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Tisztelt Olvasó!
Szeretném megköszönni a támogató szavazatokat,
jókívánságokat. Gratulálok a megválasztott képviselőknek és szeretném megköszönni Balassa Sándornak
az elmúlt 12 évben, míg Baráth Sándornak az utóbbi 8
évben képviselőként végzett munkáját. Alpolgármesternek Szabó Tibort javasoltam. Képviselőtársamnak
már ez lesz a hatodik ciklusa. Az elmúlt 16 évben közösen dolgoztunk a településünkért és ez alatt az idő
alatt kialakult köztünk egy gyümölcsöző munkakapcsolat. Ilyenkor készítünk egy, a következő ciklusra
vonatkozó koncepciót.
Szigliget számára csak egy lehetőség maradt, a turisztikai „elemek” fejlesztése. Ezen belül is a minőségi és
egyedi turisztikai attrakciók körének bővítése. Az elmúlt 12 év munkája megteremtette az alapját az építkezésnek. Örömmel mondhatom, hogy szinte az egész
ciklusra elegendő projekt ötlet, tervek, koncepciók
lapulnak az íróasztalom fiókjában. Ez jó alapot jelent
az új testület számára. Természetesen a most felálló
képviselő-testület feladata lesz, hogy az év végéig elkészítse az előttünk álló öt év fejlesztési koncepcióját.
Szeretném felsorolni az előző testület által fontosnak
tartott fejlesztési elemeket. Elkészült a vár ötéves

koncepciója, a Főtér egységes anyaghasználaton alapuló fejlesztése, az önkormányzati hivatal épületének
korszerűsítése, nyilvános WC, buszmegálló építése.
Elkezdődtek a tárgyalások az állami utak egy részének
közös finanszírozásban zajló fejlesztésére vonatkozóan. Fontos a településen belül új kerékpárutak, járdák
építése. Az intézményeink megtartása, a tulajdonunkban lévő épületek folyamatos korszerűsítése. Sajnos
az országos tendencia nálunk is érezhető. Fogy a lakosság a településen, a fiatalok elvándorolnak. Annak
érdekében, hogy ezt a tendenciát megállítsuk, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a munkahelyteremtésre, és ez nem csak azt jelenti, hogy az önkormányzat hoz létre munkahelyeket, hanem megfelelő környezetet kell teremteni az új vállalkozások elindítására. Még sokáig lehetne folytatni a sort a fejlesztési
elképzelésekről pl. a horgászturizmus erősítése érdekében horgászkikötő építése, az önkormányzat kivitelezésében minőségi szálláslehetőség létrehozása, önkormányzati utak karbantartása stb.
Szerencsére anyagilag és lehetőségek tekintetében is
egy jó helyzetben álló települést irányíthatunk. Azt
viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ezeket a
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(folytatás az 1. oldalról)
célokat csak a lakossággal közösen tudjuk megvalósítani. A lakosoknak is ki kell venniük a részüket a közös
munkából. Ez az én olvasatomban csak annyit jelent,
hogy minden ingatlantulajdonos gondozza a területeit
a háza előtti közterületet, árkot, járdát.
Kérek mindenkit, legyen partner törekvésünkben és
közösen legyünk büszkék a szép és rendezett településünkre.
Balassa Balázs
polgármester

A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
A 2014 október 12.-én megtartott önkormányzati
választások rendben lezajlottak. A szavazás során
rendkívüli esemény nem történt.
A községben nyilvántartásba vett szavazópolgárok
száma 842 fő. A szavazáson 386 választópolgár
jelent meg, hogy a jelöltekre leadja szavazatát. A
polgármester jelöltre leadott szavazatok közül 368

Szigligeti programok—2015
Január 1. Újévi csobbanás
Április 4.-6.Várkapunyitó
Május 23.-25. Várfesztivál
Június 24. Fáklyás várlátogatás
július 15.-től augusztus 12.-ig szerdánként 20.00
órakor - Szerda esti komolyzenei koncertek
július 18. 20.00 óra Magna Cum Laude akusztikus
koncert - Zenés esték „a Balaton várában”
július 25. 20.00 óra Csík zenekar koncert - Zenés
esték „a Balaton várában”
augusztus 1. 20.00 óra Hooligans koncert - Zenés
esték „a Balaton várában”
augusztus 3.-7. Szigligeti strand napok – Könnyűzenei koncertek
augusztus 8. 20.00 óra Zséda akusztikus nagykoncert - Zenés esték „a Balaton várában”

volt az érvényes szavazatok száma.

augusztus 15. 20.00 óra Benkó Dixieland Band Zenés esték „a Balaton várában”

A polgármester választáson 1 jelölt indult.

