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Új „Fehér kereszt” Szigligeten

„Állíttatta Isten dicsőségére, Kovács Istvánné (sz.: Szakács Teréz) és családja emlékére 
unokájuk, Kati és családja. 2012„

- olvasható az Antalhegyi és Külsőhegyi út kereszteződésétől kissé feljebb található új kereszt 
feliratán. 
Június 23-án, szombaton délelőtt  az avatási ceremónián Balassa Balázs polgármester 
elmondta a kereszt történetét, melyet Takács József kutatott fel: az 1846-os „Határok” nevezetű 
térképen a helyét már jelölik, de azt nem tudhatjuk, hogy a régi fehér kereszt állt-e ott. Adatot 
csak 1899-ből ismerünk, amikor Papp Imre plébános a „Historia Parochia”-ban a következőket 
írja:  „Szigligeten  a   felső  temető   mellett   álló  Ihász  Terézia-féle   kőkeresztet   Tölli   István 
                                   mindszentkállai kőfaragó 77 Ft-ért kijavított, mely munkáért 10 év 

garanciát  vállalt.”  Az időjárás  viszontagságának  kitett  fehér keresztet 
1950-ben   a   Szigligeti    Rózsafüzér   Társulat    Isten       dicsőségére 
felújíttatta.  Majd  megköszönte  Tóth  Józsefné  Kovács Katalinnak   és 
családjának,  hogy   az   idő  vasfogától  koptatott  régi keresztet saját 
    költségén újra cseréltette. 

Tette ezt nagyszülei (akik a 
Szigligeti Rózsafüzér 
Társulat tagjai voltak) 
példamutatása   -  és 
Szigliget           szeretete, 
tisztelete jeléül.     Katalin 
szigligeti kötődésű, hiszen 
gyermekkorában a Petőfi 
utcában lakott. 
A hívek által felvirágozott 
kereszt felszentelését 
Kovács Károly címzetes 
esperes-plébános végezte.

A képen Balassa Balázs 
polgármester mellett Katalin 
és családja látható.

Póka Ibolya
könyvtáros 
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Évzáró és ballagás képekben - 2012

A TABLÓ AZ ALÁBBI INTERNETES OLDALON LÁTHATÓ: A TABLÓ AZ ALÁBBI INTERNETES OLDALON LÁTHATÓ: 
  http://www.szigliget.hu/iskola/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=45&Itemid=119http://www.szigliget.hu/iskola/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=45&Itemid=119
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II. helyezett 
SZALMONELLA

I. helyezett GAMMA GTI. helyezett GAMMA GT

III. helyezett
Básti Mihály
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Mikor megérkeztünk a kalandparkba, 
mindenki a lehetséges játékokat szemlélte, 
amit majd ki akar próbálni. Legtöbbünknek a 
hófánkpálya tetszett. Amikor ráillesztették a 
kezünkre a karszalagot és megkaptuk a 
Sobri Jóska bankót, ahányan voltunk, annyi 
fele mentünk kisebb-nagyobb csoportokat 
alkotva. Mindenkinek komolyan dilemmát 
okozott, hogy melyik játékkal kezdjen. Csak 
néhányat említek: vízi és szárazföldi 
hófánkpálya, drótkötélpálya, lézerharc, 
íjászat, bikalovaglás, aranymosás. Sok 
élményben volt része mindenkinek. 
Legtöbben azt hittük, hogy a hófánkpályán 
nem leszünk vizesek, de az egyik pálya 
vízben végződött. Egy kerek matracba ültünk 
és azzal csúszhattunk. Így aztán nem úsztuk 
meg szárazon!
A drótkötélpálya volt a másik szenzáció. 
Rengetek különálló pályán bizonyíthattuk 
bátorságunkat. Volt olyan, amin ha 
lecsúsztunk, szinte repültünk egyik fáról a 
másikig. Négy órára jött mindkét busz. A 
kisebbek haza indultak, míg a többi osztály a 
nagy busszal a veszprémi Balaton Plázába 
indult. A mozi előtt mindenki kapott egy kis 
szabadidőt, míg el nem kezdődött a vetítés. 
A filmről annyit kell tudni, hogy 
szuperhősökről szólt, akik meg akarták 
menteni a világot. A film végén elindultunk, 
és boldogan meséltük egymásnak a vicces 
élményeinket. Jó móka volt!
Az egész iskola hálás a Szülői 
Munkaközösségnek és a Szigligeti Iskoláért 
Alapítványnak a támogatásukért!

