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Új hajójárat a Balatonon
A Balatoni Hajózási Zrt. a keszthelyi Turisztikai
Egyesület kezdeményezésére a balatongyöröki,
a
balatonmáriafürdői
és
a
szigligeti
Önkormányzatok támogatásával új hajójáratot
indít
májusban,
illetve
szeptemberben
hétvégenként Balatongyörök – Balatonmáriafürdő – Szigliget (szombati napokon),és
Balatonmáriafürdő – Balatongyörök (vasárnapi
napokon) útvonalakon, ezzel is segítve a
balatoni szezon meghosszabbítását.
Az új járat lehetővé teszi a kerékpárok
szállítását is, mellyel Társaságunk a környezetvédelmet is szem előtt tartva a kerékpárral
érkező vendégeket is várja, így lehetőséget
teremtve a Keszthelyi-medence körbetekerésére és a szigligeti vár könnyebb elérésére!
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy
évről évre növekszik nemcsak a kompon, de a
személyhajókon szállított kerékpárok száma is.
Ezt figyelembe véve Cégünk az idei évben az
Akali vízibusz hajót átalakítás után alkalmassá
tette kerékpárok szállítására. A kerékpáros
forgalom további fellendítése érdekében
díjszabásunkban a felnőtt kerékpárjegy árát
nem emeltük az elmúlt évhez képest, illetve
bevezettük a kerékpárjegyet gyermekek részére
is és a fent említett járatunkon akciós áron,
500.- forintért szállítjuk egységesen a
kerékpárok darabját.
Május elsején Balatonmáriafürdőn a három
község polgármestere kézjegyével látta el a
szerződést.

XII. évf. 5. szám

Fotópályázati felhívás!
Szigliget Község Önkormányzata
amatőr fotópályázatot hirdet

„Képek Szigligetről”
címmel

Pályázati kiírás
Téma: Szigliget természeti és kulturális
értékeinek bemutatása fotókon keresztül.
Minden pályázó maximum 10 pályamunkával nevezhet.
A pályamunkák benyújthatók:
2013. június 17-től július 19-ig a szigligeti
Básti Lajos Közösségi Házban (8264 Szigliget,
Kossuth L. u. 23.), Póka Ibolya könyvtárosnál
személyesen vagy postai úton.
Elérhetőség: 70 / 371-5400,
szigligkonyvtar@freemail.hu
- a fotókat papír alapon A4-es vagy A5-ös
méretben lehet benyújtani
- borítékban nevüket, címüket és elérhetőségüket szíveskedjenek beadni
A nevezés díjtalan!
A pályamunkákat szakmai zsűri értékeli.
A beküldött fotókból

kiállítást rendezünk,
melynek megnyitója
július 28-án 11 órakor lesz a
Básti Lajos Közösségi Házban.
A legjobb pályamunkák jutalomban
részesülnek.

