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Tájékoztató
Takács Róbert körzeti megbízott rendőr minden hónap első csütörtöki napján 12,30 órától 

13,30 óráig fogadóórát tart Szigliget községben, a körzeti megbízott irodában. 
(Kossuth u. 27.) Telefonszáma: 06-30/600-4613

Önkormányzati hírek

A Képviselő-testület 2009. november 10-
én hozott határozatai:
Szigliget község Képviselő-testülete
 - a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 
által benyújtandó, „Infoterminál rendszer 
kiépítése”  tárgyú pályázat benyújtását 
támogatja. Hozzájárul, a 83 hrsz-ú 
ingatlanon történő elhelyezéséhez és a 
fenntartási idő alatti – 5 éves –
üzemeltetéshez.
/A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 
előzőleg tájékoztatást adott arról, hogy nem 
nyertek a TDM pályázaton, amit beadtak az 
információs pontokra. Most egy 
infoterminálra szeretnének pályázni, ahol 
100 %-os a pályázati támogatás./
 - az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium által közzétett felhívásra a 
közrend és közbiztonság erősítése 
érdekében 2 fő településőr  alkalmazására 
nyújt be pályázatot.
-az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének, a Zalai Dombhátaktól 
a Vulkánok Völgyéig Egyesület által kiírt, 
„Vidéki rendezvények, programok, 
fesztiválok megvalósítása” tárgyú pályázati 
kiírásra  pályázatot nyújt be a 
„Várkapunyitó”program 
megvalósítására,  maximum 900.000 Ft 
összegben. Saját forrásként a program 
költségének ÁFA tartalmát biztosítja.
- a szigligeti általános iskolás gyerekek 
részére a tankönyvet és füzetet 
ingyenesen biztosítja. 

Az óvodások részére 3000 Ft,  a 
középiskolai, főiskolai és egyetemi 
tanulmányokat folytatók részére 7.000 Ft 
iskolakezdési támogatást állapított meg.
A Képviselő-testület 2009. november 27-
én hozott határozatai:
Szigliget község Képviselő-testülete
-a várban kialakítandó „Ivóka” büfé 
üzemeltetésére Németh Zoltán Szigliget, 
Réhelyi u. 96 szám alatti lakossal köt bérleti 
szerződést. A bérleti szerződés 2010. 
március 15-től 2014. december 31-ig 5 évre 
szól.
 - a Badacsonytomaji Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság részére 40.000 
Ft összegű támogatást biztosít „jégről 
mentő felszerelés” beszerzésére. A 
támogatás fedezetét az általános tartalék 
terhére biztosítja.
 - a 2009. évi költségvetés általános tartalék 
terhére 320.000 Ft-tal megemeli a szociá- 
lis segélykeretet.
Képviselő-testület 2009. december 17-én 
hozott határozatai:
Szigliget község Képviselő-testülete
 -  a szemétszállítást egész évben heti 
egy alkalommal biztosítja.
 - Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
polgármestere által megküldött 
„Közszolgáltatások elérését  segítő 
informatikai rendszerek” című pályázati 
felhíváshoz csatlakozik.
/Sikeres pályázat esetén csatlakozási díj 
nélkül érhetik el az önkormányzatok az 
elektronikus ügyintézési modell kialakítását, 
hardver eszközök -, szoftver licencek 
beszerzését, rendszerfejlesztést, stb./



„A HELY SZELLEME” 
A SZIGLIGETI VÁR LAKÓI

Mórichidai család
Továbbhaladva az időben 

elmondhatjuk, hogy 1262 után a vár az 
ismert birtokcsere alapján a Bencés 
Rendtől IV. Béla király tulajdonába került. A 
király adományaként – mert az 
emlékezetes Muhi csatában Móricz  
/Moys/ vitéz nem csak kitűnt 
bátorságával,de megmentette a király 
életét,  amikor   az 
menekült – nádori 
rang           mellett 
Szigliget   várát  is 
megkapta.  Csele-
kedetének    ékes 
példája      az     a 
„beszélő”családi 
címer,   ahol   kék
mezőben       egy 
vörös,       kardot 
fogó  kéz   emlékeztet a királyt  védő, 
megmentő cselekedetre.
A Móricz család  a Pok /vagy Poki  / 
nemzettségből  származott. Az említett 
nádor tagja Sabinát, a király lányát vette 
feleségül. Két gyermekük született, az 
ifjabb Moys, aki királyi tárnokmester lett és 
Erzsébet, akinek férje Medgyesi Miklós 
erdélyi vajda volt. A Móricz családnevet a 
Móricz nevű horvát bántól  /1340/ 
származtathatjuk a későbbiekben. /Nagy 
Iván: Magyar nemesi családok./ A család 
dunántúli ágának egyik tagjáról nevezték el 
a Móriczhida nevű települést, ahol hidat 
építettek a Rábán. A család nem teljesen 
ismert körülmények következtében 
elvesztette a Szigligeti vár tulajdonjogát. Az 
utolsó, Móricz Simonról  szóló egyértelmű 
tulajdonosi adat 1348-ból való, de 1424-
ben a Laczk családdal kötött örökösödési 
szerződés után szűnt meg végérvényesen 
a család tulajdonjoga. Építési 
tevékenységükről konkrét adatokat nem 
tudunk, de az tény, hogy itt őrizték a Pok 
nemzetség kincseit, okleveleit, amelyek 
a vár fontos szerepét és erősségét 
mutatják.  A XIII. század végén a várat 
elfoglalta Németújvári Péter, veszprémi 
püspök, aki a nemzettség kincseit elrabolta 
és azokat Veszprémbe vitette.

