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AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.
Adatok az Európai Parlamenti választáson
leadott szavazatokról
Szavazóköri eredmények
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Faültetés – harmadszor
A tavaly született szigligeti gyerekeket ünnepeltük május 3-án. A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 2011
őszén határozta el, hogy minden év tavaszán annyi
fával ajándékozza meg a települést, ahány gyerek született Szigligeten az előző évben. Mindegyik fa mellett
egy-egy tábla áll, amelyen az új kis szigligeti honpolgár
neve olvasható, ez évben négy kislányé és két kisfiúé.
Az eddigi 8 fa mellé tehát idén újabb hat fát ültethettünk a Liget utca és a Tapolca patak közti területre.
Kis ünnepségünkhöz idén nem volt kegyes az időjárás.
Esős szeles, hűvös időben volt részünk. A lányos családokat szerencsére nem riasztotta el a zord idő. A kis
Kónicz Anna még segített is édesapjának a tábla felszerelésében.
Kívánjuk, a családoknak, hogy egészségben, szeretetben neveljék gyermekeiket. Ahogy a frissen elültetett
fácskák gyökeret vernek a szigligeti földben, úgy ragaszkodjanak ezek az apróságok felnőtt éveikben is
szülőfalujukhoz.
Demeter Éva

Kónicz Anna

Kóbor család—Kóbor Kata Luca

Széplábi család—Széplábi Léna

Vers család– Vers Karolina
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Kell-e pénztárgép a magánszállásadóknak?
2014. május 19. Egyszerűen fogalmazva: lehet választani az online pénztárgép használata vagy a számlaadás
és az ezzel együtt járó heti, illetve bizonyos feltételek
esetén havi online adatbejelentés között. Ki-kidöntse el,
melyik a bonyolultabb eljárás.
Sok rendelet vonatkozik a magánszállásadókra, eddig is
volt gondjuk az adminisztrációval, a jogszabályokkal,
januárban pedig kiadtak egy rendeletet, amely sokként
érte a 36 ezer érintett magánszállásadót: a TEÁOR 55.1
–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet
folytató valamennyi adóalany nyugtaadási kötelezettségét kizárólag online pénztárgéppel teljesítheti. Lajkó Ferenc, a Hévízi Szobakiadók Szövetségének elnöke, a
Magánszállásadók Országos Szövetségének elnökhelyettese ezzel kapcsolatban megjegyzi: 2010 áprilisa óta
már nem elegendő a nyugta, számlát kell adni a vendégnek, bár ezt sokan nem tudták. A legújabb előírás alapján az adóhatóság online bejelentésre kötelezi azokat a magánszállásadókat, akik számlát
adnak a vendégeknek. Hetente,
az ügyfélkapun keresztül kell
elküldeni a vendégforgalomról
szóló adatokat, és így nincs
szükség pénztárgépre, kell
azonban internet, ügyfélkapus
regisztráció, e-mail cím.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) február végén úgy
módosította a szabályozást,
hogy a 2014. február 28. után
kibocsátott számlákról az online
adatszolgáltatási kötelezettség
2015. január 1-jéig nem vonatkozik azokra, akik nyugtakibocsátási kötelezettségüknek
már 2013. szeptember 1-je előtt
is kizárólag számla kibocsátásával tettek eleget. Tulajdonképpen türelmi időről van szó,
de ez csak azoknak jelent megoldást, akik március 17-ig online
benyújtották
az
adatlapot
(PTGSZLAB adatlap) – olvasható a tárca levelében, amelyet
a Magánszállásadók Országos
Szövetségének címeztek március 14-én, három nappal a határidő előtt. Aki nem adta be az
adatlapot, annak vagy pénztárgépet kell működtetnie, vagy
hetente kell online jelentenie a
vendégforgalmat. Egy, a házában magánszállást működtető
nyugdíjasnak nem életszerű a
pénztárgép beszerzése, így
neki hetente kell adatot szolgáltatnia, ehhez azonban a bejelentés bonyolultsága miatt segítségre, könyvelőre, internetre
lesz szüksége.
Lajkó Ferenc levélben tett javaslatot a minisztériumnak,

