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„A HELY SZELLEME” 
A SZIGLIGETI VÁR LAKÓI

Biztos vagyok abban, hogy Szigliget 
község minden lakója és ezt a helyet szerető 
látogatói méltóan fognak emlékezni  a vár 
alapításának – 1260–2010 – 750-dik 
évfordulójára.  Természetes, hogy az 
ünnepségsorozatot megelőzi még sok munka, 
ami már megkezdődött és töretlenül fog tartani 
egész évben. Erre a munkára és az ünnepekre 
-úgy vélem- elgondolkoztatók lehetnek azok az 
írások, amelyekben a várban élt személyeket 
idéznénk meg, mert a „hely szelleme „ az 
emberekből sugárzik.

FAVUS APÁT
Ismeretes, hogy az 1260-ban kelt 

oklevél, amelyben IV. Béla királyunk a 
Pannonhalmi Bencés Rendnek 
adományozta a Balaton egy szigetét, hogy 
ott várat építhessenek.  Ebben az időben a 
Pannonhalmi apát Favus volt.  Elődjétől 
Salamon apáttól csak „kissé rendezett” 
helyzetet vett át, ahogy a Rend történetírója 
Sörös Pongrác írja a könyvében. Favus apáttá 
választását a rendi konvent döntötte el. A 
konvent tagjai Favust  - a korábbi Pécsváradi 
apátot - jeles tulajdonságai alapján 
választották meg.  A pápa -  IV. Ince -  formai 
okokból először megsemmisítette a választást, 
de végül Lóth és Lőrinc konvent tagok 
közbenjárására 1252. december 19.-én a 
kinevezést megadta. Favus 1252 – 1265 
között volt apátja a Rendnek. Figyelemre 
méltó, hogy az első leglényegesebb 
tevékenységei a belső reformok és a 
birtokügyek területén történtek. 

 A szerzetesek közötti belső feszültségek 
elsimítása, amelyek erkölcsi eldurvulásokkal is 
párosultak nem vették figyelembe a szerzetesi 
élet alapelvét, a szegénység vállalását. A 
szerzetesi rend tisztaságának visszaállítása 
jelentette a legfontosabb tennivalók 
egyikét.  Ezekben a tevékenységekben 
támogatta IV. Sándor pápa is a főapátot az 
1256. október 10.-én kelt bullájával. A rendi 
szervezettséget, a szellemi megreformálást 
a Rend anyagi megerősítésével kívánta 
alátámasztani. Öröklésekkel, 
hagyományozással, cserékkel gazdagította a 
Rend birtokállományát.
Mindezen munkák között érzékelhetően nagy 
anyagi áldozattal felépíti a Szigligeti várat 
is.  Ha visszagondolunk az Apát személyére, 
aki nyilvánvalóan többször is járt Szigligeten, 
csak tisztelettel tudunk emlékezni. Az 1262-re 
felépült vár – amikor IV. Béla birtokcserével 
visszavette – milyen terjedelmű volt, nem 
tudjuk pontosan. A kutatók valószínűsítik, 
hogy ez csak a felsővári vármagot 
jelentette, amely a két tornyot és a közte 
lévő palotarészt foglalja magába. De hol volt 
a vár kápolnája, amelyet a Bencések nyilván 
megépítettek? A vár később továbbépült, de az 
alapító atyák keze nyomát és alkotó szellemük 
emlékét napjainkban is érzékeljük.
Ezért is látom helyesnek azt a lépésünket, 
amely során a felső-vár egyik, minden 
bizonnyal Favus apát által épített 
bástyatornyát „Bencés Toronynak” 
neveztük el tiszteletünk jeléül. Ezért és az Ö 
emlékére lobog a bencés zászló ezen a 
bástyán tavasztól őszig.

Paál József

*****
A BENCÉS REND 
CÍMERE

RÉGI IDŐK MOZIJA RÉGI IDŐK MOZIJA 
A KÖNYVTÁRBANA KÖNYVTÁRBAN

Új pergőkép-sorozatot indítunk 
magyar filmek vetítésével. Elsőnek, 

sokak örömére, a Balaton-
felvidéken játszódó 

LILIOMFI LILIOMFI 
című filmet mutatjuk be. 

Írta Szigligeti Ede, rendezte Makk 
Károly, főszereplő Darvas Iván.