Számomra a Móricz család 
családfája a várban minden bizonnyal 
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elvégzett továbbépítések kutatása 
történelmi emlék, de ismételten előlépett a 
hely továbbélő szelleme. A történet nem 
fejeződött be, mert szerencsés véletlen 
után sikerült találkozni és megismerni 
Móricz Ferencet,  aki – tapolcai lakos – és 
egyenes ági leszármazottja a neves 
történelmi családnak. Kapcsolatunk azóta 
is tart és remélem, hogy elismerően vette 
tudomásul, hogy a  felsővárban a nagy 
toronybástyát a Móriczhidai családról 
neveztük el, emléket állítva több 
évszázados várépítő munkájuknak. A 
várban természetesen a család címere is 
látható és címeres zászlójukat lobogtatja a 
szél.

Paál József

MESÉLNEK A BÉLYEGES TÉGLÁK

A tégla évszázadok óta az egyik 
legfontosabb és a legmegbízhatóbb 
építőanyag. Elődeink eleinte csak a napon 
szárított, majd később az égetett téglát 
használták, ez a forma Kr.e. 3500 körül 
jelent meg.

A téglák jellel való ellátása szinte 
egyidős magával a téglaégetéssel, a 
téglabélyegek használata mégiscsak, 
hozzávetőleg az utóbbi 400 évben vált 
általánossá.  A jelek a habarcs jobb 
megtapadását  segítették elő, de ezen túl 
esztétikai, azonosító, minőség és cégjelzés 
volt. Attól függően, hogy a jelzés a vetőláda 
fenék részében volt-e belevésve, vagy arra 
volt ráerősítve, keletkeztek a domború, 
illetve a mélyített téglabélyegek. 
Ismereteink szerint Győrben Hans Prainer 
várkapitánysága alatt kezdődött el a 
monogrammal ellátott téglák  készítése, 
és így 1606-tól majd 150 éven át szinte 
minden várkapitány készített 
monogramjával ellátott téglát. A török 
kiűzése utáni újjáépítés téglaigényét 
döntően az uradalmi és az egyházi 
működtetésű téglaégetők elégítették ki.
Magyarországon minden olyan személy 
égethetett téglát, akinek megvolt az ehhez 
szükséges agyagot biztosító földterülete, 
vagyis földbirtokosok, várkapitányok, az 
udvari kamara, püspökségek és 
szerzetesrendek, valamint a városok 
vezetősége is. 

        /Folytatás a következő oldalon/
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Szigliget környékén az Esterházy 
családnak (hercegi, grófi ág) volt a 
legtöbb égetője. 
Balatonfüred
Pápa, Szerecsen, 
Tata és Uzsa vol-
tak a legjelentő-
sebb téglaégető 
központok. Köz-
ségünkben 100 
évnél idősebb há-
zak, melléképü-
letek, pincék 
bontásakor sok-
féle változatban 
kerültek elő GEP 
monogramos  téglák. Ez a jel gróf 
Esterházy Pál nevét takarja,  az 
évszám, ha van mellette,a gyártás 
évét  jelenti. Ezek többségükben, a 
gróf tulajdonában lévő uzsai 
téglaégetőből kerültek Szigligetre. 
Esterházy Pál 1910-ben 

megvásárolta  Puteáni Gézától az 
ősi kastélyt,  utána nagy 
átalakításokba, építkezésekbe 
kezdett a faluban is. Valószínű, így 
került Szigligetre a sok GEP 
monogrammal ellátott tégla. Az 
építkezésekhez nagyon sok téglára 
volt szükség, ezt az uzsai égető nem 
győzte, így Pápa környékéről, Tétről 
és Sümeg környékéről is hoztak még 
téglát. Az idekerült tégláknak más-
más jelük volt, pl: Sümegé SV - 
Sümeg város. 
A környékünkön még működtek 
égetők Káptalantótiban, 
Lesencefaluban,Nemesgulácson(BI - 
Benczik István) és Tapolcán: (TV - 
Tapolca város).

