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Meghívó

   Szigliget Község Önkormányzata és a 
      Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

megemlékezést tart az 
          1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából.

      
                Az ünnepélyt március 11-én, pénteken 17 órai kezdettel tartjuk 

           az iskolában, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

MÁRCIUS 13. VASÁRNAP
  8.00 Kamonkő tanösvény túra
         Indulás a várparkolóból
Kézműves udvar:
11.00 „Korok fegyverei” című állandó     
     kiállítás megnyitója *

Az országban egyedülálló 
darabszámban kiállított íjak és 
hozzátartozó kiegészítők, egyéb 
kézifegyverek, kardok, tőrök, 
puskák, valamint vértezetek 
tekinthetők meg.

Vár:
12.00 Apródavatás
13.00 A Fekete Sereg fegyver és 

harcászati bemutatója
14.00 Kelevéz-hajító verseny
15.00 A Kinizsi Íjászai Hagyományőrző 

Egyesület íjászbemutatója
16.00 Csatacsillag-hajító verseny

 

TAVASZVÁRÓ SZIGLIGETEN
2011. MÁRCIUS 13-14.

MÁRCIUS 14. HÉTFŐ
  8.00 Kamonkő tanösvény túra
          Indulás a várparkolóból
Vár:
13.00 A Szigligeti Palonai Magyar Bálint 

Hagyományőrző Egyesület 
bemutatója

14.00 Apródavatás
15.00 A Keszi Lövők Hagyományőrző 

Egyesület íjászbemutatója

Március 12 – 15.
          Kézműves foglalkozások 

gyerekeknek a Kézműves 
udvarban

Március 13 – 14.
Sétakocsikázás
Indulás a várparkolóból

* A kiállítás megtekinthető 
március 13-tól október 30-ig,

kedd és csütörtök kivételével, 
naponta 10.00 – 18.00 óráig. 
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      Szigliget birtokosai

896-kb.970:Lád nemzetség, 
    Vérbulcsú, Kál horka

970-kb. 1100: királyi birtok
1100-1233: Atyusz nemzetség
1233-1259: Kalián zalai ispán 

         családja
1259-1260: István herceg
1260-1262: Pannonhalmi 

 Bencés Apátság
1262-1344: királyi birtok (a 

 vár)
1344-1441: Móriczhidai 

 család
1441-1445: Gersei Pető 

 család
1445-1521: Újlaki család
1521-1530: Lengyel család
1530-1547: Török Bálint
1547-1573: Palonai Magyar 

 Bálint
1573-1830: Lengyel család
1830-1910: Putheani család
1816-1850: Inkey család
1910-1945: Esterházy család

SZIGLIGET EGYHÁZA ÉS TEMPLOMAI
A szigligeti plébánia a XVIII. század 

végéig

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

Szigligeten két templomot  tartanak 
nyilván: az egyik a jelenleg is működő,  a 
másik az ún. Avasi torony. Az 1420-as 
években határvita miatt keletkezett 
határjáró oklevelekben  viszont egy 
Mindenszentek tiszteletére szentelt 
templomról is olvashatunk, amely valahol 
Lesencetomaj és Raposka közelében állt, az 
– akkor már elhagyott – Szigliget falu helyén. 
Az akkori   települést     Újfalunak      hívták, 
    

  (Balassa Dániel 2010. december 4-én 
elhangzott előadásának vázlata)

amelynek szintén volt kőtemploma.  Ha az 
említett Szigliget nem a jelenlegi 
település volt,  akkor a templomokat sem 
lehet a mostaniakkal azonosítani. Az erre 
vonatkozó források nem adnak 
egyértelmű eligazítást, ezért a kérdés 
még tisztázásra vár.

