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IDÉN  890  ÉVESIDÉN  890  ÉVES    SZIGLIGETSZIGLIGET

Lehet, hogy gyenge néha még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk: a szépet, jót akarjuk,
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van!

    

Még fiatal e gárda, ó de nékünk
A fiatalság ritka, drága kincs,
Mely beragyogja minden küzködésünk
S a rögös útra rózsát áldva hint. 

   

Ballagó diákok (a képen balról): File Zsuzsanna, Ménes Zsófia, Polgár Kata, Szabó Júlia, Raposa 
Renáta, Jani Cintia, Németh Luca, Péter Gergő, Nyéki Gábor, Boncföldi Richárd, Balán Tünde.

Június 18-án, szombaton tartották a ballagást és a tanévzáró ünnepséget  a Szigligeti Közös 
Fenntartású Általános Iskolában.

Jeszencsák Edvin igazgató  búcsúbeszédében felelevenítette a végzősök  nyolc évvel ezelőtti 
iskolakezdésének örömteli pillanatait és a tanulásban elért   sikereiket::   „Az  anyanyelvi,  az angol   és   német nyelvi 

Ballagás 2011.

 (Részlet Juhász Gyula Prológus című verséből)



  2. oldal                                                                  Szigligeti Harsona                                                         2011. Június2. oldal                                                                  Szigligeti Harsona                                                         2011. Június
 

versenyek eredményei, a matematikában, kémiában 
elért teljesítmények, a művészeti pályázatokon 
begyűjtött díjak, az olimpiatörténeti vetélkedők 
különdíjai, a futball-, valamint az asztalitenisz tornákon 
elért helyezések, mind-mind bizonyítja  kiváló 
hozzáállásotokat.  Ti vagytok iskolánk első olyan 
osztálya, amelynek egy tanulója kiválóan felelt meg a 
JUNIOR német nyelvvizsgának.  Büszkék vagyunk 
rátok,  jó példát mutattatok.” „Valamennyien sikeres 
felvételi  mögött vagytok, mindannyian folytatjátok 
tanulmányaitokat valamilyen középiskolában. 
Kívánom, hogy ott is hasonló sikereket érjetek el, s 
mindig közelebb kerüljetek céljaitokhoz, hogy 
boldog, kiegyensúlyozott felnőttek lehessetek.”

Varga J. László 
pedagógustól  a  következő szavak-
kal  köszönt el:  „Több,  mint 30 évi 
nevelő-oktató  munka  után  2011.
január  elsején   nyugdíjba  vonult.
Tanár úr a mai napig és a jövőben 
is  óraadóként  kollégánk  marad. 
1977 -től 2010. december 28-ig, 33
éven keresztül a szigligeti általános 
Iskola   kinevezett   pedagógusa.  
Kezdettől fogva a felső tagozatban 
tanított testnevelést és történelmet. 1978-tól éveken 
keresztül irányította az úttörőcsapat munkáját. 
Népművelői  végzettségét is több éven át kamatoztatta, 
mint kultúrotthon igazgatóhelyettes, volt ifjúsági klub 
szervező, könyvtárvezető.
A nyugdíjas klub munkáját  1983-1995-ig kiválóan 
szervezte és vezette. 25 évig dolgozott a Szigligeti 
Horgász Egyesületért.  Szívügye a Szigligeti Táj-és 
Településvédő Kör , melynek jelenleg is aktív tagja.
Iskolánkban 34 éve a sport,  a mozgás lelkes és 
fáradhatatlan szervezője, ünnepek, ünnepélyek 
felelőse, az asztalitenisz megszerettetője. 
Megfontolt, nyugodt, kiegyensúlyozott 
személyisége, magatartása, igényes munkavégzése 
példaértékű mintaként szolgált mindannyiunk 
számára. 
Köszönjük sok éves kitartó munkádat! Szívből 
kívánunk hosszú, egészségben töltött aktív 
nyugdíjas éveket, boldog órákat családtagjaid 
körében!” 
A tanév záró eredményei a következők lettek: 

a magatartás átlaga: 4,4 
a szorgalomé: 4,1
tanulmányi átlag: 4,1 

osztályátlagok:
2. osztály 4,4
3. osztály 4,2
4. osztály 4,6 
5. osztály 3.7
6. osztály 3,9
7. osztály 3,8
8. osztály 4,2

