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SZIGLIGETI

HARSONA

Szigliget Szigliget 
750 éve 750 éve 
királyikirályi

várvár

A Básti Lajos Közösségi Házban emlékeztünk meg a magyar történelem egyik 
jelentős eseményéről, amely 56 éve, 1956. október 23-án kezdődött.

Balassa Balázs polgármester ünnepi beszéde után a Szigligeti Közös 
Fenntartású Általános Iskola tanulóinak műsorát láthattuk. Újságunkban is 

emlékezzünk az előadásban elhangzott idézettel:

„Ez az ünnep magába sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, 
amire vágyott, amit magának követelt.

Az ünnep jelkép és tanítás. 
Jelképe a hősiességnek, tanítás arról a nemzeti egységről, 

amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között született.
A magyar forradalom úgy kezdődött, az ifjúság tüntetésével, 

mint 1848 márciusában az a másik forradalom, 
úgy is folytatódott, a túlerővel vívott reménytelen harccal, 

s úgy is végződött, a vezérei legyilkolásával”
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II. helyezett 
SZALMONELLA

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör a 
„Szigligetért” emlékérmet idén Takács Józsefnek 
adományozta, a Szigliget múltját megörökítő 
rendkívül értékes anyag összegyűjtéséért, 
gondozásáért.                              

DÍJAZOTTJAINK

A „Szép ház – szép kert” díjat Kiss Miklósné 
vehette át. Az Aranykagyló u. 73. sz. öreg ház 
átalakítása mintaszerű, tömegképzése és 
anyaghasználata a tulajdonosok rendkívüli 
hagyomány tiszteletét és szeretetét tükrözi.

Kiss Miklósné a díjjal. Kiss Miklósné a díjjal. A díj Németh János A díj Németh János 
Munkácsy-díjas érdemes művész, keramikus alkotásaMunkácsy-díjas érdemes művész, keramikus alkotása

Az Önkormányzatok Napja alkalmából, október 5-
én kitüntetéseket adtak át Tapolcán. Szigliget 
vonatkozásában öt személy vehetett át díjat.
A kistérség egészségügyéért tett munkájáért dr. 
Szommer Pál, Szigliget volt háziorvosa 
posztumusz kitüntetést kapott. A szociális ellátás 
terén kifejtett munkáért Marton Éva Zsuzsanna 
(első kép), a Káli-medence Idősek Otthona 
vezetője részesült kistérségi elismerésben.

Közszolgálatért kitüntetést kapott Lutár Mária 
szigligeti,   hegymagasi  körjegyző  (második kép) 

és Ihász József  (korábban Szigligeten lakott, 
szülei itt élnek), a tapolcai polgármesteri hivatal 
építéshatósági irodájának vezetője. Tapolca és 
környéke kistérség nevelésügyéért kitüntetést 
vehetett át Szájer Béla tanár. 

Az interneten megtekinthető az ünnepség az 
alábbi címen:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ruqTBz1ddyg

                                              Gratulálunk!

Forrás: Napló-online

KISTÉRSÉGI ELISMERÉSEK

Takács József átveszi a díjat

A díjazottaknak szívből gratulál, és jó egészséget 
kíván az elnökség!