Szigliget neve már 1121-ben szerepel 
oklevélben, plébániáját pedig 1333-1334-
ben említik, amikor István nevű plébánosa 
22-22 széles dénárt fizetett pápai tized 
fejében. Az előbbiek ismeretében nem 
dönthető el, hogy az adat melyik 
településre vonatkozik,  és melyiknek a 
papja volt az 1493-ban említett Máté. A 
településnevek változásai Szigliget 
esetében nehezen követhetők,  ahogy ezt 
Mészáros Orsolya a község középkori 
birtokosairól írt tanulmányában 
megállapítja.  Az 1500-as évek rovásadó 
összeírásaiban eleinte Sziget és Újfalu 
települések szerepelnek. Szigliget csak 
1549-től  található meg az összeírásokban, 
ettől kezdve azonban a másik két 
település hiányzik. Valószínűleg ekkor már 
a vár alatti Szigligetről  van szó, ide 
települhetett át a két elhagyott falu 
lakossága. Erre utal az 1550-ben készült 
plébániajegyzék is, amely szerint több 
környékbeli településsel együtt ekkor 
Szigliget plébániája is üresen állt. Minden 
bizonnyal a török hódítást kísérő 
portyázások  játszották a fő szerepet a 
falvak helyváltoztatásában.

Ettől kezdve a várba kerül át a plébániai 
székhely,  1634-től tudunk a plébánia itteni 
működéséről. Erről az időszakról folyamatos 
adatok nincsenek, 1655-ben egy Orbán 
deák nevű licenciátusról  tudunk. „A 
licentiatusok a török világ 
lelkipásztorkodásának sajátságos  szervei 
voltak. A püspökök – a paphiány miatt – 
alkalmas egyéneknek felhatalmazást 
(licentia) adtak több egyházi teendő 
végzésére. Az ilyen felhatalmazással ellátott 
és egyházi felügyeletnek alárendelt 
laikusokat nevezik licentiatusoknak.”

(Folytatás az újság márciusi számában)



HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskolában a 
2011/2012-es tanévben általános iskolába lépő, tanköteles korú gyermekek beíratásának 

rendje a következő:
A beíratás időpontjai:    2011. március 24-én és 30-én 800  – 1600 -ig. 

2011. április 14-én és 27-én 800  - 1600 -ig.
A beíratás helye: Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola, Szigliget, Kossuth u. 
53. Telefon: 06/87-461-060
Az a gyermek tanköteles, aki 2011. május 31. napjáig betölti a hatodik életévét. A szülő kérelmére 
a gyermek beíratható, ha a hatodik életévét 2011. december 31. napjáig tölti be.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges:
> a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája,
> az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodától, vagy 
nevelési         tanácsadótól),
> a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
> a diákigazolvány elkészítéséhez 1 db igazolványkép és 550.- Ft-ot,
> a tanulói baleset-biztosítás díját (igény szerint).

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató
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PROGRAMAJÁNLÓ

Kedves Ovisok és Sulisok!

A Szigligeti Közös Fenntartású 
            Általános Iskola
            (Kossuth u. 53.)

2011. március 19-én 
(szombaton) 
13.00 órai kezdettel

Tavaszköszöntő 
családi délutánt szervez.

Programjaink között szerepel: 
kézműves foglalkozások, táncház, 
játékos vetélkedők, uzsonnakészítés, 
teafőzés. 
(Kérjük kényelmes ruhát, és tornacipőt 
mindenki hozzon magával!
Ezen a délelőttön célunk, hogy 
foglakozásainkon a szülők és a 
gyermekek egymással közösen 
tevékenykedve érezzék jól magukat. A 
játékon kívül lehetőség nyílik arra, hogy a 
szülők és a gyermekek is kötetlenül 
beszélgessenek, ismerkedjenek a leendő 
elsős tanító nénivel, az iskola 
pedagógusaival és az iskolával.

MEGHÍVÓ

A Szigligeti Általános Iskola 
2011. március 22-24-ig 
nyílt tanítási órákat szervez.

       A nyílt napok 
       részletes programja 

       megtalálható az iskola 
      weboldalán: 

      
www.szigliget.hu

(Közélet-Intézmények-Iskola-
Az iskola weboldala)

Telefon: 06-87-461-060.
e-mail cím: igazgato@altiskszigliget. 

sulinet.hu

2011. 03. 22-én és 23-án 11 órai kezdettel 
az iskolaválasztás előtt álló szülők 
részére tájékoztató fórumra kerül sor, 
melynek helyszíne az iskola 
klubhelyisége.