Augusztus 20.-21. Hagyományőrző Napok

A megválasztott polgármester Balassa Balázs
A képviselőválasztás során a jelöltek

augusztus 22. 20.00 óra Szentpéteri Csilla - Zenés
esték „a Balaton várában”

Szalainé Bárány Éva

242

Szeptember 26. Szüreti vigadalom

Dr. Karasszon Diana

206

Október 10. Várfutás

Baráth Sándor

91

Szabó Tibor

256

Káli Mária Magdolna

297

Balassa Sándor

186

szavazatot kapott.
A megválasztott képviselők:
Szalainé Bárány Éva
Dr. Karasszon Diana
Szabó Tibor
Káli Magdolna

2014. Október

Szigligeti Harsona

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztőség!
Családom örömteli időszaka az, amit - főként - nyaranként
Szigligeten tölthetünk. Egy ilyen nyaralás alkalmával született egy vers, amit mellékelten elküldök. Ha van rá lehetőség, szívesen megosztanám Szigliget lakóival.
Szeretettel: Kissné Gaál Zsuzsanna (Zalaegerszegről)
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Díjazottjaink
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör által alapított
„Szigligetért” emlékérmet az Elnökség idén Szabó Tibor Andrásnak ítélte oda példaértékű kutató munkájáért, kiváló előadásaiért, szerteágazó közösségi munkájáért.
A díj a képen látható bronz plakett, mely Józsa Bálint
Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.

Szigligeti est
Mámoros fenn az éj koronája,
égi fények táncát ő kínálja.
Tejfehér úton szaladó képek,
álmaink sorát repítik széjjel.

Víz ölében ringó ezüsthídon,
Hold-anyánk pihen a vándorúton.
Végtelenbe tűnő Balatonba,
csillámpikkelyeket szór egy csillag.

Badacsonyi világító fények,
mint palástra festett apró ékek.
Szellő lánya szoknyáját perdítve,
vitorlákat keringőre kér fel.

Karnyújtásnyira él a kápolna,
kíváncsian tekint a magasba.
Otthona ő minden őrangyalnak,
jövőnk féltő apró szárnycsapatnak.

Elhalványulnak az esti fények,
felhők árnya úszik át az égen.
Takarót borít az egész tájra,
altatódalt dúdolva magában.

A „Szép ház – szép kert” díjat, Németh János Kossuthdíjas keramikus művész alkotását a Külsőhegyi út 75.
sz. ház tulajdonosai vehették át. Az épület anyaghasználata, tömegalakítása, formálása, ízléses és mértéktartó díszítő elemei igazodnak a történelmi tájhoz,
kiegyensúlyozott és organikus megjelenést biztosítanak. A kertalakítás a táj természeti értékeihez való
illeszkedés jó példája.
Tervező:
Kocsis
Terv
Bt.,
Kocsis
Tibor
(Balatonederics), kivitelező: Finszter Gábor (Ságvár)
és Fedő Róbert (Badacsonytomaj).

A díjazottaknak szívből gratulál az Elnökség.
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Tisztelt Szigligetiek!
Helytörténeti kutatómunkánk keretében szeretnénk segítséget kérni Önöktől! Keresünk szigligeti
néphagyományokat, legendákat, dalokat, amelyek
ma már kiveszőben vannak. Szeretnénk megtalálni az úgynevezett „Zsidótemetőt”, de kíváncsiak
lennénk a második világháború szigligeti és környékbeli történéseire is, vagy más, ma már nem
ismert épületek helyére, vagy érdekes történésekre. Ezen kívül minden olyan tárgyi leletet is szívesen várunk, amelyek a településen kerültek elő,
legyen az egy régi pénzérme, cserép- vagy éppen
fegyverdarab. Várjuk továbbá a régi fotókat is! A
gyűjtést a könyvtárban, a Básti Lajos Közösségi
Házban végezzük, ha segíteni tudnak, kérjük telefonon (06 70 371 5400) vagy személyesen jelezzék! Előre is köszönünk bárminemű segítséget!
Balassa Dániel