http://www.youtube.com/watch_popup?v=ruqTBz1ddyg
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Szeptembertől több fontos teendőjük is adódik a 
termelőknek a gazdálkodás mellett. A 
Gazdálkodási Napló  (GN) naprakész vezetése 
minden olyan termelő számára kötelező, aki részt 
vesz az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) 
programban, Natura2000, vagy Kedvezőtlen 
Adottságú Területen (KAT) gazdálkodik, illetve részt 
vesz a nem termelő beruházások (EMVA NTB) 
támogatásban. Az AKG  támogatásban résztvevő 
gazdálkodók számára további előírás a 
gazdálkodási napló  meghatározott adatainak 
elektronikus benyújtása is („web-GN”) a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felé. A 
gazdálkodási naplókat a 2011/2012 gazdálkodási 
évre vonatkozóan kizárólag elektronikusan, a 
NÉBIH honlapján (www.nebih.gov.hu) keresztül 
2012. szeptember 1-től november 30-ig lehet 
benyújtani.  Határidőn túli adatszolgáltatásra nincs 
lehetőség. A nitrát-érzékeny területen gazdálkodó 
földhasználóknak, vagy háztartási igényt 
meghaladó mértékű állatot tartó termelőknek, 
kötelezően nyilatkozniuk kell a szerves- illetve 
műtrágya felhasználásáról a nitrát-
adatszolgáltatás  keretében. A nitrát-adatlap 
kitöltését idén szeptember 1-től december 31-ig 
lehet megtenni, egyrészt szintén a NÉBIH 
honlapján, az ebből a célból működtetett 
elektronikus felületen keresztül, valamint az 
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú 
mellékletében található adatlapon, papír alapon is 
lehetőség van a benyújtására.  A nyomtatványok 
elektronikus benyújtásához ügyfélkapus 
azonosítóra és jelszóra van szükség. Amennyiben 
nem rendelkezik internet-kapcsolattal, illetve 
segítségre van szüksége a nyomtatványok 
kitöltéséhez, akkor szívesen állunk rendelkezésére:
 
Miklai Andrea                        Horváth András 
kamarai tanácsadó          kamarai tanácsadó
Devecser          Pápa   
06 30 330 2352                     06 30 620 4106

AKTUALITÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN

 KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény 
alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos 
kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ 
NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A 
törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és 
élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a 
gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az 
egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új 
egységes köztestületnek. 
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium 
megerősítése, versenyképességének növelése és 
érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült 
közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. 
HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30. 
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 
30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az 
agrárkamara honlapján keresztül 
(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 
5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már 
közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket. 
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, 
MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 
30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON 
VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ! 
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a 
NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez 
kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a 
hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a 
növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok 
aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze. 
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A 
FALUGAZDÁSZ! 
Ha technikai segítségre van szüksége a 
regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti 
országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: 
umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász 
hálózatnál is. 
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS 
SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld 
szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az 
Agrárkamara ezen felül november hónapban 
regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki 
településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével 
kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. 
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! 
AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK 
VESZPRÉM MEGYÉBEN: 
8200 Veszprém, Mártírok u. 11 Pataki Márta
 30/758-9677 
8500 Pápa, Egressy B. u. 8 Horváth András
 30/620-4106 
8420 Zirc, Petőfi Sándor u. 4. Nádudvary Gábor
 30/330-2348 
8460 Devecser, Petőfi tér 4. Szili Zsófia

30/990-1526 
8330 Sümeg, Kossuth L. u. 6 Csom Lőrinc
 30/330-2351
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. Horváth Adrienn
 30/573-9465 
8272 Szentantalfa, Sósi út 50. Szili Zsófia
 30/990-1526 
8100 Várpalota, Veszprémi u.7. Pintér András
 30/303-6219 

Szigligeten, 2012. november 9-én, 
pénteken 12-16 óráig, a Básti Lajos 
Közösségi Házban, az erre a célra 
biztosított irodában.
Kérjük, a regisztráció sikeres elvégzéséhez 
hozza magával MVH regisztrációs számát, 
őstermelői - ill. vállalkozói igazolvány 
számát, valamint a  mentesüléshez 
szükséges tagságot igazoló 
dokumentumot!
Regisztrációt végző kamarai tanácsadó: 

Miklai Andrea Tel: 06 30 330 2352

8172 Balatonkenese, Táncsics M. u.24. Pintér András 
30/303-6219 

8484 Nagyalásony, Rákóczi u.1/A. Horváth 
András 30/620-4106 

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM!
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Egy gondosan megépített, öntött betonból készült 
síremlék áll Szigligeten, az Avasi-torony melletti, már 
felhagyott, szellőillatú csöndes temetőben néhány 
szigligeti őslakos sírhantja között. A sírkövön a 
személyi adatokon túlmenően szerepel, hogy az 
elhunyt a Magyar Vöröskereszt főtitkára volt.  Mint 
szigligeti lakos, mindig érdeklődéssel fordultam a 
település történelmi eseményei, az itt élt személyek és 
munkásságuk felé, ezért az alábbi szövegű levéllel 
kerestem meg a Magyar Vöröskereszt főtitkárát:

„Tisztelt Főtitkár Úr!

