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SZIGLIGETI HISTÓRIA ELŐADÁS-SOROZAT

Családi olvasópályázat

SZIGLIGET EGYHÁZA ÉS TEMPLOMAI
A szigligeti plébánia a XVIII. század végéig

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum
meghirdetett egy versenyt tavaly decemberben,
amire beneveztem, és a segítőm, akit
magammal vihettem, az anyukám volt.
Az első fordulóban egy elég vaskos füzetet
kellett kitölteni, tele nehezebbnél nehezebb
feladatokkal. Sokat dolgoztunk rajta, kutattunk a
könyvtárban, bújtuk a mesekönyveket,
böngésztünk az interneten, hogy minél
jobban válaszolni tudjunk a kérdésekre.
Rajzolni, festeni, sőt mesét írni is kellett. Nagy
segítségünkre
volt
Anikó
néni,
az
osztályfőnököm és Ibolya néni a könyvtárból.
Jól sikerült az első forduló, az 56 nevezőből 6.ként jutottunk be a döntőbe, amit már a
tapolcai könyvtárban rendeztek meg. Nagy
izgalommal készültünk, több könyvet és mesét is
át kellett nézni előtte, és egy mesekönyvről
beszámolót is kellett tartanom.
Ott a döntőben nagyon jól szerepeltünk. Jól
sikerült a könyvbeszámoló, a tesztkérdésekre
is jól válaszoltunk. Kellett még rajzolni egy
meséről, számítógép segítségével könyveket
megkeresni a könyvtárban, használni az
értelmező kéziszótárt és a szólások és
közmondások gyűjteményét.

(Töreky András 2011. január 22-én tartott előadásának
írásos anyaga / 3.)

Azon Berta Lőrincz nevű Gazda Ember
pedigh az után a Templomban lévő
Misemondó eszközöket, úgymint Kelhet,
Kazulát, s egyéb e félét maga házához vivén az
után Weszprémben be adta. …a kilitiek által
annyira üldözetetett azon ki verettetett Plébánus,
hogy némely asszonyok eőtet megh szánván,
mégh a Tekenyő aláis burétották, sőtt az
ablakon-is ki ki bujtatták«. Vele egy időben
űzték ki plébániájukból: fokszabadi, kenései,
kajári, vörösberényi lelkészeket is.
Balatonkilitiben a templomot »ki fejéritette és a
mi fogyatékozása volt, azt megujjétotta, hogy
isteni szolgálatot annál jobban tehessen bene.«
Kiűzése után új állomáshelyén (Káptalantótiban
vagy Szigligeten) »…a sok kénzás miatt csak
más fél esztendeigh élt, és ott meghalt.«
1722-ben kezdték el a Historia domus
(plébániatörténet) vezetését Lippay András
plébános idején, akit 1724-ben Nyéki Pál
váltott. Őt 1732-ben Veresics Mátyás, majd
1736-ban Domokos (Domonkos) Pál követte.
Ebben az időben Tördemic és Badacsonytomaj
is a filiái (leányegyházai) voltak, 1745-ben
viszont már Tördemic a plébánia székhelye,
Szigliget
ettől
kezdve
Tördemic
leányegyházaként működik.
A jelenlegi helyén korábban is állt templom,
amelyet Padányi Biró Márton veszprémi püspök
naplója szerint 1725-ben a Tóti Lengyel család
építtetett. (Szivós János iskolagondok 1870ben, a templomépítéssel kapcsolatos egyik
levelében is erre utal.) Kérdés azonban, hogy a
templom valóban akkor épült-e? Mindössze
térképi ábrázolás, és egy – az új templom
építését megelőző időszakban készült –
felmérési rajz alapján alkothatunk képet róla. A
két ábrázolás alaprajzi azonosságot mutat. A
felmérési rajzot Storno Ferenc német
származású,
soproni
építész-restaurátor
bizonyára akkor készítette, amikor 1863-tól a
Magyar Tudományos Akadémia megbízásából
felmérte Vas és Zala vármegyék műemlékeit. A
rajz és Rómer Flóris feljegyzései alapján Kozák
Károly régész – aki a várban és az Avasi
toronynál is régészeti ásatásokat végzett –
román korinak véli a régi templomot. Mérései
alapján a hajó szélességi méretei nagyjából
megegyeznek a Storno-féle rajzon látható
temploméval.

