvasmarhája, hét 
napot szolgál egy évben az állatával, anélkül 
pedig tizenkettőt. Emellett kötelező a 
hajóvontatási tevékenység a Balatonon és a 
bozóton (ez jelzi az akkori vízügyi viszonyokat 
is). Egy 1795-ös térképen (Győry József 
rajzolta) még feltüntetik a Réhelyben levő 
kikötőt (rév Fonyód felé), így ekkor még 
használatban lehetett, itt vontathattak a 
jobbágyok akkoriban. Aki nem rendelkezik 
marhával, az tizenkét napot köteles gyalogosan 
szolgálni, emellett a hajós vagy gyalogos 
postaszolgálat lebonyolítása Fonyód és 
Szigliget között is rájuk hárult. Szigliget 
kocsmáját a város (!) üzemelteti, és a halászat 
hasznának a tíz százaléka is a városnál marad. 
A szántóföldek állapotáról is van adat. A 
gazdagabb rétegnek négytől hét holdig terjedő 
nagyságú földje volt. A legeltetés 
szempontjából fontos rétek hiányoztak, 
többnyire bozótos területek vannak, ez főleg a 
Balaton magas vízszintjével állt kapcsolatban. 
Ezáltal a legeltetés is korlátozott volt, így a 
szántáshoz használt szarvasmarhán kívül 
nagyállattartás nem lehetett ekkor jellemző. 
Nagyon fontos, hogy leírja a dokumentum, 
hogy négy marhát szoktak egyszerre az uraság 
szolgálatára bocsátani, ezeket pedig a helyi 
majorban használják. Itt a faluközpontban levő 
majorról van szó, amelynek épületei már álltak 
ebben az időben. A szigligeti parasztok 
kilencedet nem fizettek, csak a szőlők után 
hegyvámot, valamint az egyházi tizedet.

       Balassa Dániel
    

 folytatjuk...



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Szigligeti Harsona                                                                                                                                                                                                                        Szigligeti Harsona                                                                                                                                                                                                                        4. oldal                                                                                                                                                             4. oldal                                                                                                                                                             2013. Március  

A Szigligeti Turisztikai Egyesület az idén is meginvitálta a 
hölgyeket egy pohár pezsgőre és egy kis vidámságra  az 
Aranypatkóba a nemzetközi nőnap alkalmából. Tarjányi 
Sándor verseket és vidám nőnapi idézeteket olvasott fel a 
résztvevőknek. Majd táncházzal folytatódott az este.  Az 
egyesület férfi tagjai meglepetésként virággal 
köszöntötték a hölgyeket. Egyedné Marikától a következő 
verset kaptuk ajándékba:

Tóth Endre:  Asszonyok, gyönge nők (1983)

Honnan veszitek az erőt,
törékeny gyönge nők,
fáradhatatlan asszonyok?
Honnan veszitek az erőt,
honnan a türelmet,
hogy nem csüggeszt el
se rossz férj, se gyermek
s a vég-nincsen sok dolog?
Honnan veszitek az erőt,
ti szorgos, fürge nők?
Rohantok hajnalban, korán,
vár a munka száz csarnoka:
a föld, a gyár, az iroda
a műhely vagy az iskola
hol áldott kezetek nyomán
átalakul a nyersanyag,
s a sziklából is víz fakad.
Honnan veszitek az erőt,
asszonyok gyönge nők?
Mennyit dolgoztok, hogy az otthon
tisztán és derűsen ragyogjon
s benne a férj, a család
jól érezhesse magát.
Asszonyok, gyönge nők,
mikor észre se veszitek,
-otthon, az utcán, a munkában
vagy mikor megálltok sóváran
egy pazar kirakat előtt, -
hányszor néztelek titeket
és olyankor gondolatban
minden férfi nevében
meghajlok előttetek.     Káli Magdolna

Nőnap

Iskolánkban már jó ideje köztudott, hogy a 6. 
osztályos Steingruber Nikolett a veszprémi Pannon 
Várszínház Valahol Európában című darabjának 
szereplője. Nikit arra kértem, meséljen színházi 
élményeiről, tapasztalatairól.