Alulírott, - Dr.Baán Zoltán - Szigliget, Aranykagylói 
u.57.sz.lakos, nyugdíjas jogtanácsos az alábbi kéréssel 
zavarom Önt soraimmal:

Kérem, - hogy amennyiben ezt munkája engedi,- a 
Magyar Vöröskereszt volt főtitkáráról, az alábbi körben 
tájékoztatást adni szíveskedjen. Személyi adatok:
Bors Károlyné sz:Takács Edit /:írónő:/
szül:1882. /vagy 1883/
Szülei: Anyja neve: Bodnár Ilona.
Apja " : Takács Endre .
Elhunyt: 1944.aug.29-én Szigligeten.
Elhalálozás oka: vízbefúlás.

Nevezett, Szigligeten lett eltemetve, az un. "Avasi-
torony" melletti temetőben, tekintve, hogy a családnak 
itt volt házas ingatlana. Sírkövén a fenti személyi 
adatokon túlmenően szerepel, hogy írónő, és a Magyar 
Vöröskereszt volt főtitkára.

A kért adatok: néhai Bors Károlyné mettől-meddig volt 
a vöröskereszt főtitkára,- a vöröskereszt ezen időben 
milyen területen fejtette ki munkáját, /elsősorban,- és 
milyen eredményeket ért el. - Az archívumban milyen 
adatok vannak nevezett munkásságáról, stb. stb.
A fent kért adatokat a Szigliget község 
önkormányzatának gondozásába megjelenő "Szigligeti 
Harsona" c. havi lapban írni tervezett helytörténeti 
cikkben szeretném felhasználni.
E lapban rendszeresen jelennek meg helytörténeti 
cikkek, - történelmi eseményekről, - az itt élt, és 
dolgozó személyekről, akik munkásságukkal a község, 
vagy nemzetünk épülését, előrehaladását szolgálták.
Nos, - ehhez a munkához kérem az Ön támogatását, 
adatközlését,- tisztelt Főigazgató Úr, - azzal, hogy a 
"Szigligeti Harsona" c. lap fenti
tárgyban írt cikket tartalmazó példányának egy 
tisztelet-számát természetesen postázom Önnek,- 
illetve az archívum számára.
Szíves fáradozását köszönöm, -

Őszinte híve, - tisztelettel;
Szigliget, 2004 máj.17-n
Dr.Baán Zoltán,Szigliget

Ajánlás: Szigliget község Önkormányzatának 
képviseletében igazolom Dr. Baán Zoltán fentiekben 
leírt jószándékú adatkérését és azt-, hogy a közölt 
adatokat helytörténeti célú tanulmányhoz,- helyi lapban 
történő megjelentetésre kívánjuk hasznosítani.

Szigliget, 2oo4.máj.17-n
Balassa Balázs
polgármester”

A főtitkár úr telefonon közölte velem, hogy archivált 
anyagaikban és nyilvántartásukban nincs adat arra 
vonatkozóan, hogy Bors Károlyné országos vagy 
megyei szinten a Vöröskereszt főtitkára lett volna.
Hasonlóan nemleges adathoz jutottam, az Akadémiai 
Kiadó 1981 gondozásában megjelent "A Magyar 
Vöröskereszt száz éve" c. kiadvány áttanulmányozása 
során is.
Az eredménytelenség miatt felmerült az a gondolatom, 
abbahagyom a kutatást. A "Szigligeti Harsona" c. lap 
felelős szerkesztőjének, - Póka Ibolyának javaslatára 
fordulok mégis e sorok olvasóihoz - szigligeti 
lakosokhoz azzal, hogy aki ismerte néhai Bors 
Károlynét, - családját, esetleg a Vöröskeresztben 
végzett munkásságát, - telefonon, vagy személyesen 
nekem jelezze, mert hisz' kézenfekvő a gondolat, hogy 
a síremlék feliratán nem félrevezető az adat, mely a 
főtitkári megbízásra utal.
Az Önöktől kapott adatok, információk tán 
hozzásegíthetnek múltunk egy kis szeletének 
megismeréséhez, szeretett Szigligetünk helytörténeti 
adatainak kiegészítéséhez.

