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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

„Kedvenc váram”
Szeptember 20-án a várpalotai Thury
vár kápolnájában tartotta a Veszprém
Megyei Várak Egyesülete rajzpályázatának
kiállítás
megnyitóját
és
díjkiosztó
ünnepségét.
„Kedvenc váram” címmel, a tavasszal
meghirdetett
pályázatra
közel
150
pályamunka érkezett be 5 kategóriában. Az
alkotóművészekből és rajztanárokból álló
zsűri 25 munkát díjazott. A díjakat ez
alkalommal adta át Balassa Dániel,
megköszönve a pályázók igényes munkáját.

XII. évf. 9. szám

11-12 évesek között
III. helyezést ért el Kajdi Janka.
Felkészítő tanáruk Szájer Béla
6-10 éves korosztályban
I. helyezett lett Csali Máté
Mező Zsófia.
III.helyezettek Bátai Anna
Bartos Viktória.

és
és

Felkészítő tanáruk Császár Lászlóné.
Császár Lászlóné
Bartos Viktória

Mező Zsófia

Csali Máté

Várpalotán Balassa Dániel és Varga Sándor
képviselték Szigliget várát

A Szigligeti Általános Iskola 32 tanulója
pályázott és a következő helyezéseket érték
el:
13-14 éves korosztályban
I. helyezett Szászi Titanilla,
II. helyezett Szalai Anna,
III. helyezett Varga Patrícia.
.

A színvonalas tárlatot október közepéig
látogathatja az érdeklődő közönség. A
győztesek képei a kiállítás zárása után
megtekinthető a http://www.varkapitanysag.hu
honlapon. A pályázat legjobb képeiből az év
végén 2014-es falinaptár készül.
Póka Ibolya
Fotó: Csali Tamás
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Bokros László festőművész 85 éves
Szeptember 8-án a Básti Lajos Közösségi Házban ünnepeltük Bokros László festőművész 85. születésnapját.
Balassa Balázs polgármester és Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte őt a
jeles évfordulón. A Szigliget Általános Iskola tanulói verssel és furulyaszóval kedveskedtek. A hivatalos
köszöntő után művésztársak barátok adták át ajándékaikat. A könnyekig meghatódott Laci bácsit Szakály Éva
(Anglia) egy vidám versével köszöntötte egyik barátjuk:

Uram, ma lettem nyolcvanéves,
Túl gyorsan múltak el az évek.
Még oly sokat szeretnék tenni,
Úgy szeretnék nyolcvanegy lenni.

Tudom , uram, hogy sokat kértem,
Hisz, olyan szép lehet fenn az égben
S én mégis arról tervezgetek,
hogy érjem meg a nyolcvanhetet.

Addigra már reszket a kezem,
De ha még helyén lesz az eszem,
A magas kortól én nem félek,
Megadod a kilencvennégyet?

A pár kis tervem, mi még lenne,
Ha tán több időt igényelne,
S egy év nem lenne elegendő,
Add, hogy hadd legyek nyolcvankettő!

Elfáradok a hosszú úton,
El is kések majd sokszor – tudom,
Tudasd vele, ha meggondoltad,
Betöltöm-é a nyolcvannyolcat!

A korra nincsen szabadalom,
Számításom megtalálhatom,
Ha őrködsz egészségem fölött,
Akkor lehetnék kilencvenöt.

Jó lenne még sokat utazni;
Újabb helyeket látogatni.
Halálom persze még tán várhat,
Megérhetném a nyolcvanhármat?

Már igazán csak egyet kérek
Uram, ne vedd szemtelenségnek,
Éveim száma kerek lehet,
Ha meglátnám a kilencvenet.

Manapság már hallani olyat,
emberekről készül másolat.
Ezt talán én is megvárhatom,
Segíts át a kilencvenhaton!

Uram, Te látod a világot,
Gyorsan jönnek a változások.
Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy,
Esetleg lehetnék nyolcvannégy?