Berta Gréta: - Kezdjük a történet legelején. 
Hogyan kerülhet egy szigligeti lány egy sokak 
által ismert színházi darabba?
Steingruber Nikolett: - Anyukám és egy kedves tanár 
nénim, Anikó néni bukkantak egy olyan hirdetésre az 
interneten, amelyben gyermek-szereplőket kerestek az 
Egri csillagok és a Valahol Euróban című darabokra. Arra 
gondoltam, kipróbálom magam, hiszen már régóta 
érdeklődöm a színház világa iránt. Anyukám kísért el a 
válogatásra, ahol kicsit izgultam, mert énekelni, táncolni 
és verset mondani is kellett. Ez már tavaly nyáron történt.
B.G.: - Mikor tudtad meg, hogy bekerültél a 
darabba?
S.N.: - Nyár elején kaptam egy telefonhívást, hogy engem 
is beválasztottak a Valahol Európában című darabba. 
Nagyon jó érzés volt! A próbák nem sokkal ezután meg is 
kezdődtek.
B.G.: - Mennyi időbe telt a darab betanulása?
S.N.: - Nagyon sokat kellett gyakorolnunk, hiszen az első 
előadásokra már tavaly nyáron sor került. A felkészülés 
fárasztó volt, sokat utaztam Veszprémbe a próbákra, nem 
csak nyáron, de már a tavalyi tanévben is. 
B.G.: - Sikerült összeegyeztetned a sűrű 
próbákat a tanulással?
S.N.: - Ez egyáltalán nem volt könnyű feladat. A próbák 
és később az előadások is estébe nyúltak és nyúlnak 
még ma is. Sokszor késő este érek haza, ekkor tudok 
csak neki állni a házi feladatimnak. 
B.G.: - Miről szól a darab, amelyben játszol?
S.N.: - A Valahol Európában egy musical, ami a II. 
világháború után utcára került, árván maradt gyerekeket 
mutatja be. Ezek a gyerekek mindenüket elvesztették, és 
otthonuk romjain, családtagjaik nélkül kell folytatniuk az 
életüket. A darab tele van szívhez szóló jelenetekkel, 
barátsággal, de szomorúsággal és bánattal is. A kedvenc 
részem mégis az, amikor minden gyerek együtt van, és 
ha rövid időre is, de boldogok, mert közösen játszhatnak. 
B.G.: - Sikerült beilleszkedned a színészek 
világába?

Kedvenc színésznőnk

 Balról Steingruber Nikolett                     

S.N.: - Igen, én nagyon sok barátot is szereztem. A 
próbák során jól összekovácsolódtunk. Azóta gyakran 
járunk el együtt sütizni, sokat viccelődünk, és vannak 
közös bulik is, úgynevezett bankettek. A felnőttek is 
nagyon kedvesek és segítőkészek. 
B.G.: - Akkor a nehéz munka ellenére nem 
bántad meg, hogy belevágtál a színészetbe?
S.N.: - Egyáltalán nem! Ellenkezőleg. Nagyon 
szeretem a színházat, és nem szeretném befejezni. 
Ezért is jelentkeztem egy újabb darabba, amelynek 
próbái idén nyáron kezdődnek. 
B.G.: - Remélem, akkor hamarosan újra 
láthatunk a színpadon. A próbákhoz és az új 
darabhoz is sok sikert és kitartást kívánok!