Programjainkra szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!                        

 

Az iskola pedagógusai 

http://www.szigliget.hu/
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„Itt a Farsang áll a bál…”
                 Farsang az oviban

Február közepén a hagyományoknak 
megfelelően farsangi mulatságra 
készülődtek az ovisok. A nagy esemény előtti 
hetekben már farsangi lázban égtek a 
gyermekek. Állarcokat, maskarákat, 
bohócokat festettünk, ragasztottunk, 
feldíszítettük a csoportszobát.  Mókás 
verseket, vidám énekeket, táncos játékokat 
tanultunk  a nagy eseményre. A gyermekek 
egymást kérdezgették, hogy ki milyen 
jelmezbe öltözik.
A farsangi mulatság napján ki-ki a megszokott 
idejében érkezett az oviba. A maskarába 
öltözött gyerekek izgatottan várták társaikat, 
barátaikat, hogy ki milyen jelmezben érkezik. 
Volt ott minden, ami a gyermekmesékben, 
mesefilmekben megtalálható: Tündérlány, 
Pókember, lovag, Szuperman, királylány, 
Túrórudi menyasszony, túrórudi, pillangó, 
méhecske stb.  A szülők leleményességét, 
kézügyességét ötletességét dicséri, hogy olyan 
jelmezek is készültek, amiket eddig még nem 
láttunk óvodai farsangon. Pl: keleti 
hastáncosnő, tigris, ördöglány, ördögfióka.
A bált a gyermekek műsora nyitotta meg. Itt a 
farsang áll a bál…. Énekelték, s különböző 
hangszerekkel adtak nyomatékot annak, 
bizony elérkezett az idő, hogy ezzel a zajos 
mulatsággal, csörömpöléssel elűzzük a telet. 
A jelmezes felvonulás nagy sikert aratott. 
Kattogtak a fényképezőgépek, készültek a 
videofelvételek.

A délelőtt folyamán, a táncon kívül Aprily Géza 
előadóművész     is    szórakoztatta   a 
gyermekeket interaktív farsangi műsorával, 
amelyre a tavalyi óvodásokat is meghívtuk. 
Pihenésképpen az otthonról hozott 
finomságokból lakmároztak.

.                                                   De bármilyen jól is telt el a délelőtt, ebéd után 
jól esett a pihenés, a csend gyermeknek, 
felnőttnek egyaránt.
A jó hangulathoz az ízletes süteményeket, 
üdítőket a szülők biztosították. Köszönjük 
segítségüket.
A vidám délelőttről készült felvételek 
megtekinthetők a  
http://www.szigliget.hu/main/index.php?
option=com_expose&Itemid=93       oldalon.
                                                                           

Szalay Csabáné 

FARSANGI FELVONULÁS 2011.

A Szigligeti Turisztikai Egyesület február 
13-án délután ismét  vidám jelmezes 
farsangi felvonulást rendezett.
 

A hideg ellenére szép számmal 
összegyűltünk az óvoda előtt, és a maskarás 
menet vidám zeneszó kíséretében  vonult 
végig a Kossuth utcán az Eszterházy 
pincéig. A felvonulást színesítették a 
rendkívül ötletes, és aprólékosan 
felöltöztetett bábuk, melyeket Varga 
Sándorné, Marika készített,     köszönjük   
Neki.  
A pincében, a jelmezesek felvonulása után a 
zsűri megválasztotta ovis-iskolás-, és felnőtt 
kategóriában a  karnevál hercegét és 
hercegnőjét, majd a finom farsangi fánk 
és forralt bor mellett gyorsan elszaladt az 
idő.
Bár a telet nem sikerült elijeszteni, hisz 
februárban jutott még a hidegből bőven, 
egy igazán kellemes délutánt tölthettünk 
el együtt, köszönet érte a szervezőknek 
és a támogatóknak.
                                    