Szászi Titanilla Márta 7. o.

Betyárok voltunk a Bakonyban
Iskolánk tanulói 
izgatottan várták ezt a 
napot. Úti célunk a 
kislődi Sobri Jóska 
kalandpark volt. Két 
busszal utaztunk. 
Útközben, hogy 
legalább egy kis 
információ is az 
agyunkba jusson, File 
tanár úr ellátott minket 
néhány hasznos 
tudnivalóval.
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Iskolánk 5. osztályos tanulói június 6-án a 
Káli-medencében tettek kirándulást. Reggel 
már mindannyian izgatottan gyülekeztünk az 
iskolában, ahonnan első utunk Salföldre, a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Természetvédelmi Majorjába vezetett. A 
gyönyörű környezetben élőhelyükön 
tekinthettük meg az őshonos állatokat: 
juhokat, bivalyokat, mangalicát, 
szürkemarhát és több őshonos kutyafajtát 
(komondort, pulit és kuvaszt). Láthattunk 
még számos háziállatot: libákat, kacsákat, 
tyúkokat, pulykákat, kecskéket és disznókat, 
de számunkra mégis a lovak, a szamarak és 
a nyulak voltak a legkedvesebbek. Élmény 
volt a szamár hátán utazni, a kis csacsival 
sétálni és az apró nyuszikat etetni. A major 
megtekintése után lovas kocsival a falu 
határában lévő pálos kolostorhoz indultunk 
tovább. Az erdő közepén, egy kis dombon 
megbújó kolostor romjait hamar felfedeztük. 
A gyönyörűen felújított, nyugalmat árasztó 
kolostor romjának magas falai bennünket is 
elbűvöltek. A visszafelé vezető úton 
gyönyörködhettünk a Káli-medencére és 
Salföldre nyíló kiváló panorámában, valamint 
a fű és a tarka virágok közül felbukkanó 
Kőtenger első darabjaival. 
Kis pihenő és az otthonról hozott útravalónk 
elfogyasztása után nekivágtunk a 
Mindszentkállát határoló 300 méter magas 
Kopasz-hegy megmászásának, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílt az egész medencére. 
A tiszta időnek köszönhetően jól elláttunk a 
Balaton irányába, és számba vehettük a 
Tapolcai- és a Káli-medence hegyeit. Lefelé 
menet jól esett a faluban elfogyasztott fagyi. 

Első kirándulásunk a Káli-medencében 

A napot Mindszentkállán zártuk, 
focival, tollaslabdázással és egy kis 
piknikkel. Remélem jövőre is 
hasonlóan szép helyszínre 
látogatunk, hiszen ez a nap 
felejthetetlen volt mindannyiunk 
számára. Ezúton is köszönjük a 
Szülői Munkaközösség és a 
Szigligeti Iskoláért Alapítvány 
támogatását.
 

Szalai Dóra
5. osztályos tanuló
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„Hódolat Szigligetnek“
Herta Veres 

aquarell és akryl képeinek kiállítása 

A kiállítás ünnepélyes megnyitása:
2012. július 14-én 19 órakor 

a Básti Lajos Közösségi Házban 
(Szigliget, Kossuth utca 23.) 

Megtekinthető: 
2012. július 15. és 26. között,
naponta 10:00 – 18:00 óráig

A SZIGLIGETI  VÁR  programajánlata

Júliusban és augusztusban minden nap 
10 és 18 órakor(szombat délután 
kivételével) várjátékok 

Július 7. 19:00 óra
Megarox produkció
"Az államalapítástól Európáig" rockopera

Július 14. 20:00 óra
Papa Jazz Seven együttes koncertje
(dixieland, ragtime és tradicionális jazz) 

Július 20. 20:00 óra
Holdviola együttes koncertje

Július 28. 20:00 óra
Benkó Dixieland Band együttes 
koncertje

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBANGYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN

Május utolsó hetében óvodánk gyermeknapi rendezvénynek adott otthont. A Szigligeti Május utolsó hetében óvodánk gyermeknapi rendezvénynek adott otthont. A Szigligeti 
Turisztikai Egyesület meglepetéssel örvendeztette meg a kis óvodásokat. Rosta Géza Turisztikai Egyesület meglepetéssel örvendeztette meg a kis óvodásokat. Rosta Géza 
előadóművész  tartott vidám, gyermekeket is bevonó nagyszerű zenés előadást. Különleges előadóművész  tartott vidám, gyermekeket is bevonó nagyszerű zenés előadást. Különleges 
hangszerekkel ismertette meg a gyerekeket, interaktív módon, játékosan, sok kacagással, hangszerekkel ismertette meg a gyerekeket, interaktív módon, játékosan, sok kacagással, 
közös énekléssel kísérve teremtett jó hangulatot. Az ajándékba kapott udvari játékokat,közös énekléssel kísérve teremtett jó hangulatot. Az ajándékba kapott udvari játékokat, 
labdákat, homokozó vödröket, lapátokat még a délelőtt folyamán birtokba is vették a gyermekek. 
Köszönjük az egyesület támogatását.
Június 1.-én tanévzáró ünnepséget tartottunk. Az egész évben tanult versekből, mondókákból, 
énekes, táncos körjátékokból mutattak be a gyermekek egy kis összeállítást. A középső és 
nagycsoportos gyermekek mesejelenettel is szórakoztatták a vendégeket. 5 óvodásunk énekkel, 
verssel búcsúzott az óvodától, pajtásaiktól. Szeptemberben a helyi általános iskola kisdiákjai 
lesznek. Tarisznyával, emléklappal búcsúztattuk el őket. 
A szülők képviseletében Cseh Judit köszönte meg az óvoda dolgozóinak a gyermekek érdekében 
végzett áldozatos munkát. Köszönjük elismerő szavait!
A gyermeknapi események folytatásaként júniusban kiránduláson vettek részt az óvodások. 
Lovasfogattal kocsikáztunk az Antal-hegyre, ahol lelkes anyukák finom házi süteménnyel várták a 
kis csapatot. 
                                                                                                      Szalay Csabáné óvodavezető
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emléktábla a szinte gyerekként meghalt amerikai hősök neveivel, mindig végigolvastam, és 
összeszorult a szívem ezeknek a fiatal fiúknak a családjaira gondolva, akik innen olyan távol 
gyászolták őket, és talán egy kis vigaszt jelentett nekik, hogy fiaiknak legalább a neve márványba 
vésve emlékeztet az áldozatra, amit katonaként, igaz ügyért harcolva hazájuktól messze hoztak. 
Igen, hősök voltak, még ha azok, akik az emléktáblát kidöntik, nem is gondolják így. Pedig tudniuk 
kellene, hogy sok-sok elesett, hős magyar katona sírja és emléktáblája található Ukrajna és 
Oroszország területén, amelyeket ha ledöntenek, meggyaláznak, éppolyan embertelen, barbár 
cselekedet, mint ami most tavasszal itt, Szigligeten ismét megtörtént. 
Hősi halált halt katonák emlékén bosszút állni több mint fél évszázaddal a háború után 
megbocsáthatatlan, szégyenletes tett. Azok a magyar katonák, akik az életüket adták hazájuktól 
távol, a Don-kanyarban, szintén hősök, és tiszteletet érdemelnek, jóllehet egy támadó hadsereg 
katonái voltak. Elvárjuk a tiszteletet azoktól az emberektől, akiknek a falujában harc közben – 
parancsra – öltek és romboltak, azután elestek. Nagyon remélem, hogy azok az emberek nem 
ragadtatják magukat a szigligetihez hasonló szégyenletes tettre, hanem letesznek egy szál virágot 
az emléktábla elé. Biztos vagyok benne, hogy ezt várnák el tőlünk az elesett amerikai katonák 
családjai is.
Pünkösd hétfőjén volt az Egyesült Államokban az Emlékezés Napja, amikor az utódok leróják 
hálájukat a hősök áldozatáért.  Megható, felemelő ünnepség, méltó az elesettek emlékéhez. Én 
azon a napon Szigligeten, a Szentháromság kápolna mellett szégyenkeztem.
                 Paller Györgyné

A 3-as és 4-es pályán, minden hétfön és csütörtökön 
10:00 – 12:00ig

Szigligeti iskolásgyerekeknek és klubtagoknak a 
Tenisziskola ingyenes, a többi vendégeknek 500,-- Ft 
az ára. Teniszütöket és labdákat a pályán adunk.