Az alkotások elkészítéséhez
sok sikert kívánunk!
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Gazdálkodó őseink
– Szigliget gazdasága 1700-1914-ig
(III. rész)
A Patacs major szintén Puteani József tulajdona
volt, és valószínűleg ő is alapíthatta. Juhászként
dolgozott Városi Vendel (1865) és Altner Péter
(1876). A Városi családnál érdemes megemlíteni,
hogy Városi János (1865) és Városi Mihály (1867)
is juhászként dolgozott Szigligeten harmadik
testvérükkel egyetemben, de róluk nem derül ki,
melyik egységben. Kanász volt Tasler József
(1880), gulyás pedig Somogyi Péter (1881).
Látható, hogy ez nem volt egy nagy létszámú
mezőgazdasági üzem, ugyanakkor a létszámot
gyarapíthatták a vándorcigányok, akik többször is
a Patacsban húzták meg magukat (erre utal a
Kódisgödör elnevezés is). Itt született gyermeke
László Józsefnek (1866) vagy Balogh Mihálynak
(1867).
A Ciframajort Taródházi Kiss Ignác alapította, bár
eléggé tékozló életmódot folytatott, mégis
megfelelően lerakta ennek az üzemnek az
alapjait. Kiss Ignác után a lánya, Kiss Terézia
felesége, Inkey Antal szerezte meg a majort,
majd a halála után az újabb férj, Majthényi István
birtokolta. Majthényi és Kiss Terézia gyermeke,
Majthényi Eszter hozományul a Ciframajort is
Forgách Antal birtokai közé juttatta, majd tőle
vette meg Freystädtler Antal, és ő, valamint fia,
Jenő olyannyira felfejlesztették, hogy 1900 körül a
falusi majorral vetekedő erejű mezőgazdasági
egység volt. Ennek ellenére az első bejegyzés
csak 1864-ből való, és Pintér Pálról szól, aki
juhászként dolgozott, mint ahogy Cser Ferenc
(1867), Csali János (1868) és Nagy József (1874)
is. Kasznár, vagyis gazdatiszt volt Gruber József
(1868), Bata János (1873), Talabér Ferenc (1876)
Menczeli Imre (1881), Fülöp János pedig kocsis.
A sertéseket Szép János (1873) őrizte, a
marhákat pedig Nyers István (1881). Pintér Mária
(1882) szolgálóként szerepel a nyilvántartásban.
Gazdaként, tehát valószínűleg irányító pozícióban
dolgozott Németh Mihály (1884 – nem azonos a
korábban a Kongónál említett druszájával). A
Ciframajornak is megvolt az urasági hajdúja, a
felsőperesznyei születésű Csatovics József
(1888)
látta
el
ezt
a
feladatkört.
Lássuk
a
falusi
majorban
dolgozókat.
Valószínűleg Szívós János (1861) volt ennek az
egységnek a gazdatisztje. Szolgálóként dolgozott
itt Sóstai Terézia (1868), bognárként Varga József
(1869), kocsisként Ferenczi Pál (1870),
kanászként Németh Flórián (1874).

Balassa Dániel
folytatjuk...
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HALLGAT A SZIGLIGETI ORGONA
2011 évben Simon Zsolt úr kezdeményezte a
szigligeti orgona felújítását, ami 20 év után meg
is szólalt, de csak pár alkalommal.
A felkért orgonajavító-kántor úrnak több
alkalommal jelezve lett, hogy az orgona
használhatatlan, de Ő ezideig - lassan két éve
lesz - csak ígérgetett. Több mint egymillió
forinttal nagyon sok ember támogatta ezt a
nemes kezdeményezést.
Vajon tud-e valaki segíteni, hogy újból
megszólalhasson a "Balaton gyöngyszemének", Szigligetnek az orgonája?!
Janauschek Katalin
A szigligeti vár aljában
kinyíltak
a
csuhé
virágok. Rózsa, szegfű,
tulipán,
margaréta
liliom. Mindez kukorica
csuhéból. 500,- Ft/db
Június 8-án 9-én egész
nap virágokat készítek.
Szigligeti vendéglátósoknak, szobakiadóknak 20 % kedvezmény.
Szeretettel várok minden érdeklődőt!
Némethné Jobbágy Anna 06 20 421 8045

MÁJUSFA KITÁNCOLÁS A GÜNS PINCÉNÉL
JÚNIUS 8-án DU 5 ÓRÁTÓL
Élőzene, vacsora, bor, jókedv!
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Faültetés - másodszor
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör
még 2011 őszén határozta el, hogy
minden újszülött szigligeti gyermek
örömére egy-egy fát ajándékoz a
községnek. A tavalyi két fa után idén hat
fát ültethettünk a Liget utca és a Tapolca
patak közti területre. Május 4-én szép,
napos időben gyűltünk össze, hogy a
2012-ben születetteket megünnepeljük.
Az apró gyermekeken és szüleiken kívül
a testvéreik és nagyszüleik is részt
vettek az eseményen. Sorsolással
döntöttük el, melyik fa mellé kinek a
nevét feltüntető tábla kerüljön.
Összejövetelünk végén – mintegy záró
jelenetként – egy gólya szállt le egészen
közel hozzánk. Bizonyára tudta, dolga
lesz a faluban, hogy jövőre is
ültethessünk fákat.
Demeter Éva