Az idén egy alsós és 1 felsős tanuló nem tudta teljesíteni 
az évközi követelményeket, ezért pótvizsgát kell tenniük. 
 Az iskola  71 tanulója  közül 13-án értek el kitűnő 
eredményt, 6-an jeles  teljesítménnyel zárták    az     idei 

 

tanévet, 9-en érdemeltek tantárgyi dicséret egy vagy 
több tantárgyból.
A tanévzáró ünnepségen jutalmazásban részesült 
tanulók:
1. osztály
   Mező Zsófia kitűnő könyv
   Szalai Jázmin kitűnő könyv
   Vasvári Virág kitűnő könyv
   Szalai Luca jeles könyv
2. osztály
   Bátai Anna kitűnő könyv
   Szabó Lili kitűnő könyv
   Dörner Nóra jeles könyv
   Páhi Barnabás jeles könyv
4. osztály
   Varga Barbara kitűnő könyv
   Vasvári Áron kitűnő könyv
   Kajdi Janka jeles könyv
   Steingruber Nikolett  jeles könyv
5. osztály
   Sárkány Tamás kitűnő könyv
   Ménes Dániel futás oklevél
6. osztály
   Szalai Anna kitűnő könyv

asztalitenisz oklevél
   Raposa Roland asztalitenisz oklevél
7. osztály
   Papp Adrienn kitűnő könyv
   Kovács Krisztián jeles könyv
8. osztály
   Ménes Zsófia kitűnő   könyv
   Raposa Renáta kitűnő,énekkar könyv
   Szabó Júlia         kitűnő,énekkar, 

idegen nyelvi                        
kimagasló telj.  könyv, oklevél

 Balán Tünde              művészeti tev.   könyv, oklevél    
 Boncföldi Richárd    sport                oklevél
 Jani Cintia                 énekkar    oklevél
 Németh Luca             néptánc, énekkar, 
                         közösségi munka    oklevél
  Polgár Kata   néptánc, énekkar, 
                         közösségi munka    oklevél 
Befejezésül Jeszencsák Edvin igazgató megköszönte, 
hogy szívből érkező támogató kezekre, velük együtt 
gondolkodókra találtak, akik jelentősen hozzájárultak az 
iskolai élet tartalmasabbá, színesebbé tételéhez:
Szigliget-Hegymagas önkormányzatai;Ángyán Tibor 
címfestő, Tapolca;Balaton SE, Szigliget;Baráth 
Sándor vállalkozó, Szigliget;Békefi Péter, Szigliget; 
Blödorn és Dulin Strandcikk Kft.,Szigliget; 
BrinGarázs Jani Gyula,Szigliget;Esterházy Pince Kft., 
Simon Péter,Szigliget;Idrányi Péter,Szigliget;Kardos 
Krisztián,Szigliget;Kardos Tibor vállalkozó, Szigliget; 
Németh Pince,Badacsony-Szalai Attila; Rompos 
Tamás vállalkozó,Keszthely,Piactéri húsbolt; Szászi 
Endre borász, Szigliget; Szekér Krisztián 
üvegcsiszoló, Kézművesudvar,Szigliget; Szigligeti 
Irodalmi Alkotóház; Szigligeti Iskoláért Alapítvány; 
Szülői Munkaközösség;  Szigligeti Turisztikai 
Egyesület; Várkávézó-Németh Zoltán, Szigliget.

Póka Ibolya



Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona2011. Június2011. Június                                     3. oldal                                3. oldal 
              

könnyebben teret nyerhetnek a hívek között. A 
káplánság Szigliget számára azzal az előnnyel 
járna, hogy minden harmadik vasárnap helyben 
lehetne misézni.