A vetítés időpontja:
2010. január 9. (szombat) 18 óra2010. január 9. (szombat) 18 óra

Mindenkit szeretettel várunk!
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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

November 21-én, szombaton délután 
az Általános Iskola zsibongójában, az Idősek 
Napja alkalmából kulturális bemutatóval 
köszöntöttük a falu nyugdíjas korú 
lakosságát.

Balassa Balázs polgármester úr 
üdvözlő szavai után az óvódások verses-
énekes műsort adtak elő és óvónéni-sütötte 
mézeskalácsot ajándékoztak mindenkinek.  
Az Általános Iskola tanulói verssel, énekkel, 
néptánccal és zongorajátékkal kedveskedtek 
az időskorúaknak. A helyi amatőr csoportok 
vérpezsdítő hastánccal, illetve modern 
tánccal tették hangulatosabbá a programot. 
Színvonalas volt az elmaradhatatlan 
Molnárné Ida szólóéneke és versmondása 
is.
A bemutató után a Szigligeti Nők Egyesülete 
lépett a színre. Egy szál szegfűvel és vászon 
bevásárló táskával kedveskedtek az 
egybegyűlteknek. Szépen megterített 
asztalokra a hagyományos magyar konyha 
ételei kerültek, valamint szigligeti borok is 
Güns Kati és Pupos Feri pincéjéből.  
A talpalávaló zene sem maradt el, hiszen 
Piller Kálmán és Kosztolányi Zoltán 
gondoskodtak róla.

A nótás-kedvű és táncos-lábú szép korúak 
fiatalokat meghazudtoló lendülettel múlatták 
az időt.

    
 
 

Az elmúlt ünnepségre emlékezzünk Ida 
dalának soraival, ami az örök szeretet 
himnusza:

Egyszer régen volt egy kút,
Oda vezet minden út.
Dalolj bele, ráfelel,
Veled együtt énekel.
Hejhó!

- Hejhó!
Halihó!

- Halihó!

Minden ember idejár,
Barátokat itt talál.
Vize mint a forrásé,
Kedves szó a jó társé.
Hejhó!

- Hejhó!
Halihó!

- Halihó!

Ez a kút a barátság,
Emberség és tisztaság.
Ez a kút a szeretet,
Ezt a kutat szereted.
Hejhó!

- Hejhó!
Halihó!

- Halihó!

Valamikor volt egy kút,
Egyszer majd eszedbe jut.
Elindulsz, hogy megkeresd,
Vigyázz, nehogy betemesd!

Köszönjük a támogatók önzetlen segítségét, 
akik nélkül ez a jó hangulatú összejövetel 
nem jöhetett volna létre:

Szigliget Község Önkormányzata
Szigligeti Nők Egyesülete
Szigligeti Általános Iskola és Óvoda
MAK Irodalmi Alkotóháza
Pupos Ferenc 
Güns Katalin
Domonkos Károly és felesége
Piller Kálmán
Molnár Ferencné
És a műsorban fellépő együttesek:
Amijami Hastánc Csoport, Szigligeti 
Gyöngyvirágok Néptánccsoport, Táncoló 
Talpak és Talpacskák

Póka Ibolya
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Köszönetnyilvánítás

A „Szigligeti Iskoláért” Alapítvány 
köszönetet mond  mindazoknak a 
magánszemélyeknek és civil szervezeteknek, 
akik az elmúlt években a személyi 
jövedelemadó 1%-ának felajánlásával, 
befizetésekkel, vagy más módon 
támogatták alapítványunkat. 

2008-ban a személyi jövedelemadó    
1 %-ából 250 ezer forint érkezett a 
számlánkra. 
Ennek az összegnek nagy részét az elmúlt 
tanév végén egy budapesti kirándulás 
költségeire fordítottuk, melyen minden 
gyermek ingyenesen vehetett részt. Az 
alapítvány fizette a kirándulás teljes 
autóbuszköltségét, a belépőjegyek árát pedig 
a Szülői Munkaközösség biztosította.   
Megtekintettük a Természettudományos 
Múzeumot, az állatkertet, és egy 
természetfilmet Magyarország legnagyobb 
háromdimenziós mozijában.  Remélhetőleg 
a gyerekeknek sok érdekes ismeretet és 
maradandó élményt nyújtott a kirándulás.  
Támogattuk továbbá a tanév többi 
gyermekprogramját: sportversenyeket, 
játszóházi programokat, gyermeknapot, 
művészeti oktatást. 
2009-ben a személyi jövedelemadó 1 %-ából 
320 ezer forint érkezett alapítványunk 
számlájára, melyből az iskolavezetés 
javaslatai alapján ebben a tanévben is az 
iskolai gyermekprogramokat kívánjuk 
támogatni. 
Kérjük, amennyiben lehetséges, továbbra 
is támogassák alapítványunkat az SzJA 
1%-ának felajánlásával, hogy ezzel is 
hozzá tudjunk járulni az iskola 
színvonalas működéséhez.  