Cser Huba

Hegyi Kristóf

Takácsi József

Szalay Zsóka

2013. június 14., péntek 19 óra,
Básti Lajos Közösségi Ház

Rendőrségi konzultációs fórum a köz-,
közlekedésbiztonságról és a bűnügyi helyzetről
- a résztvevők a tapolcai Rendőrkapitányság illetékesének
mondhatják el javaslataikat, észrevételeiket, feltehetik kérdéseiket.
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Hegyi Búcsú 2013
Hagyományokhoz híven 2013 évben is megrendezésre került, Szigligeti önkormányzat szervezésében - a Szentháromságnapi búcsú, röviden csak”Hegyi búcsú”.
A tél végén (ami idén április közepére esett) már
megkezdődtek a szervezések, felhívások, szponzor keresések.
Lassan összeállt a műsorterv . Kirakodó vásár, táncosok, és az
elmaradhatatlan
főzőverseny,
ami
szimplán
csak
hagyománytiszteletből „Halászlé” nevet kapott, mert az
alapanyagot szolgáltatható „horgászverseny” nem került
megrendezésre. (tarthattunk volna csülökfőző versenyt is)
Természetesen, - saját szemszögemből – tudom elmondani a
rendezvény lefolyását, mivel nem sok rálátásom volt Ibolya
szervező munkájára. (de megdolgozott a programért).
Helyszínéül immár második ízben (nagyon helyesen) a
„Népbolt” előtti terület lett használatba véve.
Elsősorban a főzőverseny érdekelt bennünket, (és ha van
műsor is az nekünk egy bónusz plusz).
Jelentkezések rendben befutottak a szervezőhöz, első
nekifutásra 7 csapat. Misi konyhatünci, facebook-on jelezte,
hogy harcsafejjel támadja az első helyet. Pénteki napon
kiosztásra került - csapatonként – cirka 3 kg (2 db) ponty.
Zoli barátommal gondolkodóba estünk, hogy egy 20 literes
kondérban ez a halmennyiség és amit ki lehet hozni belőle az
nagyon kevés. Szombatra helyre állt a rend, vettünk még egy
halat, és sok apró hal került még az alaplébe, teljesen friss
fogás. Sőt menet közben még hoztak hozzá, így jó vastag
alapot tudtunk készíteni. Tavalyi tapasztalatok alapján, idén is
magunk vittük a tűzifát, mert nem szeretjük a tömény füstöt, az
pedig most is volt bőven.
Közben a „nagy színpadon” kezdetét vette a kulturális műsor.
Az iskolások adták elő zenés, táncos, vidám műsorukat.
A versenyző csapatok ezenközben kevertek, pasziroztak, ittak,
itattak, egymás főztjét dicsérték.
A táncos produkciók sok érdeklődőt csábítottak a nézőtérre,
Szépek voltak a „Kelet fénye” tánccsoport Békeffyné Szilvi
vezetésével. És a tördemici néptánc csoport műsora is sikert
aratott.
A zsűri ítészei - ezenközben - álruhában járták körbe a főző
helyeket és kóstolták a félkész anyagokat, valamint
mindenkinek megígérték az első helyet. (de csak fű alatt)
Szokás szerint kora nyári idő és, kis híján melegünk volt.
Neves időjósok (2 db levelibéka) esőt nem jósoltak, mindez
igaz is volt addig a pillanatig, míg „Kis Zamek” a színpadon buli gyanánt – elő nem adott egy „azték indián” esőváró
számot, mert erre kezdetét vette az égi áldás. Szinte már
hiányzott, hogy maradt volna fenn.
Ez a kis momentum zavarhatta meg a zsűrit mert rájöttek, azért
8 első hely mégsem lehet - illetve lehetne, de ez más történet –
így kényszerűen kóstolásba kezdtek a sorrend eldöntésére.
Nem álltak a helyzet magaslatán, mert a 7.számmal ellátott
tányért kellet volna, első helyre kihozni, de valami
megzavarhatta őket. (tompa ízlelőbimbó, gyenge pálinka
öblítés hiánya)
Kis huza-vona után, megszületett a sorrend. Illik ide tenni a
csapatok neveit, mert évente szinte csak ez az egy
megmérettetés van Szigligeten és ennyi publicitás kijár
mindenkinek:
I.Mayer Tamás és csapata II. Básti Misi III. Czilli-Töreki csapat,
közönségdíj: Mile Pál. Részt vettek még: Székely-KáliDomonkos csapat, Baka-Szabó István, Flórián család és
Sándor József. A szponzoroknak köszönhetően minden csapat
kapott az oklevél mellé ajándékot.
Az eredményhirdetés után - Rejtő Jenővel élve: „úri közönség
táncol” - program indult a sörsátrak alatt. Megfelelő hangulatba
kerülve, mindenki megfogadta, - a győzteseket kivéve - hogy
idén volt itt utoljára, és bunda, meg korrupció, meg csaló zsűri,
meg miénk volt a „legjobb”. Abban is biztos vagyok, hogy jövőre
ugyanilyen lelkesen élesztik a tűzet mint idén és mint a
kezdetektől minden alkalommal.
A küzdőtér gyászos képet mutatott a szakadó esőben, itt egy
kondér félig hallével, ott egy másik kondér félig halászlével.
Árokba kiöntve a maradék, ennyire jól laktak?