Végül nagy fölénnyel nyertük meg a versenyt.
Nagyon boldogok voltunk. Az első díj egy egész
napos kirándulás lesz Paloznakra, a
Meseterápiás Központba, amit májusban
rendeznek meg.
Steingruber Nikolett
4. osztályos tanuló
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Részvétel német nyelvi versenyeken

magát a német nyelv – a
Iskolánk tanulói szép
magyarok
számára
számban,
nagy
sokszor
nehézkeslelkesedéssel vettek részt
írásmódjában. Hogy is
a tapolcai Széchenyi
írjam: ss vagy ß; ei, ie
István Szakképző Iskola
vagy i? Ilyen és hasonló
által 7-8. osztályosok
Kovács
kérdéseket
kellett
számára 2011. február
Krisztián
feltenniük magukban a
23-án meghirdetett német
tanulóknak, akiknek nem
nyelvi
helyesírási
volt könnyű dolguk a 30
versenyén. A feladatok
főt kitevő, többnyire
nem voltak könnyűek,
Szabó
Júlia
és
Papp
Adrienn
középiskolás korosztály
hiszen csak az lehetett
versenyzői között.
sikeres,
aki
kiismeri
A maximális 118 pontból a 96 pontot elérő Szabó Júlia lett iskolánk legeredményesebbje. Az 5.
helyezést szerezte meg ezzel a pontszámmal, ami kimagasló annak tekintetében, hogy idősebbek is
indulhattak a versenyen. Ménes Zsófia a 6., Raposa Renáta a 7., Papp Adrienn a 9., Jani Cintia a
11., Kovács Krisztián a 15., míg Balán Tünde a 16. helyen zárta a versenyt.
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola a Mária-napok keretében hirdetett idegen
nyelvi versenyt. Az iskolánkat képviselő tanulóknak, Czanka Melindának, Szalai Annának és Varga
Patriknak feleletválasztós feladatok során kellett bizonyítaniuk szókincsük és nyelvtani ismereteik
magas fokát. Végül Szalai Anna az előkelő 2., Czanka Melinda az ugyancsak szép 3. helyezést érte
el.
Az ELTE ORIGO nyelvvizsgaközpont és a tapolcai KATEDRA nyelviskola 2011. április 8-án első
ízben rendezte meg tehetségkutató versenyét. A megmérettetés az „éles” JUNIOR nyelvvizsga
követelményrendszerére ill. feladataira épült. A javítást és értékelést JUNIOR vizsgáztató tanárok
végezték. A verseny két fordulóból állt. Az első fordulón mindhárom, az iskolánkat képviselő tanuló
(Papp Adrienn, Kovács Krisztián, Szabó Júlia) sikeresen továbbjutott. A második, szóbeli fordulóban
már csak a legjobbak vettek részt. Közülük is a legjobbnak Szabó Júlia bizonyult, aki mindenkit maga
mögé utasítva az I. helyezést érte el. Papp Adrienn 5., Kovács Krisztián 7. lett. A résztvevőket
oklevéllel és különféle tárgyjutalmakkal jutalmazták, míg az első 3 ingyenes Junior nyelvvizsga
lehetőséget nyert.
Keszler Noémi tanárnő

A szigligeti bronzcsapat
A
harmadik
helyet
szerezte meg a Tapolca
Félmaratonon a szigligeti
váltócsapat,
melynek
tagjai
voltak:
Király
Nikolett, Vadász Attila,
Balassa
Dániel
és
Jeszencsák
Edvin
(a
képen balról). A tapolcai és
a diszeli Főtér között
kétszer
megtett
táv
körülbelül 21 kilométer volt,
amelyet végül 1 óra 30 perc
körüli idővel futottak meg.

