
     

HIMNUSZ SZENT ISTVÁNRÓL
(Részlet)

(A XV. században keletkezett himnuszt 
Geréb László fordította.)

Szigligeten augusztus 20-án délelőtt a 
Mária Neve Katolikus Templomban 
Kovács Károly c. esperes plébános 
celebrált  misét és szentelte  meg az új 
kenyeret. Este a strandon a Batsányi 
Táncegyüttes katonatáncokat adott elő.  A 
rendezvényt tűzijáték zárta.
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A mennyei küldött mondja:
- Vagyok protomartír István,
születik is majd egy István,
király lészen és apostol! -

Lett és egyre nõtt a gyermek,
királlyá is kit felkennek,
jõ ura, lön a nemzetnek,

Krisztus hitén igyekeznek.

Király volt õ és vezérlõ,
kormányozván míg vezérlett,

ellenségnek gyötrésétõl
Szabadítá meg a népet.

(Szent István ábrázolása 
Thuróczy János A magyarok krónikájában) 

    HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK

ÉS POLGÁRMESTEREK
       ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT

2010. OKTÓBER 3-RA
(VASÁRNAPRA) TŰZTE KI.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG 
TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt 

felvételükről
2010. augusztus 19-ig kaptak értesítést.

A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól 
augusztus 22-ig

tekinthették meg a polgármesteri hivatalban.

AJÁNLÁS
A választópolgár ajánlási jogával

2010. szeptember 3-ig ajánlószelvényének 
átadásával élhetett.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, lakóhelyén 

szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig 

tartózkodási helyet létesített,
igazolással tartózkodási helyén szavazhat.

Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 
28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 
2010.október 1-jén 16-00 óráig lehet kérni a 

lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri 
hivatalban

a választási irodához lehet fordulni.

www.valasztas.hu                      Választási Iroda

                                               

http://www.valasztas.hu/
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A megválasztható önkormányzati 
képviselők számának meghatározása

H a t á r o z a t
Megállapítom, hogy Szigliget községben a 
2010. évi önkormányzati választásokon a 
megválasztható önkormányzati képviselők 
száma 4 fő.

I n d o k o l á s
A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 
L. törvény 4. §. c) pontja alapján a 10.000-nél 
kevesebb lakosú település – egyéni listás 
választási rendszerben – egy 
választókerületet alkot, amelyben a 
képviselők száma 1000 lakosig 4 fő. 
Szigliget község lakosságszáma 2010. 
január 1-én  a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala közlése 
szerint 981 fő, így a településen a 
megválasztható képviselők száma 4 fő.
 A határozat közzétételének módja:  Az 
önkormányzat közterületen elhelyezett 
hirdetőtábláin történő kifüggesztés, a község 
honlapján (www.szigliget.hu) való 
megjelentetés.
A határozat a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
évi L. tv. 4. § b) pontján valamint 24. § (2) 
bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás 
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 
102. § (3) bekezdésén alapul.

§ § §

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 38. § (1) bekezdés c) pontja alapján: 

A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Egyed Péter Ifj. Pupos Lajosné
Molnár Ferenc Szennyai Julianna

Varga Sándor
Póttagok:
Horváthné Czégány Judit

         Marton Éva Zsuzsanna

HVI vezetője: Lutár Mária körjegyző

HVI hivatali helyiségének címe: 
8264 Szigliget, Kossuth u. 54.

 

 

 .

 

 