Berta Gréta
6. osztályos tanuló
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Szigligeten ezen a télen volt egy új meglepő 
látványosság. Januárban és februárban pár 
hétvégén Káli Magdolna és Werner Hans 
Dieter ideiglenes „jégbárt„ (anyag bőven volt 
hozzá) nyitott a Külsőhegyi utcában. Minden 
barát, ismerős és arra tévedt idegen számára 
volt ingyenes forralt bor, tea, pezsgő, 
„gyomorerősítő” és zsíros kenyér. Email-ben és 
a facebook-on hirdettük a bár megnyitását. 
Örültünk, hogy sokan elfogadták a meghívást 
és szívesen jöttek.  Közösen, vidámsággal 
könnyebb a szürke téli időt elviselni.

Szigliget hatte diesen Winter eine neue 
überraschende Atraktion. Jeweils ein 
Wochenende im Januar und Februar 
eröffneten Kali, Magdolna und Werner Hans-
Dieter erstmalig in Külsöhegyi Utca eine 
Schnee Bar. Dort gab es kostenlos Glühwein, 
Palinka, Tee, Sekt und frisches Schmalzbrot für 
alle Freunde und Bekannte. Jeder war 
willkommen, es wurde per E-Mail und 
Facebook bekannt gemacht und es war eine 
geselligeSache die allen die da waren Freude 
gemacht hat.

Hans-Dieter Werner

„JÉGBÁR”Újabb siker
A Kelet Fénye Hastánccsoport táncosai I. 
helyezéssel tértek haza a Veszprémben 
megrendezett  II. Connector Táncfesztiválról, 
Fátylak tánca koreográfiájukkal . A kisebbek 
először indultak versenyen, így méltán 
örülhettünk a sikernek. Tavaly a Junior csoport 
is remekül szerepelt, akik szintén a dobogó 
legfelső fokán állhattak. Az esemény 
elnevezése a  „Connector” szó a különböző 
táncstílusokat hozza  érintkezésbe. Ez a 
fesztivál idén nemzetközivé nőtte ki magát 
immáron másodjára.
 A Tánc szerelmeseinek ajánlhatom 
Szigligeten, az  ötödik alkalommal megrende- 
zésre kerülő  Tánctalálkozót. Itt nem versenyt 
láthatnak, de hasonlóan többféle táncműfajt 
próbálunk megismertetni a nézőkkel és ki is 
lehet próbálni a különböző mozgásformákat! 
Találkozzunk augusztus 4-én a szigligeti 
strandon, 16 órától!
Ezúton is köszönjük az eddigi Gratulációkat 
Csapatom és a magam nevében is!

Békefiné Kertész Szilvia

FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai 
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott
a felülbírálati kérelmet elbírálni.



„Segítünk, hogy több vendége legyen!”
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Sport

Március 24. 14:00
       Pécselyi SE – Szigliget BSE
Március 31. 14:00
       Szigliget BSE – Csabrendek Szamaras SE
Április 7. 16:00
       Taliándörögd-Halimba SE – Szigliget BSE
Április 14. 16:00
       Nyirád KSE – Szigliget BSE
Április 21. 16:00
       Szigliget BSE – Lesenceistvánd-Uzsa SE
Április 28 16:00
       Káptalantóti LC – Szigliget BSE
Május 5. 16:00
       Szigliget BSE – Zalahalápi SE
Május 11. 16:30
       Révfülöpi NSE – Szigliget BSE
Május 19. 16:30
       Szigliget BSE – Balatonederics SC
Május 26. 16:30
       Nemesgulács-Kisapáti SE - Szigliget BSE
Június 2. 17:00
       Szigliget BSE – Balatonszepezd SC
Június 16. 17:00
       Szigliget BSE – Egervölgye-Monostorapáti
 
A tartalékmérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt 
két órával kezdődnek.