Szalainé Bárány Éva  
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Gyermekfarsang

Az iskolában idén is sokan beöltöztek a gyermekfarsangra. Nagyon ötletes egyedi és vidám 
jelmezeket láthattunk. Csoportos és egyéni felvonulók is felléptek. Találkozhattunk szexi 
Hófehérkével és hűseges törpe társaival, File tanár úrral, indiánokkal, ripacsokkal, 
messzi galaxisból érkező ufókkal, tehenekkel, és a kis elsősökkel, akik nagyon 
szeretik a kindertojást. 

 
Megköszönjük a támogatóknak: a Szülői Munkaközösségnek, a 
Szigligeti Iskoláért Alapítványnak, a Szigligeti Turisztikai 
Egyesületnek, a tombolatárgyak beküldőinek és a tanár bácsiknak 
és néniknek, hogy idén is megrendezték a mulatságot. 
Osztálytársaimmal és iskolatársaimmal már lelkendezve és új ötletes 
jelmezekkel várjuk a következő farsangot!

Szalai Anna 6. o. tanuló



RIPACSOKRIPACSOK

ODRI HEPBURNODRI HEPBURN török szultán török szultán 
és háremhölgyeiés háremhölgyei
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AL CAPONEAL CAPONE
és FELESÉGEés FELESÉGE

„„Egyedül Egyedül 
nem megy...”nem megy...”

 FARSANG 2011.
Mint minden évben, a Szülői Munkaközösség az idén is megrendezte a farsangi bált.  Az idén sajnos nem sokan 
bújtak jelmezbe, de a bálozók között volt egy török szultán és háremhölgyei, Odri Hepburn és a tőle 
elválaszthatatlan sofőre, a nagytiszteletű Al Capone és felesége, Lali az üvegtigris büfése, és a műsorukkal nagy 
sikert arató és a fődíjat is begyűjtő Ripacsok.
     

    

Köszönetet érdemelnek mindazon szülők akik megtisztelték kis 
közösségünket, ajándéktárgyaikkal, munkájukkal, vagy éppen 
mindkettővel. Nevüket a teljesség hiánya nélkül felsorolni nem 
tudjuk, de a köszönet mindenkinek jár bármilyen mértékben is 
vette ki részét a bál lebonyolításából. 
Támogatók voltak: Bakos Attila,Esterházy Pince Szigliget::Simon Péter;
Vitorlás Kikötő Étterem: Varga Marcsi; Minőségi Borozó és Étterem: Baráth Sándor ;
Németh Pince: Szalai Attila és felesége;Szent Antal Pince: Szántó Zsolt; Szatmári Pincészet; Szászi Endre; 
Kovács László és felesége; Mező Sándor és felesége; Juha Gyula és Balló Piroska azaz Oszi és Piró; 

Zsemberi Zsuzsanna ; Békefiné Kertész Szilvia; 
Weller Andrásné; Szigligeti Turisztikai Egyesület; 
Maár Sándor és felesége;Szigligeti Önkormányzat; 
Szigligeti Általános Iskola; Horváthné Czégány 
Judit; Ódor Zoltán és felesége; Takács Andrea; 
Szennyai Jutka; Idrányi Péter és felesége; MB 
Balaton; Pupos Pince: Pupos Kálmán; Várkávézó: 
Németh Zoltán .

                                 

                                          

      Raposa Lajos                             Jeszencsák Edvin

       

                                            
                                                                                                     



Ismét elrajtol a balatoni futókaraván 

A tavasz elején ismét a futók veszik a birtokukba a Balatont: március 17-én rajtol Siófokon a 4. BSI Balaton 
és FélBalaton Szupermaraton mezőnye,  hogy négy nap múlva az indulók elmondhassák magukról, 
körbefutották az ország legnagyobb tavát. Az eseményen egyéniben, 
négyfős váltóban és párban teljesíthető a 195,4 kilométeres táv,

                