Zolival szokás szerint játéknak vesszük és játszunk, hangulatot
csinálunk ilyen alkalmakkor, és ha mellette kapunk valamit a
produkcióért azt megköszönjük, de a legfontosabb, hogy „mi”
jól érezzük magunkat, és tudjunk örömet adni barátainknak,
ismerőseinknek.
Mellékesen: a produktumunk - 17-18 liter - öt perc alatt fogyott
el, úgy hogy nem tudtam hazavinni kóstolót. Kellemes gyakorlat
volt a következő főzésünkhöz, ami „vaddisznó pörkölt
dödöllével” lesz a májusfa döntéskor. (06.08-án)
Itt köszönjük meg a támogatóknak:
Szigliget Község Önkormányzata, Bakos Attila, Kardos József,
Németh Zoltán, Simon Péter, Szabó Tibor, Szalai Attila, Szántó
Zsolt
Szabadtűzi Lovagrend jelmondatával : Tüzed ki ne aludjon !!!

És az elcsépelt szlogennel:
Lejegyezte:

jövőre veletek ugyanitt !!!
Czilli Károly
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60 éves osztálytalálkozó 1953 - 2013
„Bár hűtlenül elhagyott az ifjúság,
Nyílik még számunkra sok szép virág..."
Kedves Osztálytárs!
Hatvan éve, hogy befejeztük az általános iskolai
tanulmányinkat.
Találkozzunk! Gyere ünnepeljünk!
Ünnepeljük meg az évfordulót! Örüljünk, hogy
látjuk egymást. Emlékezzünk, beszélgessünk!
Szeretettel várunk május 25-én délután 14
órakor az iskolánkban.
Várnak a régi osztálytársaid 1945 – 1953

Az
általános
iskola
legimpozánsabb
tantermében találkoztunk az 1953-ban végzett
diákok. A régi osztálytársaink fele megjelent.
Czibor Erzsi, Csóka Marika, Ihász Annus, Kolics
Karcsi, Kovács Ami, Páhy Laci, Pupos Lali,
Szabó Marika, Szántai Évi, Szántai Marika,
Tóth Rózsi, Töreky Irma

A névsorolvasás után az elhunytakért gyújtott
kegyeleti gyertya lángja mellett bólintgató
harangvirág
néma
kondulását
hallgatva
emlékeztünk.