1950 – 2010
Közte 60 év és a „megfogyatkozott” ifjúság

Bizony, hosszú évtizedek  – majdnem 
70 év – teltek el azóta, hogy a harminc 
valahány kisgyerek tudásra szomjazva 
beült az iskolapadba. 
Nehéz idők! Háború, szegénység. Sokakat, 
alig tíz évesen kiszólított a szegénység, 
nyomor az iskolapadból. Kinek az otthoni 
gazdaságban kellett segítenie, mások a gróti 
birtokra szegődtek fillérekért dolgozni.
Végül 1950-ben tizenegyen  maradtunk, akik 
az általános iskola nyolc osztályát 
elvégeztük.  Nagy kiváltság volt ez 
akkoriban!  Sőt! Különleges abból a 
szempontból is, hogy Szigligetről szegény 
sorsú gyermekek először kerültünk 
középiskolába. Hatan tanítók, tanárok 
lettünk.
Nagy öröm volt hatvan év után a találkozás. 
Sajnos a tizenegy végzősből csak hatan 
élünk.  Öten voltunk a találkozón. 
Felejthetetlen élmény volt az együttlét. Volt 
mit felemlegetnünk az elmúlt időkből. Még 
ünnepibbé tette a találkozást a templomban 
Kovács Károly plébános úr áldása, 
köszöntője és az Andante énekkar hálaadó 
éneke a megélt évekért.
Köszönjük az iskola dolgozóinak is, hogy 
biztosították a feltételeket a meghitt 
együttléthez.
 
A találkozónk mottójának Sík Sándor  költő 
gondolatát választottuk:

„Azt, ami lesz köszöntöm,
Ami volt, köszönöm.”

Paulics Margit, Németh Katalin, Somogyi 
Magda, Liszkai Anna, Káli Béla  ünneplők 
nevében az írást közreadja:

Jávori Lászlóné Liszkai Anna
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Méltó helyen a Miklósy család zongorája

Amikor régi  tárgyakat veszek a kezembe 
vagy éppen  fekete-fehér családi fotókat 
nézegetek, sokszor szívesen átsétálnék az 
időhídon, felmásznék nagyapám mellé a 
vadászlesre, és pirkadatig hallgatnám 
azokat a vadász történeteket, melyek ma 
már tovatűntek az idő múlásával.
Hasonló gondolataim ébrednek, amikor 
az iskola folyosóján elhelyezett, régebbi 
idők emlékeit őrző tablóképekre 
pillantok.  Jó lenne élőben, testközelből 
tapasztalni milyen volt akkor az iskolai élet, 
milyen volt akkor pedagógusnak lenni, 
hogyan tanultak a diákok, mit jelentett 
számukra kikapcsolódás, szórakozás, a 
művészet, milyen volt a sportélet és 
sorolhatnánk tovább, tovább…
Azért emlegetem a régi időket, mert  Zenz 
Orsolya (Miklósy Orsolya) jóvoltából 
iskolánk, egy művészien formába öntött, 
régi zongorával gazdagodott,  melyet 
Drhmal Károly  első aranykoszorús mester 
készített, sokkal inkább alkotott. Orsolya 
elmondása szerint az iskolában a 
legméltóbb helyre került a Miklósy család 
szeretett hangszere.  Részint mert, 
édesapja  több éven keresztül a  Szigligeti 
Általános Iskola tanára, később 
igazgatója volt,  másrészt azért, mert az 
iskola egykori diákjainak és felnőttjeinek 
sok örömteli pillanatot szerzett  akkor, s  
mostantól legyen benne része a másoknak 
is!
Az előző tanév tapasztalatai alapján biztos 
vagyok benne, hogy e kívánalom Katona 
Józsefné tanárnő és zongoratanulásra 
fogékony tanítványai kezei nyomán, 
rövid időn belül teljesül.
Ennek többek között, azért is örülök, mert a 
gyerekek az irodám közelében gyakorolnak, 
ami mindig derűsebbé teszi a 
hétköznapokat.

Kedves Orsolya!

A Szigligeti iskola diákjai, pedagógusai, 
a szülők és mindenki nevében, aki 
megszólaltatja, vagy éppen hallgatja a 
zongorát, köszönetem fejezem ki e szép 
és hasznos ajándékért!

                                                                
Tisztelettel: Jeszencsák Edvin 

iskolaigazgató
                                                                      
                                             

 

Nyári tábor 2010.