Torzsalkodások Szigliget,
Pannonhalma és Istvánd között
I. rész
Régente is a vásárokon, piacokon találkoztak régi
ismerősök, vagy itt köttettek új barátságok. (…) A
tapolcai piac is lehetőséget kínál beszélgetésekre,
és Nyírő László istvándi ismerőssel beszélgetvén,
valahonnan az ész sarkából eszembe jut ám, hogy
vagyon egy levelem, amin az istvándiak úgy fél
évezrede éppen veszekedő hajlamuk révén kerültek be a jogi aktákba, és ahogy mondom: ha jól
emlékszem, Nyírő nevűek is voltak közöttük.
Itthon aztán előszedem a pannonhalmi levélkatalógust és csak előkerül az írás (…) – ím ideírom a
perirat hagyatékát:
Pannonhalmi levelek: III. kötet 279. oldal: Istvánd
Zala megyében – 61. pont: - A Kapolcstól délnyugatnak eső Istvánd 1328-1364 között csere következtében már birtokában volt az apátságnak. Ekkor Szigfrid apát megsemmisítette a cserét. 1434.
május 20-án azonban, miként erről az alábbi somogyi birtokoknál részletesebben szólunk: Székkel, Csécsénnyel, Fuddal és Tényővel megint Pannonhalma birtokába jutott. 1466 tavaszán