Szeles Ferenc plébános  – aki korábban kerületi 
esperes is volt – más nézőpontból tekintett a 
káplánság ügyére: hogyan biztosítják az anyagi 
feltételeket?  Az esperes is az ő álláspontját 
vallotta. A püspökhöz írt levelében kifejti, hogy „…
tekintettel a mai kor igényeire, midőn egy 
utkaparónak többje van 300 forintnál, egy dijnok 
többet érdemel 400-500 forintnál: a káplán 
fizetésére 250  forintot, a plébániának is tartás sat. 
fejében 250 forintot  kértem, ajánlván, hogy az 
összes 500 forintot, a három község méltányos 
felosztással viselje, annál inkább, mert a káplán 
mind a három községnek szolgálatot teszen, mert 
csakis igy történhetnék meg, hogy a tördemicieknél 
minden vasárnap, a gulácsi és szigligeti fiók 
egyházban pedig minden harmadik, talán 
minden második vasárnap lenne isteni tisztelet. 
E terv nem fogadtatott el  azért, mert a 
tördemiciek és gulácsiak  a jelen renddel 
megelégedvén, a  költséghez épen nem járulnak, 
a szigligetieknek pedig magoknak elég sok.” Itt meg 
kell jegyezni, hogy az egyházközség adóssága 
ekkor már 1.200 forintra rúgott.
Ranolder püspök utasítására – Konkoly elnökletével 
– Tördemicen gyűlést tartottak. A gyűlésen a 
szigligetiek nagy számban vettek részt, de 
megegyezni nem tudtak. Konkoly a püspöknek írt 
jelentésében – a kor egyházellenes tendenciáira 
utalva – idézi azon véleményeket, amelyek szerint 
„…a pap s az egyházi elöljáróság tartsa 
szerencsének, hogy találkoznak katholikusok, akik 
papot kivánnak, és igy a káplánt nem annyira kérik, 
mint inkább kierőszakolni akarják”  Ugyanakkor 
annak a véleményének is hangot ad, hogy a 
káplánságok számának növelése nem csak az 
egyes plébániák, hanem az egyházmegye 
számára is növekvő anyagi megterheléssel jár. A 
környék falvainak gyarapodó lakossága sorra hozza 
majd létre a káplánságokat, de nem bírja azokat 
fenntartani. Ezért azt javasolja, hogy a püspök ne 
engedélyezze addig a káplánság létesítését, 
amíg nincsenek meg annak feltételei. Arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a tördemiciek és a 
gulácsiak „…a tördemici plébániának tetemes 
szolgálatot tesznek, (a szigligetiek alig járulnak 
valamivel)”  Szivós leveléből is kiderülhetett a 
püspök számára, miképpen képzelik el a papi 
szolgálatot: „…a régi apostolok és az apostoli 
buzgosággal müködő hit küldőnek minden dij és 
anyagi haszon nélkül, csupán az igazság Sz. 
hevétül buzditva távoli, sokszor vad népekhez 
elzarándokolnak hirdetni az üdvözitő vallását …”

(Folytatás a következő számban)

SZIGLIGETI HISTÓRIA EL ADÁS-SOROZATŐSZIGLIGETI HISTÓRIA EL ADÁS-SOROZATŐ

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

(Töreky András 2011. január 22-én tartott 
előadásának írásos anyaga / 5.)

„Én kérelmük teljesétésére nyomatékosabb alapot 
nem mutathatok Méltóságodnak, mint azt, hogy a 
szigligetiek templomot építenek. A tőke 
biztosításául lekötik a községi föld és rét, tisztán 
szüz 200 hold birtokát…”

Az egyházközségnek az építkezés kezdetén 
1.800 forint bankbetétje  volt, amihez az Inkey 
család 200 forinttal járult hozzá, közadakozásból 
pedig 600 Ft  gyűlt össze. Az adakozók listájához 
Szivós  keserű szájízzel fűzi hozzá, hogy még az 
izraeliták is fizettek, de a báró Puteani család 
katolikus létére minden támogatást megtagadott.

A korabeli tervrajzok valószínűleg elvesztek – 
legalábbis eddig nem sikerült rábukkanni, az építési 
költségvetés viszont megmaradt a Veszprémi 
Érseki és Főkáptalani Levéltárban. A templom 
előzetes költségvetése 3.777 Ft 50 krajcár, ami az 
építési munkák mellett a berendezések (oltár, 
szószék, padok stb.) költségét is tartalmazta. (Itt 
meg kell jegyezni, hogy 40.000 db tégla beszerzését 
irányozták elő, amiből – a korban használatos 
14x29cm-es téglát figyelembe véve – 
köbméterenként 310 db szükséges, így 129m3  fal 
elkészítéséhez elegendő. A mennyiségből logikusan 
következik, hogy teljesen új templomot építettek.) 
A költségvetéshez képest 177Ft 50 kr. hiányzott, de 
mire a munkák befejeződtek, a hiány már 949 
forintra nőtt.  Az iratokból nem derül fény a 
növekedés okára, de bizonyára menet közben 
pluszköltségek jelentkeztek. A községbeliek 
segélykérő leveleinek és a püspöki támogatás 
hatására a hiány fedezetére báró Eötvös József 
miniszter a Vallásalapból 400Ft támogatást 
adott,  mivel azonban a folyó évi keret kifogyott, azt 
csak a következő évben fizették ki. Időközben a 
veszprémi káptalan is 50 forinttal  hozzájárult az 
építkezéshez.