Egy szigligeti, Vadász Attila érte el korosztályában a 
tapolcai futók közül a legjobb eredményt a 
hétvégén hatodik alkalommal megrendezett BSI 
Balaton Szupermaraton versenyen.
Szinte az egész falu szurkolt Attilának a legutóbbi 
megmérettetésen is, ahol a Balaton körbefutása 
volt a cél négy nap alatt. A nagyjából ötven 
kilométeres napi résztávok megtétele kivételes 
igénybevétel volt a váltakozó terep és időjárás, 
valamint a sérülések miatt, amiből már az első nap 
kijutott a szigligeti futónak. Azonban sikerült 
kiemelkednie a gödörből, és végül összesítésben a 
36., korosztályában pedig a 21. helyet sikerült 
megszereznie 18 óra 26 perces időeredménnyel. 
Ez azonban nem az egyéni rekordja, sikerült már 
16 óra 48 perc alatt is teljesítenie a távot, amely a 
tapolcai körzet futói között is a legjobb eredmény a 
verseny történetében. A Tapolca Honvéd SE 
versenyzője minden évben ér el kiemelkedő 
eredményeket, így aztán nem csoda, hogy büszkék 
rá a szülőfalujában. A még futballistaként szerzett 
Doki becenevű Vadász Attila pedig az "Egy út nem 
lehet túl hosszú, ha a végére érsz" mottóval készül 
az újabb megmérettetésekre.
Attila kifejezte köszönetét az őt buzdítóknak, 
azoknak a szigligetieknek, akik szorítanak neki, 
valamint azoknak, akik másként is támogatják őt a 
versenyeken: Szigliget önkormányzata, a 
badacsonytomaji Sörpatika, Simon Péter, a Ford-
Tomcsányi Kft.

Balassa Dániel

Szigligeti a tapolcaiak legjobbja A Szigliget BSE tavaszi meccsei

Meghívó

A  Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 
tisztelettel meghívja Önt bemutatkozó 

fórumára.
2013. április 5. péntek, 18 óra

Szigliget, Básti Lajos Közösségi Ház
Program:
·         Turisztikai vendégkártya rendszer
·         Régiójáró busz
·         A tagság előnyei
A fórumon Vendégeink jelentkezhetnek a 
Régiójáró busz bemutatása céljából 
szervezett ingyenes tanulmányútra!

Készüljünk együtt a turisztikai szezonra!

Tisztelettel:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
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SzigligetArchív  A felső hár om
 képTakács Jó zsef gyűjtem

én yében talá lható.                        

Helyesbítés: A 2013 februári Harsonában, a SzigligetArchív rovatban tévesen jelent meg a fotókon Békefiné Ángyán 
Ilona név. A helyes név a Láng Józsefné, Ángyán Ilona.
A 2013 januári Harsonában , szintén a SzigligetArchív rovatban tévesen jelent meg egy fotón Szívós István név. A 
helyes név a Szívós József.
Elnézést kérünk a hibáért és köszönjük az észrevételeket!

A 7. osztályos tánccsoport emlékére 
1954-55 tanévben.
1. Páhi Zita
2. Varga Éva Ruzsics Ferencné
3. Györei Erzsébet
4. Kovács Gizella Simon Pálné
5. Szép Magdolna Káli Béláné
6. Ihász Mária Ódor Zoltánné
7. Horváth Anna Jobbágy Árpádné
8. Jobbágy Sarolta Szőke Istvánné

A Noszty fiú esete Tóth Marival c. 
filmben szereplő lányok Vilma-hegyen 
készült fotója.  A „statiszták” iparos-
báli jelmezben vannak.
A fotókat Ódor Zoltánné Marikától 
kaptuk. Köszönjük, hogy megosztotta 
velünk!

1. Ódor Anna Szekér Jánosné
2. Ihász Mária Ódor Zoltánné

Ihász Ferenc és Biró Vilma Ihász Ferenc és Biró Vilma 
1860-as évek1860-as évek

1. Bíró Anna
2. Bíró József
3. Bódis Rozália
4. Bíró Julianna
5. Bíró Mária

1. Káli Mária1. Káli Mária
2. ?2. ?
3. Káli József3. Káli József
4. Polgár Teréz4. Polgár Teréz
5. Káli Lajos5. Káli Lajos



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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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, április 
30-ig 20 %-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.

http://www.brin-garazs.hu/