Manapság ezeket a régi 
téglákat szeretettel használják házak, 
pincék díszítésére.

Takács József K észítette: M énes Zsófia ☺☺

KERESZTREJTVÉNY

A helyes megfejtésből megtudhatod, hány 
éves idén a szigligeti vár.

1. Milyen kastély található a Fő téren? (s-sel)
2. Szigliget része (a kikötőtől az Avasi romig)
3. Községünk egyik hegye
4. Ezt a sportot is lehet űzni Szigligeten
5. Ha október, akkor…
6. Nyári programok a várban
7. A Balaton gyöngyszeme
8. Ide érkeznek a hajók
9. Nyári fürdőhely
10.1558.október13-ána törökök a szüretelő falut   
      és  várat  egyszerre  támadták  meg. Palonai  
      Magyar   Bálint  várkapitány   vezetésével   a  
      várból     kirohanó      vitézek     csak     nagy  
      nehézségek   árán  tudták   a  falubelieket és  
      magukat     is     visszamenekíteni.   E    harc  
      emlékére rendezett program.
11. Ilyen focipálya is van Szigligeten
12. Szigliget legszebb völgye
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Asztalitenisz hírek

Ez év január 24-én, vasárnap délután 
Veszprémben a megyei asztalitenisz 
diákolimpia döntőjén vettünk részt.

File Zsuzsanna 7. osztályos-, Szalai 
Anna és  Raposa Roland 5. osztályos 
tanulók  képviselték (a képen balról jobbra 
haladva) iskolánkat és egyúttal Tapolca várost 
és körzetét.

Veszprémben a lányok mezőnyében 16 fő, a 
fiúknál 21 fő indult. A népes mezőnyben, ahol a 
megyéből szakosztályok és 7 - 8. osztályos 
tanulók versenyeztek, fiataljaink remekül 
helyt álltak , ügyesen játszottak.
Szalai Anna a selejtezőből a 8 között jutott a 
főtáblára. File Zsuzsanna szoros 
versenyben, hajszállal maradt le erről. 
Mindegyikőjüket a Veszprémi Dózsa versenyzői 
ütötték el a továbbjutástól.

Nagy örömmel és büszkén 
szurkoltunk értük Jeszencsák Edvin 
iskolaigazgatóval, a kísérő szülővel és 
nagyszülőkkel együtt.
Gratulálok tanulóinknak!   Egyúttal 
megköszönjük Szalai Attila  szülőnek az 
önzetlen segítségét a gyermekek 
utaztatásában.

 Varga J. László tanár

„Ingyen           minden napra, minden padra”

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Európai Uniós támogatással, 
2010. január 1-töl június 15-ig 
„Iskolagyümölcs” – programot indított. 
Minden 1-4. osztályos gyermek, napi 1 darab 
almát kap teljesen díjmentesen.

A program célja  a hazai 
gyümölcsfogyasztási szint növekedésének 
elősegítése mellett, hogy helyes étkezési 
szokások kialakítására ösztönözze a 
fiatalokat.  Ők ugyanis, tanulmányok szerint 
többnyire később, felnőtt korban is kitartanak e 
szokások mellett.

 

 

Sok gyermek nem eszik elegendő gyümölcsöt 
és zöldséget, és gyakran nem is tudja róla, 
hogy valójában milyen finom.
A fogyasztásra előkészített (nem csak 
minőségi, hanem méretbeli követelmények 
szerint válogatott) gyümölcsöt a Dél-Alföldről 
szállítják hetente a szigligeti iskolába. 

A pincében, hűvös helyen tárolt almát- 
naponta, darabszámra kiszámolva - osztják ki 
a tanító nénik a diákoknak. 
A közmondás azt mondja: Minden napra egy 
alma, az orvost távol tartja.  Így legyen!

      
  Póka Ibolya könyvtáros

Graffiti az iskolában

Egyik délután, mikor vége lett az 
óráinknak és már szabad volt a délutánunk, az 
aula felé indulva megláttam, mekkora ott a 
sürgés-forgás. 

