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IDÉN 750 ÉVES A SZIGLIGETI VÁRIDÉN 750 ÉVES A SZIGLIGETI VÁR

  

MementóMementó

1849. október 6.1849. október 6.

„Arad pedig a magyar Golgota”

    

  (Kossuth Lajos)(Kossuth Lajos)

      Megemlékezés az Általános IskolábanMegemlékezés az Általános Iskolában  
Fotó: Póka I.Fotó: Póka I.

És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
 

Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: 

,,Elég volt.''

Márai Sándor:  Mennyből az angyalMárai Sándor:  Mennyből az angyal
RészletRészlet
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A Képviselő-testület alakuló ülése - Új Testület - régi tagok

2010. október 14-én  18.00 órakor, az Általános Iskolában tartotta alakuló ülését az 
újonnan választott Testület.

Az ülés első napirendi pontjaként Varga Sándor, a Választási Bizottság elnöke tartott 
tájékoztatót.  A választási eredmények a következők:

Polgármester: Balassa Balázs 

Képviselők:
    Káli Magdolna    

       Baráth Sándor   
        Szabó Tibor        
      Balassa Sándor

A képen balról jobbra: Káli Magdolna, Baráth Sándor, Szabó Tibor képviselők, Lutár Mária, 
körjegyző, Balassa Balázs polgármester, Balassa Sándor képviselő és Varga Sándor VB. 
elnök.

Szigliget választópolgárai az előző Testület tagjaiból választották ki a tisztségviselőket. 
Az elkövetkezendő négy évben ők döntenek közös dolgainkról. A polgármester és a 
képviselők  eskütétele és a megbízólevelek átadása után a Képviselő-testület  Szabó 
Tibornak egyhangúan adott bizalmat az alpolgármesteri tisztség betöltésére.
Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására a következő testületi ülésen kerül sor.

Póka Ibolya

Sok kedves, bensőséges ünneppel 
emlékeztünk meg erről a nevezetes 
évfordulóról. Gondoljunk a várkápolna 
felszentelésére, a várjátékokra, a 
vártörténeti kiállításra, a kiadványokra és 
a műemlékvédő szakma figyelmére is. Ez 
utóbbi témakörben is nagy megtiszteltetés 
érte Szigligetet.
Visegrádon a Királyi Palota 
nagytermében 2010. október 16. – án a 
Castrum Bene Egyesület 
konferenciáján ünnepi programként 
négy előadás hangzott el a Szigligeti 
várról.
Az Egyesület a magyar várkutatók – 
régészek, történészek, építészek – 
legrangosabb szakmai fóruma, ezért is 

Fotó: Póka I.

nagy jelentőségű volt jelenlétünk.
Az első előadást Mészáros Orsolya 
történész tartotta, aki elsősorban 
Szigliget korai okleveles adataival 
foglalkozott. Érdekes gondolatsorban 
próbálta különválasztani a „Sziget”  és 
„Szigliget”  elnevezést és területeket. 
Szerinte a Sziget nevű település 
Tapolcához igen közel volt, majd 
később, csak a vár alapítása után 
települt meg a mai területen.
A várnak egy értékes építészeti eleméről 
az u. n. „háromosztatú” lakóegységről 
szólt dr. Gere László régész.  A 
felsővárban két ilyen helységsor van,ahol 
a  középső  helységből,   egy   tűztérből 

       (Folytatás a következő oldalon)

Szakmai elismerés a vár 750 éves évfordulóján 



Tisztelgés a Szigligeti Vár előtt

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
1984-ben „SZIGLIGETÉRT” emlékérmet 
alapított.

A kitüntetést minden évben egy olyan 
személy nyerheti el, aki társadalmi 
munkában, vagy fizetett kötelezettségén 
túl sokat tett, áldozatos munkával, 
tevékenységgel segítette a települést.
A Kör 1984-től - 2009-ig a Marton László 
Kossuth-díjas szobrász által alkotott 
érmet adta ki,  az alkotó halála után az 
érem megalkotásával Józsa Bálint 
Munkácsy-díjas szobrászt bízta meg.
Mindkét érem tisztelgés a vár előtt, 
tehát a Szigligeti Táj - és Településvédő 
Kör nemcsak a kitüntetett 
évfordulókon, hanem minden évben 
egy kitűnő alkotással emlékezik a várra 
és tiszteleg a vár és annak hősi múltja 
előtt. 

Józsa Bálint műve nagy műgonddal 
mutatja be a várat és a várnak a 
településsel való kapcsolatát a 
legszebb nézetből.

Az emlékérem a kitüntetettek számára 
egy életre szóló maradandó értékes 
művészi alkotás.