hogy azok a magánszemélyek, akik –
nem vállalkozóként – a szállásadó tevékenységüket az
552 006 és az 552 011 kód alatt végzik, kapjanak mentességet az online pénztárgép használata, illetve az ezt
kiváltó kizárólagos számlakibocsátás esetén az elektronikus adatszolgáltatás kötelezettsége alól. A szövetség
egyébként azt is kérte az NGM-től, hogy vonja be őt is a
szakmai egyeztető munkába. Választ még nem kapott.
Tar László, a Nyugat-balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit
Kft. ügyvezetője szerint fontos, hogy kontrollálható legyen a szobakiadás, mert azt mindenki tudja, illetve sejti, hogy nagyon sok pénz eltűnik a fekete- és a szürkefizetővendéglátásban, ezzel együtt az önkormányzatok
idegenforgalmi adó-bevétele is kevesebb lesz. Logikus
lépés lenne, hogy kifehérítsék ezt a területet is.
Forrás: www.monitormagazin.hu
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Kiváló sporteredmények az iskolában
Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan iskolánk tanulói májusban is sikeresen szerepeltek a környékbeli sportversenyeken. Május 2-án Tapolcán rendezték a Kisiskolák
Atlétikai Versenyét, ahol 600 méteren Bátai Anna I.,
míg Bartos Viktória II. helyezést ért el, így mindketten
a megyei döntőbe jutottak.
A május 5-7. között Tapolcán megrendezésre került
Diákolimpia atlétika versenyéről megyei döntőbe jutott Bátai Anna, Bartos Viktória, Ménes Dániel és
Pupos Dorina.
Május 24-én a Diákolimpia Kisiskolák Atlétika megyei
döntőjében Ajkán 600 méteres síkfutásban Bátai Anna
kimagasló, II. helyezést ért el, amely eredményével
bekerült az országos döntőbe. Iskolánk tanulóit a
sportversenyekre Mile Pál készítette fel. Valamennyi
díjazottnak gratulálunk szép teljesítményéhez!
Borsai-Keszler Noémi

Bátai Anna és felkészítő tanára Mile Pál

Bátai Anna I., Bartos Viktória II. helyezés

Sprachstudio Zenz
e-mail: office@sprachstudio.at; Homepage: www.sprachstudio.at

A Sprachstudio Zenz osztrák nyelviskola Magyarországra kihelyezett
napközis némettanfolyama Szigligeten 10-14 év közötti diákoknak
Használja ki a több mint 25 éves nyelvoktatási tapasztalatunkat a speciális, nagyon motiváló és hatékony
módszereinkkel illetve a kimondottan gyermekeik számára kidolgozott tananyagunkkal
Időpontok és tudásszint szerinti csoportbeosztás:
2014. július 21. - július 26. (újra) kezdőknek és középhaladóknak
2014. július 28. - aug. 02. középhaladóknak és haladóknak (egyben folytatás azoknak, akik az
első héten résztvettek és még többet szeretnének tanulni.)
Napirend:
Hétfőtől péntekig 9- 14 óráig, napi 5 óra, közben szünetekkel (1 óra 45 perc)
(2 óra nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok, 3 óra szókincsfejlesztés és beszédgyakorlatok)
A tanfolyam helye: Güns pince, 8264 Szigliget, Réhelyi út
Jelentkezés:

Güns Katalin: tel: 06 20 44 100 84
Zenz Orsolya: tel: 00 43 664 2625277 vagy 06 70/ 22 81810
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Műhely címe: 8263 Badacsonytördemic, Iskola u. 8.
(a volt, régi iskola).
Nyitva tartás: minden nap 8-14 óráig.
Mindennemű asztalos tevékenységhez tartozó faipari
munkát vállalok.
Dede Zoltán, 8264 Szigliget, Hegyaljai u. 16.
06 70 379 4088, 06 87 708 001,
dezofameister@gmail.com
„Fából mindent, kivéve vaskarikát”
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200 éve történt, 1814-ben…
Az utóbbi évek kutatásai során eljutottunk a kaposvári
levéltárba, ahol a Puteani család iratai között rendkívül
sok iratot találtunk az 1814-es évből, amely eléggé fontos volt a szigligeten élő emberek és a földbirtokosok
számára. Ezekből a levéltári anyagokból szemezgetünk.
A falu szempontjából az év legfontosabb eseménye
1814. május 20-án történt, ekkor halt meg az a tóti Lengyel Krisztina, tóti Lengyel Gáspár és Pongrácz Erzsébet másodszülött lánya, aki a szigligeti birtokrészt örökölte. Négy napos fárasztó út után érkezett meg Budára kíséretével, hogy megszokott módon az Aranyhajó
fogadóban elfoglalja szálláshelyét. A bárónő gyógyulását elősegítő fürdőzésre évente több alkalommal is felkereste a Vizivárosban található gyógyfürdőket, amelyek ízületi, csontrendszeri, légzőszervi, nőgyógyászati
panaszok esetén adnak némi esélyt a javulásra. Krisztina bárónő csak 32 éves, de szervezete, teste nagyon
gyenge, szíve is nagyon fáj, 3 éve temette el férjét,
Puteani Vencelt, aki szintén 32 éves volt. Három fia
közül Ottó nagyon beteg, a másik kettő, Sándor és József is gyenge fizikumú gyerek. (Ma már tudjuk, hogy
Ottó novemberben meghal). Miután Krisztina az Aranyhajó fogadóba megérkezett, egy könnyű vacsora elfogyasztása után visszavonult a szobájába, hogy kipihenje az út fáradalmait, de hirtelen rosszul lett, elájult, majd
kis idő múlva meghalt. Másnap reggel értékeit, ruháit,
használati tárgyait a kíséretében levő Forgáts András
főhadnagy egy budai jegyző segítségével összeírják,
ez a jegyzék maradt az utókorra.
Fiai közül a kiskorú Sándor és József gyámja, Krisztina
nővérének, Juliannának férje, Pászthory Menyhért lett,
ezután a gyerekek sorsa egy kissé kalandosra sikeredett. Nagykorúságukat elérve Puteani Józsefnek jutott
Szigliget, Puteani Sándor a Somogyban levő birtokokat
örökölte.
Március 17 és 22 között egy bérjegyzék szerint 38 ember dolgozott az Öreg és a Bakonyi szőlőkben. Az Öreg
szőlők a Királyné szoknyájának keleti és déli oldalán
terültek el, az Aranykagyló strand felőli oldalán. A Bakonyi szőlők, a Rókarántó lábánál, a Külsőhegyi út kikötő felőli végénél volt. Az itt dolgozók 1814-ben napi
nyolc krajcárért végezték el a munkát, Móricz Márton
pajtabíró összesen 10 forint 49 krajcárt fizetett ki.
Ránk maradt Gruber József szigligeti kocsmáros kocsmakönyve, amelyben leírja, hogy április 24-től szeptember 24-ig, 24 akó fejtett újbort mért ki, amely után
378 forint 51 krajcárt fizetett be az urasági kasszába. A
kocsma akkoriban a mai Tájház épületében volt, az ott
dolgozó kocsmáros nem csak borral szolgálták ki a
vendégeket, hanem ugyanitt mészárszéket is üzemeltetett.
Májusban a Bozót feltörésénél a bivalyok hajtásában a
falubeli gyerekek is segédkeztek. Név szerint ismerjük
őket, Szép Miska, Ihász Antal, Lancz Gyuri, Kovács
Józsi, Hajdu István 9 krajcárt kaptak naponta.
Május 23-án a Malomgát tisztogatásában az egész la-

kosság részt vett, ezért egy akó (53-58 liter) bort kaptak Terplán Mihály gazdatiszttől. Ezt Tóth Imre öregbíró
és Sóstai József esküdt vették át, majd osztották ki.
1814-ben július 22-én tartották a szigligeti búcsút. Mivel
a templom védőszentje akkoriban még Mária Magdolna
volt, ezért nem egyezik a mai búcsú időpontjával. Az
ünnepre sok úri vendégeket is meghívtak ebédre. Rajtuk kívül 4 hajdút és 3 ostoros, akik a Szent György
hegyi szőlők bevágását elvégezték, a vincellérrel együtt
áldomásként 7 icce bort kaptak. Rajtuk kívül a Kongóban szántó 12 béres a bivalyos béressel együtt kaptak
13 icce bort búcsú alkalmával, áldomásként. Érdekes
ez a tény, hiszen azt mutatja, hogy a Kongó különálló
egység volt, a szigligeti búcsút ott nem tartották.
1814. augusztus 20-án keletkezett a gabona kilencedet
feljegyző irat, amely leírja, hogy a szigligetiek 8 kéve
búzát, 31 kereszt rozst, 1 kereszt 8 kéve árpát, 5 kereszt 2 kéve zabot adtak le. Az iratot Tóth Imre öregbíró, Jankó László és Sipos Pál esküdtek irták alá. Ugyanebben az évben 64 mérő csutás kukoricát adtak le az
uraságnak kilenced gyanánt. A feljegyzést erről Móricz
Márton pajtabíró készítette.
Az éves gabonatermést szeptember 12-én foglalták
össze egy iratban. Búzából 391 kereszt és 5 kéve,
rozsból 388 kereszt és 2 kéve, árpából 119 kereszt és
4 kéve, zabból 62 kereszt termett. A domborzati adottságok miatt gabonatermelésre nagyobb összefüggő
területek nem álltak rendelkezésre. Búzát és árpát csak
a Patacs alatt, zabot a Bozótban és a Kutiban (ennek a
terültnek a hollétét homály fedi egyelőre), rozst pedig a
fent említett helyeken (a Kuti kivételével) kívül az Öreg
szőlő aljában, az Edercben és a Bakonyi szőlőknél termeltek.
A szüreti időszakot követő első számadás október 18án született, amely a hegyvámról szólt. A szigligeti szőlőbirtokosok 44 akó 35 icce bort adtak le, az iratot
Jánka János hegybíró, ifj Szabó József esküdt és Takáts István jegyző hitelesítette.
A tél közeledtével egy falopási ügy is feljegyzésre került, Kovács György jobbágy próbált az alsó erdőben
engedély nélkül fát szedni, azonban rajtakapták, és 15
forintot kellett az urasági kasszába befizetnie. (Folytatjuk)