Emlékeztünk osztálytársainkra, tanárainkra
főként Somfai Györgyné osztályfőnökünkről
beszélgettünk, a "falu tanítónéni"-jére, valamint
osztályunk első igazgatójára Szívós Józsefre.
Méltatása derűt keltett szigorú tanóráira, érces
hangjára emlékezvén. Tisztességre, becsületre
tanította a falu apraját-nagyját. A falu igazi
igazgatója volt. Éke lenne egy emléktábla az
iskola falának, ily módon is emlékezvén.

Megható volt az örömteli szempárok tekintete,
csillogása, szívmelegítő ölelések, vidám
beszélgetések, derűs nevetések közben
virágénekektől zengett a tanterem, hiszen
"nemcsak a húszéveseké a világ". Köszönet
illeti az igazgatóasszonyt, Balassáné Molnár
Editet, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az
iskola legszebb tantermét. Végül kicsengettünk
és tantermünk, iskolánk ajtaja becsukódott
mögöttünk, - utoljára... ?

e.ria
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A Szigligeti Általános Iskola tanulóinak
kiemelkedő sporteredményei
A sport, a mozgás, a mindennapos testnevelés
kiemelt szerepet kapott az új Köznevelési
Törvényben.
Iskolánk
Pedagógiai
Programjában is tükröződik az egészséges
életmódra nevelés fontossága. Reméljük,
hogy a szép eredmények sok gyermeket
ösztönöznek a sportolásra.
2013. április 5-én Pápán került
megrendezésre az Atlétika Diákolimpia Mezei
futás
versenysorozat
Veszprém
megyei
döntője, amelyen a 69 induló közül Varga Patrik
az előkelő 9. helyezést, míg a Varga Patrik,
Ménes Dániel, Sárkány Tamás, Hegedűs
Norbert alkotta csapat kiemelkedő 5. helyezést
ért el.
A május 8-án megrendezett VI. Szigliget
Kupa – Labdarúgás II. korcsoportja III.
helyezést ért el. A csapat tagjai: Csali Tamás,
Bodó Marcell, Jani András, Bartos Róbert,
Szabó Lili, Hadnagy Adrián, Medve Bátor.
Május 14-én az Atlétika Diákolimpia
Veszprém megyei döntőjén Veszprémben az
1500 m síkfutás versenyszámában Varga Patrik
a 7. helyen, 4x1000 m váltóban (Ménes Dániel,
Hegedűs Norbert, Sárkány Tamás, Raposa
Roland) a 4. helyen végzett. Ugyanitt
távolugrás versenyszámban Pupos Dorina a 4.
helyen zárta a versenyt 422 cm-es ugrásával.
Május
16-án
utcai
futóversenyt
rendeztek Tapolcán, ahol Varga Patrik (IV.
korcsoport) I. helyezést, Bátai Anna (III.
korcsoport) V. helyezést, Bartos Viktória (III.
korcsoport) VI. helyezést ért el. Iskolánkat nagy
számban, 22 tanuló képviselte a versenyen.
Május 18-án szervezték a Kálifélmaratont Kővágóörsön. Varga Patrik a 21,1
km-t 1ó 41p alatt tette meg, és ezzel az idővel a
felnőtt mezőnyben III. helyezést ért el,
korosztályában pedig I. helyezett lett.
Május 21-én került sor Tapolca
Tankerület
Utcai
Futóversenyére
Badacsonytomajon, ahol Varga Patrik I.
helyezést és Bátai Anna ugyancsak I. helyezést
szerzett.
Varga Patrik kiemelkedő teljesítményével
800 m síkfutásban bejutott a Kis iskolák Atlétika
Sportversenyének
Veszprém
megyei
döntőjébe.
A 2012/2013-as tanévben iskolánk
tanulói 14 sportversenyen vettek részt, ezen
kívül bekapcsolódtunk a Bozsik programba U7,
U9, U11-es korosztályokban.
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A tanulókat a versenyekre Mile Pál
készítette fel, köszönjük iskolánk testnevelő
tanárának kiváló, lelkiismeretes munkáját.
Büszkék vagyunk diákjaink teljesítményeire,
gratulálunk a szép sikerekhez!
Balassáné Molnár Edit
igazgató