És hogyha ezt már megengedted,
S ezt a lépést értem megtetted,
Neked már úgy is mind egyre megy,
Könnyen lehetnék kilencvenegy.

Ha még hírtelen meg nem halok,
Kis vagyonkámmal rendben vagyok,
elég lesz talán még egy évig,
Kihúzhatom kilencvenhétig?

És ahogy a technika halad,
Sok újat lát, ki élve marad,
Még oly sok minden ideköthet.
Úgy örülnék a nyolcvanötnek!

Minden szemérmet félreteszek,
Hogyha még egyet kérdezhetek,
Tudom ez a kor hajmeresztő,
De hadd legyek kilencvenkettő!

Hála Neked, nagy a családunk,
Még pár dédunokát is várunk,
Láthatnám őket? – ugye azt mondtad
Megadod a kilencvennyolcat.

Az emberiség sokat tehet.
A világ oly csodás hely lehet.
Jó annak, aki itt maradhat,
Nem olyan sok az a nyolcvanhat!

Úgy megszoktam az életemet,
És hátha lesz még, ki megszeret,
Ki pótolná elveszett párom,
Ha lehetnék kilencvenhárom.

Sok évet kaptam, nem egy-kettőt,
Megköszönöm a sok esztendőt.
És még kérem, - tán el sem hiszed,
A kilencvenkilencediket.
Még egy év és akkor valóban
A népek azt mondhatják rólam
„Ez aztán igazán szép kort ért meg,
Hisz tegnapelőtt volt száz éves!”
Uram, az életet Te adod,
Úgy veszed el, amint akarod.
Nem is zavarlak többet Téged,
Ne vedd komolyan, amit kérek Csak beszélgetni vágytam véled!

Uram! Azt kívánjuk még Tőled, hogy
Lacinak párjával - Júliával együtt
hosszú „zsörtölődős” életet adjál!