Mindenhol a festékszagot lehetett 
érezni, a földre nylon volt terítve és 
gumikesztyűs gyerekek jártak mindenfelé egy-
egy festékesdobozzal a kezükben. 
A nagy káoszban észrevettem Szájer Béla 
tanár urat  és megkérdeztem tőle, mi folyik itt. 
Azt mondta, dekorálják a fal alsó részét 
zománcfestékkel. Felajánlottam, hogy segítek 
a már elkészült ceruzás terveket megfesteni. 
Két falrész állt a rendelkezésünkre. Az egyiken 
egy balatoni, halas  mű készült, a másik 
oldalon pedig egy nonfiguratív. 

Ez utóbbi megfestésében részt vett: 
Deli Márton, Fraller Ágoston, Horváth Márk 
(a fiúk a képen balról jobbra) és én.  A 
zsibongó túlsó oldalán a festők az  5. osztály 
tanulói  voltak. Mind a kettő falfelületen négy 
napig dolgoztunk és az eredmény mind a két 
oldalon csodás lett. 

Köszönjük Béla bácsinak a 
lehetőséget, így is kipróbálhattuk, hogy mit 
tudunk.  

Ménes Zsófia ☺☺



  
                                 2010. február 14-én, 
                         az előző évhez hasonlóan 

ZE NÉ S FAR SANGI  ZE NÉ S FAR SANGI  
FE LVONUL ÁSTFE LVONUL ÁST  

szervez a 
Szigligeti Turisztikai Egyesület. 

Találkozó: 14 órakor az óvodánál, 
ahonnét zenés kísérettel „célozzuk” meg  

az Esterházy Pincét.
Farsangherceg és Hercegnő választás!Farsangherceg és Hercegnő választás!
Az Esterházy Pince ajánlata:   
  
       Szalagos fánk: 50 Ft/db

                    
        Forró tea, forralt bor :100,-Ft

Mindenkit szeretettel várunk!
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AZ ISKOLÁBANAZ ISKOLÁBAN    

FEBRUÁR 20-ÁN ESTE 8-KORFEBRUÁR 20-ÁN ESTE 8-KOR  
                                                                                      

                                FARSANGIFARSANGI  
                                          BÁLBÁL
TÁNCTÁNC
                                  TOMBOLATOMBOLA         
                                                                                  BÜFÉBÜFÉ

Zene: Németh TiborZene: Németh Tibor
      Belépődíj: 700 FtBelépődíj: 700 Ft

Szeretettel várja ÖnöketSzeretettel várja Önöket
a Szüla Szülőői Munkaközösség!i Munkaközösség!

Köszönetnyilvánítás
Kedves barátaink, ismerőseink! 
Szeretnénk megköszönni, hogy betegségünk idején, felénk fordultatok és segítségünkre voltatok. Ki úgy, hogy 
kocsijával fuvarozott, ki segített a házi munkában, ki elhozta a gyógyszereket, ki bevásárolt nekünk. Sorolhatnám 
tovább.
Mostanában nem a legjobb véleményem volt az emberekről, de bocsánatot kell kérnem. Az EMBEREK jók!
Név szerint szeretném felsorolni, s ha netán valakit kifelejtettem, az kiabáljon rám! Nem, ABC sorrendben, hanem 
az események bekapcsolódása szerint:  Ódor Zoltán és Editke, Marton Éva, Egyed Peti, Póka Ibolya és 
Sonáj, Marcika Judit és Zsuzsa, Varga Feriék, Vagha László festőművész, Piroska, Varga László a Patak 
utcából, Hunyadiné Marika és Antal, Kajtár Éva és Zoltán.
Jöttek, Keszthelyről  Pelcz István és Csönge József, Tapolcáról Andrea, Lesenceistvándról Margit, 
Tördemicről  Stokinger Laci, Sándor és Marcsi. 
Ime, Szigliget a Balaton gyöngyszeme, de EMBERSÉG-ből is kitűnőre vizsgázott!
Már közeledünk a régi egészségünkhöz, és Ti nagyban hozzájárultatok. 
KÖSZÖNET! 
Végül, de nem utolsó sorban, köszönet  Balassa Balázs polgármester úrnak.

Bokros Júlia és László

Ki Mit Tud?

Március 20-án 
délután 3 órakor

az Általános Iskolában.

További információ a 
Községi Könyvtárban.

Szigligeti N k Egyesületeő

Február 27., szombat 17 óra,
       Általános Iskola

„Virtuális utazás az európai 
miniállamokban”

Előadó: 
Szászi József

Várunk 
minden érdeklődőt!
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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 Szigligeten havonta, 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 2010. Január

8264 S zig lig et,
K os s uth 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!

S zolg á ltatás a ink:
*   A rc dia g nos ztika ,

        *   D r. Haus chka  kezelés ,
*   B elnatur kezelés ,

        *   S zôrtelenítés ,
   *   S m ink tanác s adás ,

       *   Para ffinos  kézápolás .
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