Éremeső Szigligeten!
Öt gyerek indult az iskolából és egy az óvodából,
hogy
május 26-án részt vegyen a dzsúdó
versenyen Pápán. I. Pápai Bakony Kupán .Korán
megérkeztünk,neveztünk és utána mérlegeltek
minket. Majd a súly,életkor,nemek szerint csoportba
osztottak minket. Bemelegítettünk és nyújtottunk,
hogy jól tudjunk küzdeni. 4 szőnyegen folytak a
küzdelmek 4 bíróval. A versenyen sok küzdés volt.
Nagyon boldogok voltunk a verseny végén, amikor
a díjátadó volt. Minden szigligeti induló érmet nyert.
Így 6 éremmel jöttünk haza. A társaim közül 3
aranyérmes ,1 ezüst és 2 bronzérmes lett. Jól
éreztük magunkat.
Aranyérem:
Medve Viola Eszter 1. osztály
Szalai Attila István, Óvoda,nagycsoport
Szántó Bálint Zsolt 1.osztály
Ezüstérem:
Mező Zsófia Márta 3.osztály
Bronzérem:
Mező Ábris Béla 2.osztály
Cser Zsolt Hunor 1.osztály
Gyertek le az edzésekre az iskolába,legyetek ti is
dzsúdósok! Nyáron dzsúdó táborba megyünk, bárki
jöhet a táborba, akinek kedve van.

Kiss Balázs edző, Simon Mihály Simon Judo Club
Cser Zsolt Hunor 1.osztály

2013. Május

Szigligeti Harsona

7. oldal

SzigligetArchív
Katonák voltunk...

Szabó István

Pupos Lajos

Ángyán György

Töreky Lajos

Takács Lajos

Kónicz Kálm
án

Horváth Sándor

Horváth Józs
ef

A képek Takács József gyűjteményéből valók.

Szerkesztő: Póka Ibolya

Szigligeti Harsona

8. oldal

2013. Május

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
2002 óta a szépülni vágyók
szolgálatában!

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző

Alkalmi-, utcai-, és divatfrizurák
hölgyeknek,
uraknak és gyermekeknek
Szigligeten,
a Kossuth utca 73.
szám alatt
Nyitva tartás:
K-Cs: 8-17 óráig
P: 11-19 óráig
Szo: 9-14 óráig
V-H: Szünnap

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

Argán olaj
"a haj folyékony aranya"
és további természetes hajápoló
termékek
üzletemben folyamatosan kaphatók!
Megújult környezetben,
extra szolgáltatásokkal
várom Kedves Vendégeimet!

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

:
:
:
:
:
:

Szigliget, Külsőhegyi u. 64.
(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554
www.brin-garazs.hu
Használt kétkerekű beszámítása
új kerékpár vásárlása esetén.
Alkatrészek és kiegészítők árusítása.
Használt kerékpárok szervizelése és felújítása
rövid határidővel, precíz munkavégzéssel.
Kerékpárok egyedi, igény szerinti összeszerelése.
Szaktanácsadás
Kerékpárkölcsönzés
Kerékpáralkatrészek, kiegészítők új- és használt
kerékpárok értékesítésével állok rendelkezésükre!

Nyitva tartás:
H-P: 9-17
Szo: 9-13
64.

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Póka Ibolya
matr1ca
Szigliget Község Önkormányzata
2.2.4/1242/2002.
Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség
Cím
Tel.
Fax.
E-mail
Lapzárta

Tel: 06 20 275 7554
Szigliget Külsőhegyi u.

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

2013. június 14., péntek 19 óra,
Básti Lajos Közösségi Ház

Rendőrségi konzultációs fórum a köz-,
közlekedésbiztonságról és a bűnügyi helyzetről
- a résztvevők a tapolcai Rendőrkapitányság illetékesének
mondhatják el javaslataikat, észrevételeiket, feltehetik kérdéseiket.