S Z É G Y E N
Valahányszor régi „bebíróként” Szigligetre utazom, elsétálok a Rókarántón 
levő kápolnához. Benézek a rácson át a kis templomba, azután 
megcsodálom a páratlan kilátást az Aranykagyló és a Badacsony felé. 
Pünkösd hétfőjén is ezt tettem, és szomorúan láttam, hogy az elesett 
amerikai katonák emléktáblája ismét, immár másodszor, arcra borulva a 
földön fekszik. Most már végképp nem hiszem el az első alkalommal adott 
hivatalos magyarázatot, hogy a vihar borította föl, bár már akkor is elég 
valószínűtlennek tűnt, hogy ezt a súlyos kőből készült emlékművet a szél 
döntse  ki,  megkímélve   a  körülötte    levő   fácskákat.   Amíg  ott  állt  az
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SzigligetArchív
A múlt század szép lányai II.

       
      Somogyi Julianna
      Szakács Kálmánné

Kaptunk visszajelzést az előző számunkban megjelent két fotóhoz.
A bal oldali képen Jánka Sándorné édesanyja látható. A jobb oldalin 
Papp Terézt Hardi Ferencné ismerte fel.

Köszönjük a tájékoztatást!

Póka Ibolya
Takács József

Bakonyi Józsefné Kovács Teréz

Papp Teréz
Ihász Mártonné

Pintér Anna
(Baka) Szabó Istvánné,

Piller Lajosné
Mariska néni

Kovács Gizella Simon PálnéKovács Gizella Simon Pálné
Szép Magdolna Káli BélánéSzép Magdolna Káli Béláné

Budai Mária tanár
Szántai JózsefnéSzántai Józsefné

Pintér IlonaPintér Ilona
Jánka MártonnéJánka MártonnéBalassa MáriaBalassa Mária

Jánka Sándorné Szakács TerézJánka Sándorné Szakács Teréz
              Piller Istvánné Koczor MáriaPiller Istvánné Koczor Mária

Békefi Ferencné Ángyán MáriaBékefi Ferencné Ángyán Mária
Töreky IrmaTöreky Irma

Györei Erzsébet Györei Erzsébet 

Jánka SándornéSzakács Teréz Káli Lajosné Balta Mária

      Simon Endréné Kovács Éva

Szántai JózsefnéSzántai JózsefnéPintér IlonaPintér Ilona Egyed IstvánnéEgyed Istvánné
Csóka MáriaCsóka Mária

Czilli Lászlóné Pál Irén

     Varga Jánosné Sipos Rozália

TemleitnernéTemleitnerné
Horváth AnnaHorváth Anna



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 : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte : matr1ca
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
Cím   :  8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
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

SZIGLIGETI HARSONA
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Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönzőKerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző  
Szigliget, Külsőhegyi u. 64. Szigliget, Külsőhegyi u. 64. 

(Szentesi üdülő mellett)(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554      Telefon: 06 20 275 7554      www.brin-garazs.huwww.brin-garazs.hu

Új és használt kerékpárok értékesítése
Használt kétkerekű beszámítása

új kerékpár vásárlása esetén.
Alkatrészek és kiegészítők árusítása

Használt kerékpárok szervizelése és felújítása 
rövid határidővel, precíz munkavégzéssel

Kerékpárok egyedi, igény szerinti összeszerelése
Szaktanácsadás

Kerékpárkölcsönzés
Átvizsgált, használt kerékpárok 6000.- forinttól

MIT SZEM-SZÁJ KÍVÁN, AZT A 
SZÜRKEBARÁT KÍNÁL!

Június 15-től:
REGGELIRE: büféreggeli, kávé, üdítő,  
700-1100                    friss újság       

EBÉDRE: változatos és kiadós menü 
1200-1400       (Csak előre rendeléssel!         

Rendelés leadás  

minden nap 800-ig.)

Kedvező árak, családias környezet!
Szigliget, Szabadság u. 8.

0687-461-301
S, hogy ne csak a pocak legyen tele, S, hogy ne csak a pocak legyen tele, 

hanem a test is legyen üde:hanem a test is legyen üde:

Baráth-Varga RozáliaBaráth-Varga Rozália
kéz- és lábápoló, műkörömépítő, kéz- és lábápoló, műkörömépítő, 

gyógymasszőrgyógymasszőr
0670-296-297-80670-296-297-8

http://www.brin-garazs.hu/