BOKROS LÁSZLÓ

Póka Ibolya
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Versenyközpont: Szigliget, Sportpálya
Nevezés: 8:30 – 10:00
Nevezési díj: nincs
6.00 km-es táv
Rajt: 10:30
Útvonal: Sportpálya – Strand – Kikötő - Csonka-torony –
Ófalu - Vár
Férfi korosztály:
14 év alatt, 15-40 év, 41 felett
Női korosztály:
14 év alatt, 15-40 év, 41 felett
Váltófutás (Táv: 6 km) (Családi és iskolás csapatok
számára)
Rajt: 10:30
Útvonal: Sportpálya – Strand – Kikötő - Csonka-torony –
Ófalu - Vár
10.00 km-es táv
Rajt: 10:00
Útvonal: Sportpálya – Strand – Kikötő - Csonka-torony –
Iharos út – Balatoni Bringakörút- Vár
Férfi korosztály:
18 év alatt, 19-40 év, 41 felett
Női korosztály:
18 év alatt, 19-40 év, 41 felett
Információ: Balassa Balázs 06-30/560-2526
polgarmester@szigliget.hu
• Tervezett eredményhirdetés: 12:00, a várban.
• A verseny után szigligeti borkóstolás!
• Az útvonalat a rendezők és a polgárőrség biztosítja
• A RÉSZTVEVŐK EGÉSZSÉGESEN, SAJÁT
FELELŐSSÉGÜKRE INDULHATNAK A VERSENYEN.
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Köszönjük mindazoknak, akik bármely módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
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Gazdálkodó őseink – Szigliget gazdasága 1700-1914-ig (VI. rész)
Érdemes megvizsgálni a szigligeti alkalmazottak
származási helyeit is. Erről az 1890 utáni anyakönyvekből
lehet pontosabb információkat nyerni, hiszen itt a
származási helyet is feltüntetik a szülőknél. Hasonlítsunk
össze három évet. Az első, 1893-as évben nyolc új
névben tűnt fel azok közül, aki nem földművesként,
napszámosként vagy béresként dolgoztak. Közülük
Németh Matild, Gadácsi Pál és Pap János volt szigligeti
származású, Bindics János Tornáról, Szabó József
Kisapátiból, Új György és testvére Károly Zalaapátiból,
Bokor Gábor pedig Kapolcsról származott. 1900-ban
szintén nyolc személy felelt meg a fenti feltételeknek.
Közülük csak Kocsis Mihály és Horváth János volt
szigligeti származású, Lovasi Károly gyepűkajáni, Mohos
István és Pákó György lesencetomaji, Katona József
diszeli, Kuczagi Károly zalaegerszegi, Hári Ádám pedig
tótkeresztúri lakos volt korábban. 1905-ben hét fő felelt
meg a kritériumoknak. Varga Terézia és Marton Lajos
származott falunkból, Szűcs György Lesencetomajról,
Vörös János Lesenceistvándról, Horváth Lőrinc Miskéről,
Sabján János Pötrétéről, Mogyorósi István pedig Nyirádról
érkezett. A három kiválasztott év csak példa volt, de
hasonló tendencia figyelhető meg a többi esztendőben is.
A nem földműves, napszámos vagy béres alkalmazottak
és dolgozók kétharmada általában nem volt szigligeti
származású. Ennek a tendenciának az oka ismeretlen,
ugyanakkor feltételezi, hogy a szigligeti gazdaságok olyan
mértékben igényelték a munkaerőt, hogy azt a helyi
lakosságból nem tudták megfelelően kitermelni.
Mint fentebb írtuk, 1912-ben már Esterházy Pál volt
Szigliget egy részének tulajdonosa. A falusi major
modernizálása nagyrészt az ő és unokaöccse, Esterházy
János érdeme, erről az időszakról pedig már élénkebb
emlékei vannak a szigligetieknek is.
A Zala megyei közgyűlések jegyzőkönyveiben is
fennmaradt pár érdekesség a korszakkal kapcsolatban.
1861-ben báró Puteani József kért engedélyt a Raposka
és Szigliget közti határban a Világos-patak vizén egy
malom megépítéséhez. Ez lett később az Új-berki malom.
1862-ben tárgyalták Jánka Ferenc szigligeti katona
végelbocsátását a hadseregből. 1870-ben Szigliget
kérelmezte a vármegye számára nyújtandó közmunka
elengedését februárban, majd májusban kérelmezték,
hogy a (nyilván az elutasító ítélet miatt) közmunkát
engedjék át a szigligeti templom építésére. 1888-ban az
éves számadások miatt indult átfogó vizsgálat a
közgyűlésben, innen ismerjük a szigligeti bírók nevét.
1883-tól-1885-ig Németh István, 1886-1888-ig Varga
Gáspár töltötte be a pozíciót, majd 1889 és1891 között
biztosan Szabó István. 1898-ban már Kovács István volt a
falu bírája. 1894-ben Szigliget a nemestördemici
körjegyzőség helyett a nemesvitaihoz akart csatlakozni,
ez a lépés feltehetően meghiúsult. 1897-ben felmerült az
igény, hogy Badacsonytomaj új községi orvosi állást
rendszeresítsenek, ennek kapcsán Szigliget és Tördemic

közösen kérelmezték, hogy ennek megvalósulása
esetén ők is beletartozzanak az ellátási területbe. 1899ben Szigliget kötvényt bocsátott ki, majd ennek
eladásából egy ingatlanvásárlást fedezett, pontosan
nem tudjuk, melyik lehetett ez. Nem közvetlenül a
korszakhoz kapcsolódik, de érdekesség, hogy egy
levéltári feljegyzés szerint a bodajki plébánián a halotti
anyakönyvben szerepel Varga Lajos bányász neve. Ő
1956. november 5-én hunyt el, fejlövés következtében,
harc közben. Számunkra azért lehet érdekes, mert a