A
csapat
szervezője
Vadász Attila volt, aki
március közepén 16 óra 48
perc alatt futotta körbe a
Balatont a IV. BSI Balaton
Szupermaraton versenyén,
így a 21. helyezést érte el
összetettben. Áprilisban a
Húsvéti
Locsolófutáson
(Balatonederics) és a IV.
Tapolca
–
Sümeg
futóversenyen vett részt.
Mindkétszer a 2. helyen
végzett.
Mindannyiuknak gratulálunk!
Póka Ibolya
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Megszerettetni a sportot, már fiatal korban
Labdarúgó-tornát rendeztek az első és második
korcsoportos diákoknak a község általános
iskolájában
április
27-én,
szerdán.
A
megmérettetésen öt pályán, tíz iskola tizenhét
csapata mérkőzött meg.
A torna a Kistérségi Tanulmányi Verseny és a
Magyar Labdarúgó Szövetség Iskolai és Óvodai
Labdarúgó Programjának keretében zajlott.
Előbbit a Tapolcai Kistérség hívta életre 2010-ben,
hogy a környék általános iskoláinak diákjai a
tanulmányok és a sport terén bizonyíthassanak.
A délután 13 órakor kezdődő rendezvényen az
általános iskola melletti műfüves pályán, illetve a
községi sportpályán kialakított további négy
küzdőtéren zajlottak a mérkőzések.
Az első és második osztályosokból álló első
korosztályban, két csoportban mérkőzött meg nyolc
csapat. Az aranyérmet a Tapolcai Általános Iskola
Sötétmeg
mezben
a szigligetiésiskolások
szerezte
Badacsonytomaj
Monostorapáti
előtt.
A
legjobb
góllövő
Csík
Zsombor
(Badacsonytomaj) lett.
A második korcsoportban (harmadik és negyedik
osztály) három csoportban kilenc csapat küzdött a
végső győzelemért, amelyet itt is a tapolcai csapat
szerzett meg. Badacsonytomaj megszerezte a
második ezüstérmét, míg a harmadik Nemesgulács
csapata lett.
A tornán megjelent Majoros Attila, az Iskolai és
Óvodai Labdarúgó Program országos vezetője, és
Tóth Attila, a program Veszprém megyei vezetője.
Jelen volt Csík Ferenc, a Veszprém Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöke, Hanzmann László, a
Tapolca Diáksport Bizottság elnöke, Varga Béláné,
a kistérségi oktatási referens, és Szigliget
képviseletében Balassa Balázs polgármester.
A versenyről senki sem ment haza üres kézzel, az
érmesek a nyakbavaló mellé kupát is kaptak, de a
vendéglátásra sem lehetett panasz, hiszen
szendviccsel és csokival is kedveskedtek a fiatal
labdarúgóknak.
Majoros Attila elmondta, hogy gratulál a község és
az iskola vezetőinek a precíz és jó szervezésért.
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Örömét fejezte ki, hogy közel 170 gyereket és 3040 felnőttet sikerült megmozgatni, hiszen a
fiatalokban ilyen rendezvényekkel lehet kialakítani a
sport szeretetét.
„Részint azért vállaltuk fel a torna megrendezését,
mert azt tapasztaljuk, hogy a mai gyerekek
többsége sajnos a szükségesnél jóval kevesebb
időt tölt el a szabad levegőn mozgással. Ezért
igyekszünk minden adódó lehetőséget megragadni
arra, hogy örömteli, izgalmas sportprogramokon
keresztül népszerűsítsük és terjesszük a sportos
életvitel fontosságát, értékeit. Másrészt pedig a
település vezetése, valamint a Balaton SE Szigliget
jóvoltából rendkívül jó minőségű sportpályák állnak
rendelkezésünkre. Azt gondolom, hibát követnénk
el, ha kizárólag a saját iskolánk sporteseményeinek
megrendezésére
használnánk. A beérkezett
nevezések után rögtön kirajzolódott, hogy nagy
kihívás előtt állunk, de Balassa Balázs polgármester
úr irányításával, az önkormányzat dolgozóinak keze
nyomán, biztosak lehettünk abban is, hogy az
előkészületek körül minden rendben lesz. Lelkesítő
volt
Hanzmann
László
(Tapolca
Város
Diáksportbizottság elnöke) testnevelő kolléga
személyes segítsége, valamint több, szigligeti,
vendéglátással foglalkozó vállalkozó odaadó
támogatása. Szeretném, ha a jövőben is
beszélhetnénk
hasonló
nagyságú
sportprogramokról, melynek mi adunk otthont! –
mondta Jeszencsák Edvin, a szigligeti iskola
igazgatója.
–
A
program
színvonalas
megvalósításához
a
következő
segítőkre,
támogatókra találtunk: Balaton SE, Szigliget;
Esterházy Pince KFT, Szigliget – Simon Péter;
Szigliget Község Önkormányzata; Szigligeti
Általános Iskola – Diákönkormányzat; Szülői
Munkaközösség; Szigligeti Iskoláért Alapítvány;
Szalai Attila – borász; Szászi Endre – borász;
Szőke István vállalkozó; Tapolca és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás; Tapolca Diáksport
Bizottság; Tapolca KFT; Várkávézó – Németh
Zoltán. Támogatóinknak és mindenkinek, aki részt
vett az előkészületekben, köszönjük!”
Balassa Dániel