Az idei évben is megrendezésre került - 
immár 6. alkalommal - az iskolai nyári 
tábor. Július 27-én indultunk. 
Már mindenki nagy izgalommal várta, 
hogy a busz útra keljen, és megkezdje 
útját Pusztafalu  felé. Hiszen ebben az 
évben ez volt a célpont - az ország 
legészakibb települése. Az egész napos 
út után megérkeztünk a szállásra. 
Ugyan az időjárás ellenünk dolgozott, de 
végül minden csomag a helyére került.
Másnap útnak indultunk 
Sátoraljaújhelyre. Itt megtekintettük a 
Börtönmúzeumot, majd Széphalmon a 
Kazinczy  Mauzóleumot és a Magyar 
Nyelv Múzeumát. Csütörtökön 
Hollóházára  sétáltunk el, ahol 
ellátogattunk a Porcelán Múzeumba  és 
aztán mi is kipróbálhattuk magunkat 
porcelánfestésterén. Délután megmász- 

tuk a füzéri várat (a fenti kép), majd 
visszatértünk a szállásra.  Péntek reggel a 
Kormos Bába tanösvényen 
barangoltunk Füzér-radvány felé. 
Az estéink sem teltek haszontalanul, a 
pókerpartik és a tollasmenetek közt 
néha jutott idő egy kis dinnyézésre, 
zsíroskenyerezésre is.
Fel sem tűnt, de úgy repült az idő, hogy 
egykettőre szombat lett. Megmásztuk a 
Zempléni-hegység legmagasabb 
csúcsát – a Nagy-Milicet (896 m). 
Szerencsénk volt, hiszen túránk napján 
ünnepelték   a   31.  évfordulóját     annak, 
hogy Rockenbauer Pál és kilenc társa

(Folytatás a következő oldalon)

Fotó: Dér Krisztina
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innen (a fenti képen), az Országos 
Kéktúra keleti végpontjától   idult el, 
hogy a „Másfél millió lépés 
Magyarországon” című ismeretterjesztő 
filmet leforgassák. 

Vasárnap délelőtt a sátoraljaújhelyi 
Kalandparkba  mentünk bobozni, majd az 
ország leghosszabb libegője  várt 
bennünket. Délután a szlovákiai Izra-tó 
felé vettük az irányt, hogy 
megmártózhassunk benne.

Hétfőn szomorúan indultunk haza. Az 
út azonban tartogatott egy meglepetést 
számunkra. Aggteleken a Baradla-
cseppkőbarlangba  nyertünk bepillantást 
egy órás túra keretében.

Köszönjük File Istvánnénak és File 
Istvánnak,  hogy megszervezték nekünk a 
tábort, kísérőtanárainknak, Kriszta 
néninek és Noémi néninek,  hogy kibírták 
velünk ezt az egy hetet, valamint Tamás 
bácsinak  – buszsofőrünknek, aki végigvitt 
bennünket ezen a hosszú úton.

Ménes Zsófia 
Itt szeretnénk megköszönni a 

Szigligeti Általános Iskola Szülői 
Munkaközösségének az anyagi 
támogatást, amely lehetővé tette, hogy 
harmincegy diákkal külön busszal tegyük 
meg ezt a kirándulást. Ez tette lehetővé 
azoknak a programoknak a beiktatását, 
melyek tömegközlekedéssel 
megoldhatatlanok lettek volna. 
Köszönetünk az MB Balatonnak és Kiss 
Zsoltnak a tágas, modern buszért, és 
sofőrünknek, Pusztai Tamásnak  emberi 
magatartásáért.

File Istvánné

Képzőművészeti tábor a Güns- birtokon

Güns Kati  néni idén is fogadta birtokán a 
rajzolni, festeni vágyó gyerekeket. 
A tavalyi év sikerei után, idén 20-nál is több 
gyerek jelentkezett az egy hetes táborba. 
A résztvevők a festés, rajzolás, 
agyagozás, gipszelés mellett a kőfestést 
és a papírsárkány készítést,  eregetést is 
kipróbálhatták. Munkájukat Béres János 
szobrászművész irányította, segítette.

A délelőtti munka után következett Kati 
néni finom ebédje, melynek 
elkészítésében és tálalásában a gyerekek 
is lelkesen segítettek. Ebéd után 
lubickolás a medencében, majd újból 
alkotás következett.

A tábor ideje alatt szebbnél- szebb művek 
születtek, melyeket az érdeklődők 
szeptember második felében, a MAK 
Irodalmi Alkotóháza kiállítótermében 
tekinthetnek meg.
Köszönet  Güns Kati néninek és Béres 
János szobrászművésznek a tábor 
megrendezéséért, lelkesedésért, a 
gyerekeket körbeölelő szeretetért.