bejegyzés szerint Szigliget-Szőllőslakon (inkább
Szőlőhegy) született 1935. március 23-án Varga
Sándor és Páhi Terézia gyermekeként. Ő lehet tehát az
56-os forradalom szigligeti áldozata.
Írásom célja nem csak az volt, hogy megjelenítsem
benne kétszáz év történetének egy szeletét, hanem az
is, hogy felkeltsem az érdeklődést olyan ősök iránt,
akiket csak névről ismertünk, vagy még onnan sem. Az
ő arcukat nem ismerjük, de kezük munkájának a
nyoma ott van azon a Szigligeten, ahol élünk.
Balassa Dániel

Talán érdekli, hogy…
a szigligeti búcsút nem mindig Mária-naphoz kötötték.
1870-ben kérvényezte a szigligeti elöljáróság, köztük
Szívós János, akkori iskolamester, hogy az addigi MáriaMagdolna nevét viselő templom Szűz Mária védőszent
nevére változtassák.
Idézzük a dokumentumban levő szöveget:
„Méltóságos és Főtisztelendő Püspök helyettes úr,
kegyelmes Urunk.
Alólírt Tördemiczi plébániához tartozó szigligeti római
katolikus község legmélyebb alázattal esedezünk
Nagyságod kegyes színe előtt, hogy miután vallásos
buzgóságunkból elhatároztuk Isten dicsőségére saját
költségünkön egészen ujbul templomot építeni, és
Nagyságodnak nagylelkűsége oda elégített, hogy az
építést megkezdhettük, táplált a remény, hogy Isten
segítségével
be is végezhetjük. Ezen esetre
méltóztassék vallásos buzgóságunk jutalmát kegyesen
megengedni hogy a romtemplom Sz. Magdolna védője
helyett elkészülő új templomunkat B. Sz. Mária Sz.
Nevére szenteltethessük.
Az okok melyek arra indítanak minket, következők:
1.
A mostani romtemplomot hajdan egy család
építette, és védőszentjét ugyanazon egy család
választotta, és idővel végpusztulásnak engedte, B.Sz.
Máriát pedig az - angyalok és minden szentek
királynéjának – egész községünk közmegegyezéssel
választja, és ennek tiszteletére épülendő templomot
állandó és illendő fenntartására magát kötelezi.
2.
Valamint Sz. István első magyar királyunk
országát és népét a B.Sz. Mária pártfogásába ajánlotta,
ugy mi is, egyházunkat, magunkat és templomunkat
ennek pártfogásába ajánljuk.
3.
Ezen Sz. névnapja a rom. kath. anyaszentegyház
minden hiveinek teljes búcsút enged.
4.
Sz. Magdolna napja julius hó 22-én szorgosabb
mezei munka idején és többnyire hétköznapra esvén,
versengésre adhat okot, mind némelyek a napján,
mások ez után következő vasárnapon kívánnák a
templom ünnepét megtartani, Mária nevenapja pedig
Kisasszony utáni vasárnapra esvén az említett kifogások
önként meg is szűnnek.
Ezek után fent kijelentett legalázatosb kérésünknek
kegyes meghalgatásáért, esdekelve szentséges kezének
csolkoltával
állandóan
maradunk
Méltóságodnak
leghívebb szolgái:
Szivós János oskola gondnok”
A dokumentumot kikutatta: Takács József
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Balról, álló sor:
Kardos György, Ángyán László, Kovács József,
Kovács György (Sinti)
guggol Balassa Kálmán, Sipos József

Búcsú,
szüreti felvonulás
1960-as évek eleje
Kovács Gézáné, Varga Jánosné (Sipos Rozália)

Jobbról a 2. Kovács Julianna

Kovács György, Sinti

Zádor István: Szigligeti búcsú (rézkarc)
A képek Takács József gyűjteményéből valók .

Szerkesztő: Póka Ibolya

Szigligeti Harsona

8. oldal

2013. Szeptember

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