Debrenthey Tamás kormányzó foglalkozott ugyan
azzal a gondolattal, hogy zálogba veti, vagy eladja;
de a pannonhalmi konvent ez ellen óvást tett, s a
falu nem is került idegen kézre. A birtok ellen irányuló támadásokról semmit sem hallani, sőt éppen az istvándi népek erőszakoskodásáról esik
szó, ha ugyan igazán vétkesek voltak. Oszváld, Újlaki Lőrinc herceg szigetvári (értsd szigligeti) várnagya panaszt emelt a királynál, hogy mikor
Ujfalui Domonkos szigetvári (szigligeti) alkapitány
Péter nevű szolgájával, meg Tanch Györgygyel Tapolcáról hazafelé tartott, augusztus közepe táján
a Wonyath (cz) Gotthárd istvándi tiszt vezetése
alatt összeverődött istvándi jobbágyok: - Mihály
deák, Kalmár Péter, Fekető Miklós, Jávor Balázs,
Bakó Péter, Varga Péter, Nyírő Gergely, Tassok
Vince, Jaskai György, Pap János, Herman Vince,
Dankó Pál, Úrbéli András, Varga Simon és György,
Holdas Barnabás, Kovács András és János, LukácsKalmár Péter mostohafia, Nyírő Imre – „Tolnai
Máté pannonhalmi apát különös meghagyásából”
és ispánjuk izgatására megrohanták, Újfaluig űzték őket, itt aztán mindhármukat félholtra verték.
Az istvándi emberek azonban egészen másként
adták elő a dolgot. Úgy beszélték, hogy 1503. augusztus 22-én Nyírő György és Imre, Varga
György, Dankó István, Mihály deák meg Kovács
Mihály Tapolcáról valami mulatságról hazafelé
tartottak, mikor Domonkos porkoláb, és szolgája
Péter, a nyílt úton becsmérlő szavakkal illették
őket, majd meg Újfalu nyugati kapuját elzárták
előlük, úgyhogy mellékútra kellett térniük. Itt
azonban egy kereszt közelében már lestek rájuk:
Domonkos, a szolgája meg Tanch György, Csonka
Dénes újfalusi jobbágyok, rajtuk ütnek s bizony
megölik őket, ha meg nem védik magukat. Amit
tettek, ők pusztán önvédelemből cselekedték.
Hanem aligha az istvándiaknak volt igazuk, mert a
tapolcai járási törvényszék az utóbbiak vallomásáról át sem akarta írni a bemutatott levelet, minthogy mondták: nem felel meg a tényállásnak. Máté apát a királyhoz föllebbez. A zalai konvent jelentése, amellyel kapcsolatosan 1504 januárjában
Tolnait – Apáti nevű birtokáról – a király elé idéz-
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te, s embereinek a törvényes előállítását is meghagyta, szintén az istvándiakat vádolja. Azonban a
civakodásnak ezzel még korántsem volt vége, sőt
az idézés idejére, azonkívül, hogy ősszel az
ujfalusiak borát az istvándiak ellopták s evvel
több, mint 200 forint kárt okoztak, már nagyobb
összeütközés is történt. 1503. december 30-án
Jávor Balázs, két fia Pál és György, atyjuknak Pál
nevű cselédjével Újlaki Lőrinc herceg ujfalui birtokán, a Lesence közelében levő eltiltott berkesében fát vagdaltak. Meglátták ezt Domonkos
alvárnagy szolgái (1504. május 3-án már néhai)
Benedek és Antal, és megzálogolták őket.
Mire azonban el akartak volna menni, a megzálogoltak elhívták Jávor Balázst és együtt, fegyveresen rátámadtak a két szolgára, összeszidták, elverték őket, félholtan hagyták, visszavették a zálogot,
sőt Domonkos alvárnagy egy szekercéjét s a szolgáknál talált jószágokat is elvették.
De ezzel nem érték be, hanem maguk mellé
vették Hajnal Kelement meg két fiát, Ambrust és
Pétert, Rigó Bertalant, és fiát Pétert, Magyar Jánost, Bakó Ambrust, Illést, Balázst és Lukácsot,
Ráskay Györgyöt, meg az ő lányával jegyben járó
Imrét, Kalmár Pétert, Vincze Jánost, Tassal Vincét,
Fekető Miklóst és Istvánt, Nyírő Gergelyt, Györgyöt, Imrét, Mátyást, Kovács Tamást, Jánost, Ferencet és Andrást, Istvánffy Bálintot és fiát Pétert,
Dankó Pált, Hegedős Balázst, Dankó Antalt,
Urbély Andrást és Jánost, Vas Miklóst, Herman
Vincét, Pap Jánost, akik mind istvándi jobbágyok
voltak. Tolnai Máté és konventje különös rendeletére, mint ez már szokott formaság, az áj csöndjében megrohanták Domonkos alvárnagy házát,
mely az ujfalusi kettős malom mellett volt, amely
malmot ezek már úgyis megrontották, és fenyegették a molnárt, hogy kimenjen belőle, mert kipörkölik, az alvárnagy Rezi Benedek nevű szolgáját nyíllal halálra sebezték. Oszváld, a szigligeti
várnagy a következő évben vádat emelt Tolnai
Máté és jobbágyai ellen, s Ráskay Balázs, a nádori
ügyek helyettes bírája 1504. március 8-án a zalai
konventtel meg is idéztette őket. De a pünkösdre
kitűzött tárgyalás előtt a felek jobbnak látták, ha
egyezségre lépnek. Május 25-én írásba foglalták a
megállapodásokat. Ezek szerint Újlaki Lőrinc meg-
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ígérte, hogy az istvándiaknak az ő embereitől elhajtott 21 marháját június 24-én visszaadja s közösen választott hat derék ember előtt az eddigi
költségek és kárpótlás fejében Tapolcán 100 forintot fizet Máté főapátnak.
A jövőre nézve minden barom után két részletben
fizetendő évi 4 dénár főbér fejében az istvándiak
szabadon legeltethetik marháikat a herceg földjén. Ha azonban nem lesznek békességben, vagy
nem fizetnek, ez a kedvezmény megszűnik. Viszont Tolnai kijelentett, hogy azon károkért, erőszakoskodásokért, amelyet az ő népei és jobbágyai követtek el, a hat fogott bíró előtt igazságot
szolgáltat és ítéletük szerint kártalanítani fogja
Újlaki, aki erről nyugtatványt köteles adni. (…)
Szigliget régtől fogva nem volt vára Pannonhalmának, bírta Nagy Lajos király, Móriczhidai János,
majd I. Ulászló, aki némai Kolos Jeromosnak és
Jári Barocz Balázsnak és Mihálynak adta (1441).
1445-ben 3000 arany forint fejében – ami családi
pénz lesz – zálogul Hédervári László pannonhalmi
apát és testvére, Pál kezén volt, akik ezen év május 12-én eltiltatják Rozgonyi György országbírót,
hogy a várat Újlaki Miklósnak és Hunyadi Jánosnak át ne adassa. De már ebben az évben Újlaki
birtok lesz, ahogy a 16. század elején is. A pannonhalmi konvent azonban úgy okoskodott, hogyha veszendőbe mentek a várért kapott birtokok, s
a királyi adomány túlnyomóan más kezébe jutott,
akkor a régi jog föléled. 1526 februárjában Miklós
szerzetes a győri káptalan előtt tiltakozott, hogy II.
Lajos Szigligetet el ne ajándékozza, csulai Móré
László és felesége, Magdolna, Újlaki Lőrinc herceg
özvegye el ne adja, Lengyel László és fiai, János és
Gáspár pedig meg ne vegyék. Ugyanakkor a fehérvári keresztesek konventje előtt Ambrus deák az
ellen tiltakozik, hogy az utóbbiaknak Lajos király
és Mária el ne adják. Ugyanitt, amikor a konvent
arról értesül, hogy a király már el is adta a várat,
1526. június 9-én Mihály szerzetes szintén óvást
emelt a konvent nevében. Gyakorlati értéke ezeknek a tiltakozásoknak egyáltalán nem lett. (…)
Tóth Joachim
( A következő számban folytatjuk)
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Tanösvény túra – 2014
Ha Süllőfesztivál, akkor tanösvény túra is. Immár negyedik éve szerepel a programok között a túra, és tapasztalat
szerint évről évre nő az érdeklődés. Örömmel vesszük, hogy egyre többen akarják bejárni ezt a festői látványt nyújtó útvonalat.
Idén már több, mint hetvenen voltak kíváncsiak e táj nyújtotta szépségekre. Az időjárás nem kényeztetett el bennünket, mégis azok jártak jól, akik eljöttek az erdőbe. Ott nem volt se sár, se szél, és a szemerkélő esőt is felfogta a
fák lombkoronája.
Az út során volt, aki az Öreghegyi út melletti „lottó házak” hallatán csodálkozott el, mások nagy érdeklődéssel figyelték a Farkas-villa történetét és a Farkas István festőművészről elmondottakat.
Az erdő is tartogatott érdekességeket. Láthattuk, többek között, hogy a borostyán akár tíz cm vastagra is megnőhet,
és a fára kúszva elpusztítja azt, ha időben nem vágják el a szárát.
Az idei túra meglepetése volt, hogy az egyébként zárt rókarántói Szentháromság Kápolnába a Plébános úr jóvoltából
bemehettünk. Szabó Tibi idegenvezetésével megnézhettük a száztíz éves harmóniumot és a kápolnával közel egyidős csodálatos miseruhákat is. A falon tábla mutatta, hogy a szőlősgazdák közül ki-ki mennyivel járult hozzá az építkezéshez.
A többnyire barátságtalan idő sokakat elriasztott a szabadtéri programoktól. Nekik azt üzenem: jövőre folytatjuk.
Viszontlátásra
Demeter Éva