Király Nikolett
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Fotó: Balassa Dániel

Fotó: Balassa Dániel

Fotó: Dér Krisztina
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Vass Lajos Népzenei Szövetség 
hagyományos szigligeti tábora 

2010. július 04-09.

A Vass Lajos Népzenei Szövetség immár 
XVIII. alkalommal  szervezte meg a 
népdalkörvezetők, a népzene iránt 
elkötelezettek számára népzenei táborát.

Szigligeten 1995-óta  tartjuk táborunkat, 
melyre az ország minden tájegységéről, 
a határon túlról is  érkeztek, érkeznek 
résztvevők, akik neves szakmai vezetők 
irányítása alatt dolgoztak, az idei évben 
főleg Kiss Lajos gyűjtéséből.
Ismételten köszönjük a helyet,  a 
lehetőséget, a türelmet elsősorban 
Szentes Város Üdülője dolgozóinak, 
Szigliget Önkormányzatának, és az 
éjszakába nyúló dalos programjaink 
hallgatóságának, a szomszédoknak.
Az Idei esztendőben előadóink  voltak 
Budapestről Olsvai Imre az MTA 
nyugalmazott főtanácsosa és Czidráné 
Bodza Klára népi ének oktató.  Az  
énekes csoport foglalkozásait  Juhász 
Erika  népi ének oktató és  Husi Gyula 
népzene tanár, a citerásokat Nagy László, 
és Széles András népzene tanár, a 
tekerősöket ifj. Horváth Károly  -a vidék 
népzenekutatójának, Horváth Károlynak a 
fia- oktatta.

Bakos Ilona    
Vass Lajos Népzenei Szövetség 

elnök helyettese  

 A Szigligeti Horgászegyesület hírei 
Jó hangulatú délelőttöt töltöttünk el a 
Szentháromság-napi Búcsú alkalmával 
meghirdetett közös horgászaton. 

         

A reggel egy kicsit esős és szeles volt, de 
ez sem riasztott el bennünket. A húszfős 
csapat dacolva az elemekkel elfoglalta a 
vitorláskikötő kőgátján a helyeket, és 
megkezdte a horgászatot. Keszegben 
nem volt hiány, sajnos nemes halat nem 
sikerült fogni. 

Délben nem halászlé, hanem Nagy 
Tibor által főzött pörkölt került a 
„megfáradt” horgászok tányérjába.
Egy kis beszélgetés és élménybeszámoló, 
aztán a sporttársak által hozott sütik és 
borok elfogyasztása után hazaindultunk. 
Hagyományteremtő szándékkal rendeztük 
meg ezt a rendezvényt, úgy búcsúztunk, 
hogy „jövőre ugyanekkor, ugyanitt!”.

Ismét haltelepítés! 

8q kétnyaras pontyot telepített  a 
Balatoni Halászati non profit ZRT. a strand 
területén a sporttársak nem kis örömére. 
Köszönjük hogy megint gyarapodott a 
terület halállománya. 
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Már több esztendeje 
- a jó borhoz hasonlatosan - 

kiforrott, nemes hagyomány, hogy 
Szigliget Község Elöljárósága

SZEPTEMBER UTOLSÓ SZOMBATJÁN,SZEPTEMBER UTOLSÓ SZOMBATJÁN,  
IDÉN 25-ÉN ,IDÉN 25-ÉN ,

jó szívvel invitálja ÖNT, CSALÁDJÁT és BARÁTAIT a 

SZIGLIGETI SZÜRETI VÍGASSÁGRA.SZIGLIGETI SZÜRETI VÍGASSÁGRA.

Indulás 15 órakor az Esterházy Pincétől .

Ismét  tartsanak velünk!
Aki eljön, meglátja, aki nem, majd megbánja!



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
                               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

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

} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA
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SZIGLIGETI GAZDABOLT

OKTÓBER 5-TŐL

VÉGKIÁRUSÍTÁS
10 – 20 – 30 - 40 %-OS

ÁRENGEDMÉNNYEL

Kovács László 
Szigliget, Kossuth u. 29.
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