Adószám: 18938539-1-19
Minden támogatónknak boldog, békés 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag új évek kívánunk!

                                Szabó Lászlóné
 a Kuratórium elnöke

   Olimpiatörténeti 
vetélkedő

Októberben Tapolcán rendezték meg 
az olimpiatörténeti vetélkedőt, melynek célja 
az volt, hogy a fiatalok körében is 
népszerűsítsék az olimpia múltjáról szóló 
történéseket.
     A szigligeti iskolából 5 fős csapatok 
nevezhettek. Tőlünk Varga J. László tanár úr 
Péter Gergőt, Kovács Ákost, File Zsuzsit, 
Raposa Renátát, és engem tett próbára. 

Hosszas felkészülés után október 10-én 
eljött a verseny napja. Reggel 10-re már sok 
kocsi gördült be a tapolcai Tamási Áron 
Művelődési Központ elé. 14 csapat 
versengett egymás ellen a közel másfél órás 
vetélkedő során, melyet Dr. Nádori László 
vezetett le. A kérdések nagy része könnyű 
volt, de volt a feladatsorban olyan is, amin 
már gondolkodni kellett. Fáradtan tértünk 
haza. 
November 7-én elérkezett az 
eredményhirdetés ideje. Reggel újra a 
’’Fehér házba” vezetett az utunk. A 
színházteremben érdekes műsorral várták a 
versenyzőket, majd Dr. Nádori László 
professzor úr beszéde után elkezdte átadni a 
díjakat. Díjazták a csapatokat, az egyéni 
legjobbakat és azokat, akik valami pluszt 
nyújtottak. 
A szigligeti csapatból különdíjas lett File 
Zsuzsi, mert nagyon jól megfogalmazta, 
milyen közel áll hozzá a vívás és 
mennyire szeret edzésekre járni. 
Különdíjas lettem én is, mert ahogy 
Nádori László fogalmazott: ’’Jól írta le a 
vízilabda szigligeti kötődését…”

Remélem, jövőre is megrendezik ezt a 
tudáspróbát, és hasonló  sikereket érünk el, 
mint most.

Ménes Zsófia 
   7. osztály   

Köszönetnyilvánítás
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola és a 
Szülői Munkaközösség által szervezet papírhulladék-gyűjtés sikeresen befejeződött.
A papírgyűjtéshez nyújtott segítségüket tisztelettel köszönjük!

           Raposa Lajos SzM elnök                                   Jeszencsák Edvin iskolaigazgató
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010

„2009 Horgásztam a Balatonon”- rajzpályázat:
     Kővágó Lilla 2. o. - II. helyezés
     Imre Kornél 4. o. - különdíj
     Felkészítő tanár: Császár Lászlóné

Olimpiatörténeti vetélkedő:
     File Zsuzsanna, Ménes Zsófia 7.o. - különdíj
     Felkészítő tanár: Varga J. László

Négykezes Találkozó (zongora)– Tapolca
     Jani Cintia, Szabó Júlia 8. o. - különdíj
     Felkészítő tanár: Katona Józsefné

Benedek Elek Országos Mesevetélkedő
     Czanka Melinda 5. o. IV. helyezés
     Felkészítő: Varga Katalin könyvtáros

„Közlekedj Biztonságosan!” rajzpályázat
     Varga Patrícia 5. o. -  III. helyezés
     Felső tagozaton a legtöbb pályamunkát beadó  
     általános iskola a szigligeti volt.
     Felkészítő tanár: Szájer Béla

Tapolca Városi-körzeti Diákolimpia Asztalitenisz
Bajnokság(a bajnokságnak iskolánk adott 

otthont):
     Szalai Anna 5.o. - I. helyezés
     File Zsuzsanna 7.o. - III. helyezés
     (továbbjutottak a megyei döntőbe)
     Felkészítő tanár: Varga J. László
     A rendezvény támogatói: Szigliget Község      
    Önkormányzata,MAK Irodalmi Alkotóháza:    
     -Dömsödi Péter,Szalai Attila,Varga J. László
     Köszönjük a támogatást!