Balról, sötét mezben a szigligeti iskolások:
Jani András, Páhi Barnabás, Bodó Marcell, Csali Tamás, Hadnagy Adrián
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Tenniszverseny augusztus 12 – 14-ig,
gyermekszámok augusztus 11-től!
Versenyszámok:
Férfi egyéni -40, 40 - 60 és +60, Férfi páros, Vegyes páros, Női egyéni,
Gyerekszámok: -14, páros kezdők és haladók külön csoportban,
Ifjúsági 14 – 18 éves korig
Nevezési határidő felnőtteknek:
gyermekeknek:

2011. augusztus 12. péntek 12:00
augusztus 11. csütörtök 9:00

Az előnevezés a 06 70 33 1111 3 telefonszámon, SMS-ben vagy írásban
Teniszclub Szigliget
8264 Szigliget, Réhely. u. 32.
Nevezési díj egyéni: 5.000,-- Ft/fő, páros: 5.000,-- Ft/pár
gyermek: Ft 2.500,-Játékrend: minden mérkőzés 9 nyert játékig tart,
8 – 8-nál röviditett játék, a helyosztó mérkőzések két nyert játszmáig tartanak.
A verseny kezdési időpontja: 2011. augusztus 12., 12:00
gyermekszámok már csütörtökön, augusztus 11-én, 09:00
Díjazás: Az első négy helyezettet versenyszámonként serleggel, éremmel és
tárgynyereményekkel jutalmazzuk.
Szombaton 13:00-tól Players Party, ebéd a verseny összes résztvevőjének.
Eredményhirdetés: vasárnap 16:00-kor
Rossz idő esetén a mérkőzés az azt követő napokban tartjuk meg.

Forródrót: +36/70/33 11 11 3
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Szigligeti lakodalmas
Május 14. (szombat), Vár
15:00 Emlékezés a tóti Lengyel János és Sennyei
Krisztina 1678-ban történt házasságára
és a várba költözésükre - a Tapolcai Batsányi és a Kanizsa Táncegyüttes fellépése

890 éve történt
Május 21. (szombat), Avasi torony
18.00 Megemlékezés Szigliget első írásos említéséről
18.30 Lévai Mária hárfaművész műsora

Orbán-nap
Május 28. (szombat), Pupos Pince
10.00 Szentmise
10.45 Az újbor megáldása
11.00 Megnyitó
11.15 Sashalmi Orsi nosztalgia dalokat énekel
13.00 Szigligeti Gyöngyvirágok Néptánccsoport
14.00 Kelet Fénye hastánccsoport
15.00 Táncos-zenés műsor
16.00 Szigligeti Táncoló Talpak
17.00 Tóth Vera énekel
18.00 Kalimutu Jazz Band koncertje

Hősök napja
Május 29. (vasárnap),
Hősök kertje, Rókarántói-domb
17:00 A megújult Hősök kertjének és az amerikai
emlékmű avatási ünnepsége.