Jeney Lajos  DLA.
tiszteletbeli elnök         
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fűtötték a jobb és baloldali lakószobákat. 
Ezeknek a kályháknak a restaurált elemei 
láthatók a várkiállításon is. A leletekből 
sikerült a kályha teljes rajzi 
rekonstrukcióját elvégezni.
A vár helyreállításának 
műemlékvédelmi szempontjait, 
engedélyezési gondjait – meddig 
szabad és lehet a visszaépítést 
elvégezni – Albert Tamás építész 
ismertette. Az építészeti tömegek, 
funkciók és részletek bemutatása 
láthatóan a helyes szakmai irányt jelöli ki.
Befejező előadóként – e sorok írója – a 
vár újjáéledésének kezdetétől 
napjainkig a vár gondozási, fenntartási 
feladatairól beszélt.  A téma a végtelenül 
sokrétű napi és hosszú távú munkák közül 
a leglényegesebbekről szólt. A turisták 
kényelmének, közlekedésének, 
tájékoztatásának biztosítása, a folyamatos 
építés, fejlesztés mellett.
Tartalmas programok szervezése, 
mindenek előtt a biztos anyagi alap 
megteremtése, szervezett, átgondolt 
munkával Szigligeten sikerült, az 
Önkormányzat példamutató 
üzemeltetésével. 

(A képen a Csodaszarvas Népe Hagyományőrző 
Egyesület (Siófok) bemutatója. Fotó: Balassa D.)

Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen 
magas szintű szakmai közvélemény előtt 
szerepelhettünk. Ilyen formában ez volt 
az első az Egyesület történetében, és 
az eddigi munkák pozitív példaként él a 
magyar várak újkori történelmében.

        Paál József
        műemlékvédelmi szakmérnök

Józsa Bálint Munkácsy-díjas szobrász alkotása



Élőben még kilátástalanabbnak tűnik a 
helyzet, bár azt is meg kell említeni, 
hogy komoly szervezési és 
koordinációs problémák 
tapasztalhatók.

Balassa Balázs
polgármester

Ökodühöngés

A Taliándörögdi Általános Iskolából 
meghívást kaptunk egy akadályversenyre, 
amit a csodálatos Dörögdi-medencében 
rendeztek meg. A verseny témája a 
környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 
megismerése játékos, sportos feladatokon 
keresztül. 
Anikó néni segítségével, örömmel 
készültünk fel. Csapatnevet is 
választottunk, mi voltunk az Ökolovagok. 
Kitűzőnk és menetlevelünk bolygónkat, a 
Földet ábrázolta. Újrahasznosítható 
hulladékból tárgyakat készítettünk: 
madáretetőt, szalvétatartót, szélforgót, 
szöcskelabdát, társasjátékot és díszeket. 
Az akadályversenyen érdekes feladatokkal 
kellet megbirkóznunk. Volt plakáttervezés, 
totókat töltöttünk ki, és ügyességi 
feladatokban bátorságunkat bizonyítottuk. 
Ilyen volt például a gólyalábon járás, vagy 
az akadályokon való átkelés. A nap végén 
egy finom ebéddel is megvendégeltek 
minket. Köszönjük szépen Anikó néninek a 
felkészítést!.
Megpróbálunk a csatakiáltás szerint élni:
„Óvjuk a bolygót, az életet, dolgozunk, hogy 
védjük a természetet!”

Vasvári Áron 4. o.
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Vörösiszap

A szigligetiek ismét segítséget 
nyújtottak a bajbajutottaknak. 

Október 18 és 19-én hat-hat fővel 
vettünk részt Devecserben  a rom és az 
iszap eltakarításában. 
A település polgármester és 
alpolgármester  szinten képviseltette 
magát. Az önkormányzati dolgozók közül 
Takács József, Káli Csaba, Vadász 
Tibor és Szabó Ottó,  Szennyai István, 
rajtuk kívül a polgárőrség vezetője Pupos 
Ferenc,  valamint két tag, Szabó István 
és Pintér György  vette ki részét a 
munkából. 
Valamennyien a két nap során lapáttal a 
kézben mertük a vörös iszapot, mely 
eltakarítása, a mértékének csökkentése 
szinte megoldhatatlan feladatnak tűnt. 
Hazafelé jóleső érzés töltötte el a 
gépkocsikba ülőket. Mi is hozzájárultunk 
Devecserben pár konténernyi iszap 
feltakarításával, az  élhetőbb környezet 
megteremtéséhez.

                

Közös véleményünk, hogy a helyzet 
rosszabb, mint amit az újságban, 
televízióban látni lehet. 

                              Fotó: Takács József

                                Fotó: Takács József

Fotó: Balassa Balázs                              
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V. Szigligeti Süllőfesztivál

 – Nagyon jól éreztük magunkat, jövünk 
jövőre is!  – így köszöntek el vendégeim, 
akik szerint idén is kitűnőre vizsgázott a 
Süllőfesztivál. 
 A Szigligeti Turisztikai Egyesület 
rendezvénye 2006 óta országos szintű 
gasztronómiai fesztivállá nőtte ki 
magát, s ez elsősorban a kiváló 
szervezésnek és a remek hírverésnek 
köszönhető.
Szerencsére az égiek is mellettünk álltak, 
és a verőfényes napsütésben majd 
tízezren látogattak el október 23-án és 24-
én a szigligeti strandra, ami valószínűleg 
látogatói csúcsot jelent a Süllőfesztivál 
történetében.