Kísérlet helyi kápláni állás létrehozására
A sikeren felbuzdulva ekkor a hívek egy kápláni 

állás megalapítását  szerették volna elérni. Ismét 
Szivós János állt a kezdeményezés élére, de 
valószínű, hogy az ötlet is tőle származott. Az akkori 
rend szerint, évenként háromszor miséztek 
Szigligeten, a többi vasár- és ünnepnapon a 
tördemici anyaegyházba, vagy Gulácsra kellett a 
szigligetieknek átjárni. Legnyomósabb érvük az 
volt, hogy az év nagyobb részében az utak rossz 
állapota miatt a hívek nagy része nem tud misére 
járni, ezért a kor vallásellenes eszméi és mozgalmai 



Hegyi búcsú 2011.
Idén kilenc csapat  nevezésével került sor a 
programra. Délután 3 órakor startolt a kikötői 
parkban  a verseny.  A Patacsi (Güns) -, Kónicz-, 
a Hatosfogat ( Székely+Horváth+Müller+...) -, és 
a Gilette Álomcsapata (Mayer - Káli -  mellet új 
formációk is alakultak: a (Baráth) Hableányok , az 
Ősnyaralók (Básti Misi elnökletével), a szigligeti 
Kossuth utca - Töreky Zoli mézes csapata, 
Szalmonella - („Csóka” Takács Robi) és társai, 
valamint a Béta (vitorlás) legénysége – a 
Veresegyházi horgosok.
Míg a főzőcske zajlott, a színpadon ropták a 
táncot. A publikum szórakoztatására a Szigligeti 
Gyöngyvirágok Néptánccsoport Mezeyné Verő 
Katalin  tanárnő vezetésével üvegest, botost 
jártak. A „Kelet fénye” gyermek  csapata 
hastáncot lejtett Békefiné Kertész Szilvia 
koreográfiájára, a Varga Eszti  vezette Táncoló 
Talpak pedig modern táncokat  adott elő.

Az elkészített halétkeket  a zsűri rangsorolta:
az megosztott első helyet 

a Hableányok és Szalmonella és Tsai 
kapták. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy egy 
csapat bepróbálkozott a zsűrinél, le akarta 
(hal)pénzelni az elnököt, Pupos Kálmán borászt, 
a program támogatóját.  Az ő kanalában fénylett 
ama bűnös „lé”. De a versenybíróság 
feddhetetlen és egyben kegyes is volt. Kizárással 
nem sújtotta a csapatot, de az amúgy  ízletesre 
sikeredett leves bizony dobogós nem lehetett.
Sajnos a buliról készült összes fotót hely 
szűkében nem tudom „tálalni” a  Harsona 
hasábjain, de a Szigligeti Topicon,  a program 
hangulatát jól érzékeltető, beszédes fotókat 
láthatunk: 
http://forum.index.hu/Article/showArticle?
na_start=0&na_step=30&t=9017040&na_order=

Az én olvasatomban az össz résztvevő            .    
Köszönet érte!      
A jövő évi viszontlátás reményében:

Póka Ibolya könyvtáros

 
 

Várjátékok a Szigligeti Palonai Magyar Bálint 
Hagyományőrző Egyesület előadásában 
Júliusban és augusztusban minden nap 
10 és 18 órától (szombat délután kivételével)

Szigligeti Nyári Napok
Július 31.  – Augusztus 7.