Egy síremlék margójára

Dr. Baán Zoltán
Szigliget, Aranykagyló u.57.
tel: 87/461-040
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Sportbarátok, Szigligetiek!

Ezúton – időben – szeretnélek tájékoztatni 
Benneteket, hogy 2013. 01.01-től sportvezetői 
megbízatásomat nem kívánom folytatni. 
Kérem azokat, akik akarják, hogy legyen működő 
– jobban működő – sportegyesülete 
településünknek, hajlandóságot éreznek 
társadalmi szervezet vezető feladatainak 
ellátásához, jelentkezzenek az egyesületnél, 
nálam vagy polgármester úrnál! Magam részéről 
folytatásban semminemű szerepkörben nem 
gondolkozom. Amennyiben nem áll fel megfelelő 
vezetőség, akik a feladatot átvállalják, intézkedni 
fogok a labdarúgó csapatok bajnokságtól való 
visszaléptetéséről.

                                 Sporttársi üdvözlettel:
                                 Balassa Sándor - BSE elnök

SPORT

Szeptember 21-én, a Magyar Diáksport Napján iskolánk 
is csatlakozott az országos sportos megmozduláshoz. A 
nap folyamán különböző sportágakban próbálhattuk ki 
magunkat, és mérhettük össze tudásunkat: az 1-6. 
osztályosok akadályversenyeken mutatták meg 
ügyességüket és küzdőszellemüket, míg a 7-8. 
osztályosokra streetball-verseny várt.           Ezek után 
vette kezdetét a focibajnokság, ahol az osztályok egymás 
ellen mérkőztek. Az iskola apraja-nagyja lelkesen részt 
vett a megmérettetésen, hiszen File tanár úr mikrofonnal 
a kezében kommentálta az eseményeket, és bíztatta a 
versenyzőket, a többi osztály pedig hangosan szurkolt.
A foci után nyújtógyakorlatokkal melegítettünk be a nap 
utolsó, legizgalmasabb versenyszámára, a 2012 méteres 
táv lefutására. Voltak, akik könnyedén és nagyon gyorsan 
megtették az utat, mások (többek között én is) lassabb 
tempóban futottak. Soha nem örültem még annyira az 
iskola látványának, mint a 2012 méteres táv végén!
Mindenki nagyon élvezte a sportnapot, amelynek 
szervezését köszönjük Mile tanár úrnak. Reméljük, még 
lesz ilyen közös megmozdulás iskolánkban a sport 
jegyében!

A Magyar Diáksport Napja

Szalai Anna 8. osztályos tanuló

Várfutás 2012

Csöpörgő esőben gyülekeztek Szigliget 
futballpályája mellett az idei Várfutás résztvevői. A 
versenykiírásban hat és tíz kilométeres táv 
szerepelt leküzdendő feladatként, előbbit váltóban 
is lehetett teljesíteni. Végül körülbelül negyven 
egyéni versenyző és kilenc váltócsapat indult 
ágyúszóra, utóbbi létszámra eddig még nem volt 
példa.
A hagyományos távon lovasok vezették fel a 
futókat, akik az előző évekhez képest gyorsabban 
felértek a vár kapujában levő célhoz. Nem sokkal a 
déli harangszó után az utolsó versenyző is befutott, 
majd a Szigligeti vitézek műsora után az 
eredményhirdetésen jutalmazták a legjobbakat.