A serpenyőkben sült a süllő, a 
borászok kínálták a finom szigligeti 
borokat, a kézművesek szebbnél-szebb 
portékáikat, és már szombat délre 
hamisítatlan fesztiválhangulat 
kerekedett a gyönyörű őszi Balaton 
parton. 
A Süllőfesztivál megnyitójára vízibiciklin 
érkezett Szigliget és 
Badacsonytördemic polgármestere, 
majd az őket köszöntő ágyúszó után 
Lasztovicza Jenő, a rendezvény 
fővédnöke hivatalosan is megnyitotta 
az V. Szigligeti Süllőfesztivált.
Ebben az évben is megrendezte a 
Horgászegyesület a Süllő Kupát. A 
Turisztikai Egyesület és az Andromed 
Travel jóvoltából a horgászverseny 
résztvevői közt kisorsolásra került 2 db 
görögországi (Makrygialos) 7 éjszakára 
szóló szállás bónuszjegy. A nyertes 
Domina Nándor és Töreki Gyula. 

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

Lali szakács és a nagy fogásLali szakács és a nagy fogás

Kisorsolásra került  még 1 db 2 
éjszaka+teljes ellátással a Hotel 
Aquamarinba (Héviz) Mihályfi Gabriella 
manager igazgató jóvoltából.
 

                
A déli partról érkező hajójárat mellett a 
kisvonat  is elnyerte a vendégek 
tetszését, mellyel körbejárhatták a falut.
A színvonalas, sokszínű programban 
együtt volt a hagyomány, a zene, a tánc 
és a Szigligeti Általános Iskola tanulói  
az 1956-os eseményekről is 
méltóképpen megemlékeztek. 
Végül a Turisztikai Egyesület nevében 
köszönetet  szeretnék mondani 
mindenkinek, aki bármilyen módon- 
anyagi támogatással vagy munkájával – 
hozzájárult az idei fesztivál sikeréhez.
Támogatók: Szigligeti Önkormányzat, 
Simon Péter Esterházy Pince Kft, 
Szatmári Gábor, Janauschek Katalin és 
Janauschek József, Béres János 
szobrászművész, Kékkúti Ásványviz 
Zrt, Aquamarin Kft., Hotel Héviz, Z+D 
Zrt. Keszthely, Pelikán Patika Tapolca, 
Badacsonytomaj Önkormányzata, 
Badacsonytördemic Önkormányzata, 
Varga Will kft, Palonai Magyar Bálint 
Hagyományörzők, Szigligeti 
Polgárőrség, Horgászegyesület.
Külön köszönjük  a Szigligeti Ált. Iskola 
felkészitő tanárainak, Dér Krisztina, 
Kajtárné Simon Éva, Mezeyné Verő 
Katalin, Varga J. László, File István 
tanárok és Jeszencsák Edvin igazgató 
úr segítéségét és az iskolai tanulók  
előadását.        

Szalainé Bárány Éva
Fotó: Béres János

Boobatucada EgyüttesBoobatucada Együttes 



            

Steingruber
Nikolett
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   Király Nikolett

Jeszencsák 
Edvin

Vadász Attila

        

Rajt füstösen, füldugaszosan

A szervezők,
 Domán Gábor és 

Balassa Balázs
Lúzer doki sem hagyta ki...
        10 km-en 
         kiVADÁSZta 
         magának a 
         2. helyet

Igazgató bácsi, 
6 km-en az első 
befutó

Anyuka lohol … 
               lánykája a lovon... 

10km, 3. hely … váltó, 4. hely

Vitéz(ke) Palonai
Hegedűs Norbert

civilben

Váltófutás 3. hely 

                          Hadfi DánielHadfi Dániel
      és a és a csúcstechnikacsúcstechnika

Gyermek váltó, 3. helyezés
(balról a képen):
Varga Patrik-Tóth László-
Szalai Anna-Raposa Roland

Új felkent Királyunk...  
ki nem a Balaton jegén, 

    hanem az Ivókában választatott.

A tüzérek is újak: 
Atis és Jázi

Szöveg, fotó: Póka I.



Szüret 2010.
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                  SZÜRETI KUKUCSKASZÜRETI KUKUCSKA

        Fotó:     Bakos AttilaFotó:     Bakos Attila

                                      Béres János Béres János 

                                Kónicz LászlóKónicz László
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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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MÁRTON-NAPI LIBASÁGOKMÁRTON-NAPI LIBASÁGOK

Güns PinceGüns Pince -  - Iharos u. 47.Iharos u. 47.
November 12-14 közöttNovember 12-14 között

Menü:Menü:
Hideg libamájas szendvicsHideg libamájas szendvics
Libaleves maceszgombóccalLibaleves maceszgombóccal
Eredeti libasóletEredeti libasólet
Desszert: túrós palacsintaDesszert: túrós palacsinta

A vacsorához pincénk borait kínáljuk.A vacsorához pincénk borait kínáljuk.

Vendégeket csak előzetes          Vendégeket csak előzetes                            
  bejelentkezés után fogadunk!bejelentkezés után fogadunk!

Jelentkezési határidő: november 10.Jelentkezési határidő: november 10.

Tel: 06 20 441 0084Tel: 06 20 441 0084

LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!
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