Takács József—Balassa Dániel
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Júniusi programok
Június 6. (péntek)
18.00 Rendőrségi konzultációs fórum
melyre tisztelettel meghívjuk a falu lakosságát,
a Básti Lajos Közösségi Házba.

Várfesztivál
Június 7. (szombat)
19.00 Megnyitó
19.15 Holdviola együttes koncertje
Június 8. (vasárnap)
11:00 Paprikajancsi bábelőadás
12:00 Hollóének Hungarica Régizenei Együttes
műsora
12:50 Szigligeti vitézek fegyver és harcászati
bemutatója
13:30 Apródavatás
14:30 Spurius Porcius Egyesület római harcászati
bemutatója
15:20 Szó és Kép Színpad: A nők iskolája
16.00 Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének fegyver
és harcászati bemutatója
17:00 Kelet Fénye Hastánccsoport műsora
17:30 Szigligeti vitézek fegyver és harcászati
bemutatója
18.00 Hollóének Hungarica Régizenei Együttes
Június 9. (hétfő)
11:00 Sub Rosa Régizenei Együttes
középkori zenét játszik
11:50 Csodaszarvas Népe Hagyományőrző Egyesület
bemutatója
12:50 Sub Rosa Régizenei Együttes: Az aranyszőrű
bárány - bábműsor
13:40 Apródavatás
14:30 I. András Király Lovagrend
fegyver és harcászati bemutatója
15:30 Nyirettyű Együttes népzenei műsora
Június 13. (péntek)
19.00 Kazulák - Miseruhák kiállítása
a Szentháromság kápolna régi miseruháiból
a Básti Lajos Közösségi Házban

Fáklyás várlátogatás
Június 24. (kedd)
Helye: Vár
20.00 Fegyver és harcászati bemutató
20.40 Várlátogatás a fáklyák fényében
21.30 Jelzőtűz gyújtása a környező váraknak
22.00 Tűzzsonglőr bemutató

Íjászverseny
Június 29. (vasárnap)
Helye: Vár
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Májusi meglepetés
Jó reggelt - jó reggelt, kedves Liliomszál!
Ma éjszaka kicsit mélyebben aludtál,
Te aludtál, mi szorgoskodtunk,
s Neked egy szép fát felállítottunk.
Kertetek dísze e sudár szép ajándéka?
Egyesületünk vidám tagjainak szép ajándéka.
Gondozzátok - locsoljátok hisz a hónap gyorsan elrepül!
s a hónap elteltével mi újra itt leszünk.
Jövünk - döntünk – öntünk, egy szép estét Veletek
eltöltünk!
A Szigligeti Turisztikai Egyesületnél már tradíció a májusfa állítás. Az idén Káli Magdolna kertjében találtak helyet
a fának az egyesület szorgos
tagjai.
Hans-Dieter Werner

Szűrővizsgálat
Az urológiai rendszer megbetegedései szűrhetők,
részben megelőzhetők, ezért elsőrendű fontosságú a
szűrővizsgálatok elvégzése.
A Magyarországi férfiak daganatos elhalálozásában a
prosztatarák harmadik helyen áll.
Fontos az 50 év feletti férfiak évenkénti megjelenése
az urológiai vizsgálaton, az időnként szervezett szűréseken.
A vizsgálat és az ezt követő vérvétel (PSA vizsgálat)
esetükben az életet mentheti meg. .
A prosztatarák kezdeti stádiumban jól gyógyítható.
A három leggyakoribb prosztata megbetegedés:
 a prosztata gyulladásos megbetegedései
 a prosztata jóindulatú megnagyobbodása
 a prosztata rosszindulatú elváltozásai.
A prosztata gyulladásos megbetegedései a fiatalabb
férfi korosztályt, a jó és rosszindulatú daganatos elváltozásai főleg az idősebb korosztályt érintik.

A Háziorvosi Szolgálat május 9-én
urológiai szűrést szervezett a
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
segítségével.
A vizsgálatot dr. Nagy István urológus szakorvos
(Gróf Esterházy Kórház, Pápa) végezte. A szűrésen
20 férfi vett részt.
Háziorvosi Szolgálat
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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.
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

:
:
:
:
:
:

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

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