Íjászverseny

P
R
O
G
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HIRDETMÉNY
A Képviselő-testület a nyaralóval
rendelkező
személyek részére kedvezményes strandbelépőt
biztosít, nyaralóingatlanonként maximum 6 db-ot.
Felnőtt belépő 9000 Ft / év, gyermek-, diák belépő
4.500 Ft/év. Személyre szóló fényképpel ellátott
kártyák készülnek. Aki élni kíván a lehetőséggel, a
polgarmester@szigliget.hu e-mail címre küldjön
el egy pdf formátumú igazolványképet, valamint
a következő adatokat: név; születési hely, év;
anyja neve; lakcím; a nyaralóingatlan címe és az
ingatlantulajdonos neve.
Az Internettel nem rendelkezők fotóit a
Polgármesteri Hivatalban vagy a Községi
Könyvtárban beszkennelik.
Szigliget Község Önkormányzata

R

FÉNYTERÁPIA,
FRISSÍTŐ – RELAXÁLÓ
MASSZÁZS,

A

Június 5. (vasárnap), Vár

Várfesztivál
Június 11. (szombat)
13.00 Megnyitó
13.20 BRASS SHOW
- Daniel Speer Brass fúvós együttes
14.20 Kinizsi táncegyüttes műsora
15.20 Vásári játék (Az igazmondó juhász)
a T.M. stúdió előadásában
16.00 Kelet Fénye Hastánccsoport
17.00 Apródavatás
18.00 Palonai Magyar Bálint Hagyományőrző
Egyesület harcászati bemutatója
Június 12. (vasárnap)
11.00 Paprika Jancsi - bábelőadás
12.00 Hangulatcsinálás középkori módra
(Hollóének Hungarica Régizenei Együttes)
13.00 Solymászbemutató
13.40 Batsányi táncegyüttes
14.40 Team 4 Music „Magyarország történelme
dalokban”
15.40 Apródavatás
16.30 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
17.35 Középkori zenei koncert (Hollóének
Hungarica Régizenei Együttes)
Június 13. (hétfő)
11.00 Boombatacuda ütős együttes
12.00 Tapolcai Musical Színpad
13.00 Keszi Lövők Hagyományőrző Egyesület
14.00 Óperenciás Bábszínház műsora:
Az ezeregyéjszaka legszebb meséi
14.40 Veszprém Néptánc Együttes
15.40 Szigligeti Táncoló Talpak

M
A
J
Á
N
L
ó

AKUPRESSZÚRÁS SZŐNYEG
IZOMFÁJDALMAKRA
Testmasszázs
Hátmasszázs
Talpmasszázs

50 perc
20 perc
20 perc

Immunerősítés
Gyulladáscsökkentés
Fájdalomcsillapítás
Megoldás pikkelysömörre, ekcémára
BEJELENTKEZÉS HELYBEN SZEMÉLYESEN, VAGY AZ
ALÁBBI TELEFONSZÁMON:

06 20 549 2029
SZERETETTEL VÁROM KEDVES VENDÉGEIMET!
TAKÁCS ANDREA SZIGLIGET, PATAK U. 15.

Kéthetente megújuló
holland, német, angol árukészlettel
várom kedves vásárlóimat!
Felnőtt és gyermek ruha kg-os áron.

NÉZZEN BE! ÉRDEMES!
Takács Andrea
Szigliget, Patak utca 15.
06 20 549 2029
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LISZKAI
JÓZSEFNÉ
és
KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER
FÉRFI-NŐI
FODRÁSZATA
Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is
elfogadunk,
melyet személyesen
vagy telefonon is megtehetnek.
Nyitva tartás:
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077 H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
Rózsika: 06-87/461-220
V: Zárva
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

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!

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző
Szigliget, Külsőhegyi u. 64.
(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554
www.brin-garazs.hu
Szeretettel köszöntöm a kerékpározást szerető
emberek táborában.
Vallom, hogy a kerékpár,
mint sport vagy közlekedési
Eszköz törődést kíván,
s ha ezt megkapja, meg is hálálja az úton.
Ebben nyújtok segítséget Önnek:
kerékpárok javításával, - üzembe
helyezésével,- kölcsönzésével,
kerékpárok és alkatrészei
forgalmazásával,kerékpáros
kiegészítők értékesítésével.

SZIGLIGETI HARSONA
Szerkesztőség
: Balassa Balázs polgármester
Cím
Póka Ibolya könyvtáros
Tel.
Fax.
: Szigliget Község Önkormányzata
E-mail
: 2.2.4/1242/2002.
Lapzárta
: Szigligeten havonta, 500 példányban

}

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 53.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