Jeszencsák Edvin  
    iskolaigazgató

 Kedves Gyerekek!

Minden évben van egy nap, 
amikor eljövök hozzátok . 
Az év folyamán nagyon sok 
levelet  kaptam Tőletek. 

                Településetek Önkormányzatától 
és a Turisztikai Egyesülettől is kaptam meghívást, 
melyben kérték, hogy 2009-ben is látogassak el 
Szigligetre a Krampusszal. 

December 4-én  sajnos a hó hiánya miatt 
lovas hintóval érkeztünk. Délelőtt ellátogattunk az 
óvodába, ahol a gyerekek műsorral kedveskedtek, 
majd minden jó kislánynak és kisfiúnak egy-egy 
csomagot adtunk. Azt hallottuk, hogy az iskolában 
is várnak már bennünket, így hát az ajándékokkal 
teli puttonnyal a nagyszünetben odaértünk. 
Még aznap este meglátogattunk sok szigligeti 
kisgyereket. Mivel már öreg vagyok, és a 
Krampusz is, nagyon elfáradtunk, így a szombatot 
pihenéssel töltöttük .
Vasárnap visszajöttünk Szigligetre az Esterházy 
Pincébe, ahol a Turisztikai Egyesület 
szervezésében, az Önkormányzat és az Esterházy 
Pince Kft. támogatásával MIKULÁS - nap volt. 

Nagy örömmel adtunk virgács nélküli mikulás 
csomagot minden kicsinek-nagynak. A gyerekek 
megígérték, hogy jövőre is jól fognak viselkedni, 
sokat tanulnak,"szót fogadnak ".
Elköszöntem mindenkitől, és végül  ígéretet tettem 
arra, hogy 2010-ben visszajövök a segítőmmel 
együtt, még több ajándékkal.
Köszönjük a mosolygós szemeket, legyetek jók!   

 MIKULÁS és a KRAMPUSZ

Kedves Mikulás!

Köszönjük, hogy idén is eljöttél hozzánk, és ennyi 
ajándékot hoztál nekünk! Köszönjük hűséges 
segítődnek, a Krampusznak is!
Jövőre is nagyon sok szeretettel várunk, és ne 
hagyd otthon a Krampuszt se!                                  
                                                     Szalai Anna

Tisztelt Horgásztársak!
     2010. január 9-én, szombaton 10 órakor a 
Szigligeti Horgász Egyesület gyűlést tart az 
Általános Iskola zsibongójában. 

Szeretettel várunk mindenkit!
Sz.H.E. elnöksége

HELYREIGAZÍTÁS
Októberi számunkban,a „Szeletek a Szigligeti 
Fürdőegyesület történetéből” című írásban 
helytelenül jelent meg (6. oldal, utolsó bek.) a 
tördemici vasútállomás neve. 
Helyesen: Nemestördemic-Szigliget.  

A hibáért szíves elnézésüket kérem! 
Póka Ibolya fel. szerk.    
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SZIGLIGETI HARSONA

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte             : Póka Ibolya

Lapzárta minden hónap 20. napján

Megjelenik havonta,  Szigligeten, 500 példányban
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Szerkesztőség : Községi Könyvtár

  Szigliget, Kossuth utca 53.
  Tel.: 87/561-007, Fax.: 87/561-019
  E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu

Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.

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

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  2009. Nov.-December

8264 Szigliget,
Kossuth L. u. 27.

(70) 516-3676

S Z IG LIG E TI
S zépés zeti M űhely

2009. márc ius  1-jétől
vá rjuk kedves  
Vendég einket!

Szolgáltatásaink:
*  Arc diagnosztika,
*  Dr. Hauschka kezelés,
*  Belnatur kezelés,
*  Szôrtelenítés,
*  Smink tanácsadás,
*  Paraffinos kézápolás.
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