Balassa Dániel

Eredmények
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A Magyar Sportlövők Szövetsége kérésének megfelelően 
a helyszín idén is a gyenesdiási lőtércentrumra esett. A 
lőtér „stílusos”, mert a mozgó pályák csodálatos erdei 
környezetben üzemelnek, a résztvevők úgy érezhették 
magukat mintha egy igazi vadászaton vennének részt.
Három napon át reggeltől estig a vaddisznó alakú 
céltáblák a lövőktől 50 méter távolságban oda-vissza 
szaladgáltak lassú illetve gyors tempóban. A távcsöves 
golyóspuskákkal felszerelt lövők igyekeztek minél több jó 
lövést leadni a papírvaddisznó oldalára festett céltáblára, 
aminek kellős közepe a csupán 6 cm-es tízes kör.
A lőállásba az elmúlt évtizedek híres, eredményes 
versenyzői is beálltak. Köztük volt Sike József olimpikon 
és világbajnok, Boros László világbajnok és Tasi Tamás 
világkupa érmes, természetesen a vadászok sem 
hiányoztak a lőállásokból.
Díjkiosztáskor az első Országos Bajnoki címet a juniorok 
mezőnyében a szentendrei Gelecsényi Dániel vehette át, 
a 30 lassú + 30 gyors lövéses versenyszámban.
Nagy meglepetést okozott, amikor a 40 vegyes lövéses 
versenyszámban a még 15 éves keszthelyi Major 
Veronika nagy fölénnyel megnyerte a versenyt a junior 
fiúk között!
A férfiak mezőnyében a papírforma érvényesült, mindkét 
versenyszámot a nemrég Győri Lövészklubhoz igazolt 
Sike József nyerte meg, aki a legutóbb megrendezett 
világbajnokságot is megnyerte.
A legfiatalabb korcsoportban a keszthelyi Sándor István 
követte példaképének eredményességét, mindkét 
versenyszámot hatalmas előnnyel nyerte meg. A 
lövészberkekben csak „Pistikének” becézett sportoló 
nagyon büszkén fogadta a versenyt követő gratulációkat.
A csapatok versengésében a BEFAG Keszthelyi Erdész 
Lövészklub 5 bajnoki érmet szerzett, és ezzel a 2012. 
évben a legeredményesebb egyesület címet is elnyerte.
A „profi” sportolók mellet a vadászok külön kategóriát al-

Futócéllövő Országos Bajnokság

kottak. Nekik 30 lassú futamban kellet bizonyítaniuk 
felkészültségüket a vadászpuskáikkal. Kelemen Zsolt 
szentendrei vadász most sem talált legyőzőre. 
Szabó Ottó szigligeti  és Szaday László budapesti 
lakosok állhattak még fel a dobogó második és harmadik 
fokára.
Szaday László mint elmondta: részére nagyon fontos a 
versenyzés, hiszen ez kiváló lehetőség a lőkészség 
megszerzésére, amit a téli szezonban a vaddisznó 
hajtásokon szeretne kamatoztatni.

Keczeli Zoltán lőtér vezető, edző, Európa bajnok...

2012. november 10., szombat 17 óra, *
"Az internet veszélyei a gyermekekre"-előadás
2012. november 12., hétfő 18 óra, *
"Az alternatív terápiák megfelelő alkalmazása"- egészségügyi előadás
2012. november 16., péntek 17 óra, *
"A pályázatírásról"-előadás az EU-s pályázatokról
2012. november 16., péntek 18 óra, *
Rendőrségi konzultációs fórum a közbiztonságról és a közlekedésbiztonságról
2012. november 17., szombat 14.30 óra,  helye: Általános Iskola
Agyagozás, gyertyaöntés-kézműves foglalkozás gyermekeknek
2012. november 17., szombat 18 óra, *
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park c. ismeretterjesztő film vetítése
2012. december 1., szombat 14.30 óra * 
"Mikulásváró" kézműves foglalkozás gyermekeknek 
                                                                            * helye: Básti Lajos Közösségi Ház

Básti Lajos Közösségi Ház 
rendezvények, programok
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SzigligetArchív
A szigligeti nádüzem néptáncosai 1953-ban
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A képet Horváth Sándorné Erzsi nénitől kaptuk és
Ódor Györgyné "Annus" néni azonosította az arcokat.

Jánka Sándorné Tercsi néni ,
Mátrai Ferencné Márika néni

         A kép Takács József gyűjteményéből való

A fotón Varga Gizella látható 18 éves korában (most 85).
Édesanyja Imre Terézia Varga Imréné, szigligeti lány volt.

Lánya, Poór Gáborné Török Mária küldte Barcsról 
(nagy szeretettel olvassák a Szigligeti Harsonát).



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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