Július 31. (vasárnap)
10.00 Szigligeti fogathajtó verseny a strand 
környékén 
11.00 A Várgalériában a Szigligeti Nyári 
Napok és Bokros Júlia keramikusművész 
80 éves születésnapi kiállításának megnyitója. 
Beszédet mond Balassa Balázs polgármester 
és Dr. Gálffy István  Veszprém megyei 
tiszteletbeli osztrák konzul 

Augusztus 1. ( hétfő) – strand
17.00 Varnyú Country Együttes műsora 
gyerekeknek
20.00 Varnyú Country Együttes műsora 
felnőtteknek

Augusztus 2. (kedd)
16.00 Kézműves foglalkozás a strandon
20.00 Berecz András estje 
(mesék felnőtteknek) a Kézműves udvarban

Augusztus 3. (szerda) 
17.00 Óperenciás Bábszínház előadása -
Csalafintaságok a csalitosban címmel 
magyar népmesék a strandon
20.00 Nyáresti fúvós muzsika Alkotóház 
kertjében

Augusztus 4. (csütörtök), strand
17.00 Váradi Árpád bűvész műsora
20.00 Kovács Kati koncert
Augusztus 5. (péntek), strand
17.00 Óperenciás Bábszínház előadása:
Vízipók, a csodapók (mesejáték)
20.00 Fazekas Anna (fuvola) és 
Cs. Nagy Ildikó (zongora) hangversenye
a Katolikus templomban
Augusztus 6. (szombat), strand
16.00 Táncoktatás
18.00 Tánctalálkozó
22.00 2 órás „Retro Disco”Dévényi Tiborral
Augusztus 7. (vasárnap), strand
17.00 Játszóház
20.00 Pedrofon (Swing & Rock 'n Roll Show 
Band) koncertje 

Augusztus 12. (péntek) 20:00
Sebastian Consort együttes hangversenye  

Helyszín : Katolikus templom
(reneszánsz és barokk muzsika)
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Tenisziskola gyerekeknekTenisziskola gyerekeknek
Június 27-től augusztus végéigJúnius 27-től augusztus végéig

A 3-as és 4-es pályán, minden hétfőn és A 3-as és 4-es pályán, minden hétfőn és 
csütörtököncsütörtökön

10:00 – 12:00 óráig10:00 – 12:00 óráig

Szigligeti iskolás gyerekeknek és Szigligeti iskolás gyerekeknek és 
klubtagoknak a tenisziskola ingyenes, klubtagoknak a tenisziskola ingyenes, 

a többi vendégnek 500,- Ft. a többi vendégnek 500,- Ft. 
Teniszütőket és labdákat a pályán adunk.Teniszütőket és labdákat a pályán adunk.

 

                FELHÍVÁS!

H agyományos 
képzőművészeti tábor gyerekeknek

a G üns-birtokon.

Időpont: augusztus 1 - 5-ig 
(hétfőtől péntekig)

Minden érdeklődő kreatív gyereket várunk 
augusztus 1-én, hétfőn délelőtt 9 órakor.

Jelentkezési határidő: július 15.
Információ: 06 20 441 0084

Güns Katalin és Béres János

Teniszverseny 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: 
2011. augusztus 12.  péntek    12:00
            gyermekeknek:               

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 rövidített 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 mérkőzést az azt 
követő napokban tartjuk meg. 

Forródrót: + 36 70 33 11 11 3

 

 

 



Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző 
Szigliget, Külsőhegyi u. 64. Szigliget, Külsőhegyi u. 64. 

(Szentesi üdülő mellett)(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554      Telefon: 06 20 275 7554      www.brin-garazs.huwww.brin-garazs.hu

Szeretettel köszöntöm a kerékpározást szerető Szeretettel köszöntöm a kerékpározást szerető 
emberek táborában.emberek táborában.
Vallom, hogy a kerékpár, Vallom, hogy a kerékpár, 
mint sport vagy közlekedési mint sport vagy közlekedési 
Eszköz törődést kíván, Eszköz törődést kíván, 
s ha ezt megkapja, meg is hálálja az úton.s ha ezt megkapja, meg is hálálja az úton.
Ebben nyújtok segítséget Önnek:Ebben nyújtok segítséget Önnek:
kerékpárok javításával, - üzembe kerékpárok javításával, - üzembe 
helyezésével,- kölcsönzésével, helyezésével,- kölcsönzésével, 
kerékpárok és alkatrészei kerékpárok és alkatrészei 
forgalmazásával,kerékpáros forgalmazásával,kerékpáros 
kiegészítők értékesítésével.kiegészítők értékesítésével.

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

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig

P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

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

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!

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA
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