Sportiroda-BS
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A hosszú, téli esték testmozgásban 
szegényebb napjait megtörve                 
került sor  2011. február                           
12-én, Tapolcán a                               
Városi Rendezvény-                     
csarnokban,                                             
immár ötödik                                 
alkalommal a                               
„Kistérségi                              
Sportnapra”.                                                
A rendezvényt                                         
Császár László a                                   
Tapolca és Környéke                        
Kistérség Többcélú                    
Társulásának elnöke nyitotta meg,                
majd  Cseh Diána zenés gimnasztikai 
bemelegítését követően vette kezdetét a 
nagy küzdelem. A versengésen 9 csapat 
vett részt. A csapatokat különböző 
korosztályú fiúk és lányok, nők és férfiak 
alkották. A sor és váltóversenyek 
feladatainak eredményes megoldása 
bátorságot, ügyességet, gyorsaságot és 
persze leleményességet is kívánt a lelkes 
versenyzőktől. Amellett, hogy a programnak 
a szórakozás, az értéket jelentő 
kikapcsolódás is célja volt, valamennyi 
települést képviselő csapat komolyan vette 
a megmérettetést.
A több fordulóból álló vetélkedés győztese 
Badacsonytördemic csapata lett. A mi 
csapatunk  gyengébb kezdés után 
folyamatosan feljavult, s végül megelőzve 
nagyobb települések együtteseit 2. 
helyezést szerzett. 

A versenyzés közben és utána is úgy          
                            éreztem, hogy a szigligeti 
                                  csapat tagjainak és a 
                                        bennünket kísérő 
                                            szurkolóinknak 
                                              valóban öröm 
                                             volt a mozgás. 
                                               Jó érzés volt, 
                                                     hogy a 2. 
                                                  helyezésért 
                                           járó díjat „saját” 
                                    polgármesterünktől, 
                                   Balassa Balázs úrtól 
                                 vehettük át. Ezúton is  
                            tisztelettel megköszönöm 
csapattársaimnak a szigligeti vitézekre 
jellemző győzni akarást, a derék 
helytállást!
Az idei sportnapon Szigligetet az iskola 
jelenlegi és volt tanítványai valamint szülők 
képviselték. Név szerint a csapat tagjai: 
Balassa Boglárka, Balán Tünde, 
Steingruber Nikolett, Király Nikolett, 
Pupos Réka, Varga Eszter, Simon 
Virág, Márkus Gabriella, Balassa 
Dániel, Deli Márton, Czilli Kristóf, 
Raposa Roland, Ménes Dániel, Szőke 
Gábor, Pupos Krisztián, Vizeli Máté, 
Vadász Attila, Jeszencsák Edvin. A 
kispadon: Balassa Balázs.
Hajrá Szigliget! Jövőre is ott a helyünk!

Jeszencsák Edvin
iskolaigazgató

A mozgás öröm, az élen végezni jó érzés…

 a Siófoktól Siófokig tartó teljes Balaton-kör.  A versenyen azonban 
rövidebb távok is futhatók: a FélBalatont, vagyis a Badacsony–Siófok 
távolságot két nap alatt kell teljesíteni, a Maraton+  nevű táv esetén 
egy adott napra csatlakozhatnak a mezőnyhöz a vállalkozó  szellemű  
futók, MaratonFüred   néven pedig új táv debütál a versenyen,  a 
Badacsonytomajtól  Balatonfüredig  tartó  42 kilométer.
Szigligetre  az  esemény  második   napján,  március 18-án, pénte- 
ken ér  a  mezőny.  A futók  a  vár  alatt,  a   Kisfaludy  utcai parko-
lónál érnek célba. A szervezők ide várják azokat is,  akik szurkolni 
szeretnének a futóknak a befutószakaszon.



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

      8. oldal                                                                                                                                                    2011. Február8. oldal                                                                                                                                                    2011. Február

HÉTVÉGENKÉNT KOCSONYAHÉTVÉGENKÉNT KOCSONYA

Güns PinceGüns Pince  – Szigliget– Szigliget
Iharos u. 47.Iharos u. 47.

Telefon: 06 20 441 0084Telefon: 06 20 441 0084

Kóstolják meg borainkat!Kóstolják meg borainkat!

LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!
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