Doki ismét az élmezőnyben!
Újra szigligeti lett a futócsapat legjobbja 3 óra 38 perc alatt 42km-en.
Doki idén most futott először maratont. Négy hónap kihagyás után
több mint négyezer versenyző közül, az 519-dik helyen végzett a 29.
SPAR Budapest Maraton-on. A jövő évben csakis szigligeti színekben
képzeli el a versenyzést, összefogva a szigligeti borászokat és vendéglősöket.
"- Az országban bármerre futok, Szigligetet mindenhol ismerik és szeretik. Szeretném Szigligetet még több helyre elvinni és megismertetni. Ne
felejtsék el! -"
Az idei évben még - ha a munka úgy engedi -, részt vesz a Sárcár és
Siófok Félmaratonon és az 50 km-es Tanúhegyek Maratonon. Jövőre
februárban Kaposvár Félmaraton, márciusban, júniusban Balaton körbefutása, áprilisban a 12 vagy 24 órás Ultramaraton (Magyar Bajnokság), májusban Keszthely Maraton, októberben Spar Maraton a terve.
És a jól ismert szlogen Vadász Attilától:...
„Egy út nem lehet túl hosszú, ha a végére érünk!” „Imádlak Szigliget!”

Novemberi programok
nov. 11. kedd 17 ó.

Könyvelői fogadóóra a lakosság részére

nov. 15. szombat 17 ó.

Francia-Polinézia Húsvét szigetek – úti beszámoló—Kovács Gábor

nov. 22. szombat 10 ó

Adventi kézműves foglalkozás

nov. 22. szombat 15 ó.

Idősek napja az általános iskolában

nov. 29. szombat 13 ó

Jön a Mikulás – kézműves foglalkozás

nov. 29. szombat 17 ó

Magyar szentek és boldogok ünnepe és a népszokások—Szabó Tibor András
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Szigligeti választások
a 90-es években

Kordokumentumok
Takács József
gyűjteményéből

7. oldal

8. oldal
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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

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”

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

