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 Az ez évi közmeghallgatáson tájékoztattam a megje-

lenteket az idei év fejlesztéseiről, a következő időszak 

elképzeléseiről, valamint a pozitív és negatív tendenci-

ákról.  

Amennyiben önkritikusak akarunk lenni, akkor meg-

állapíthatjuk, hogy csak néhány fejlesztés valósult meg 

az idei évben a településen. Vannak ilyen évek. Viszont 

készülünk a jövő évtől kiírásra kerülő Uniós pályázatok-

ra.  

Az idei évben a strandunk 1/3-án gyepszőnyegez-

tünk, és alá öntözőrendszert építettünk ki. Aki látta 

vagy használta, mindenki csodálattal beszélt a szép fű-

ről. A várban a szokásos rendszeres karbantartási mun-

kákon kívül a keleti bástya melletti torony falazatát ké-

szítettük el, mely a nehéz megközelítés miatt komoly 

kihívás volt a dolgozóknak. Az önkormányzat 50 csó-

nakhelyet alakított ki a Tapolca-patakon, mellyel nagy 

örömet okozott a horgászoknak. A Közútkezelő Kht. 

hosszú évek egyeztetését követően újra aszfaltozta a 

faluba bevezető útszakasz legrosszabb részeit. Ez na-

gyon régóta szégyenfoltja volt a településnek. Pótoltuk 

a hiányzó, és kicseréltük az elkopott útjelző táblákat. A 

Kisfaludy utcát egyirányosítottuk, ezáltal sokkal 

„élhetőbbé” vált az Ófalu. Lakossági kérésre a téli idő-

szakban letakartuk ezeket a táblákat.  

Két helyen emléktáblát, egy helyen pedig szobrot 

helyeztünk el. A Táj- és Településvédő Körrel közösen 

emlékeztünk Dr. Pécel Sándor jegyzőre. Emléktábláját 

az önkormányzat falán helyeztük el. Bódi Mária Mag-

dolnára emlékeztünk a templomudvarban felállított 

emléktáblával. A Hősök kertje mellett elhelyezett kö-

zépkori vitézt ábrázoló mellszoborral a várvédő vitéze-

ink előtt tisztelgünk. A strand és a kikötő között több 

emlékfát ültettünk a szigligeti érdekeltségű híres spor-

tolóink tiszteletére. 

Az önkormányzat a majori épületsorban megvásá-

rolt három ingatlant. A vásárlás célja, hogy megőrizzük 

az utókornak ezt a pótolhatatlan műemlék épületün-

ket. Egy felújítását már el is végeztük, a többit folyama-

tosan újítjuk fel. Amennyiben lehetőség lesz rá, a to-

vábbiakban is szándékunkban áll még itt lakást venni. 

A Soponyai utcai kanyarban is vásároltunk ingatlant, 

itt íjászpályát alakítunk ki és szabadtéri sportszereket 

fogunk elhelyezni. A fejlesztési időszakra történő felké-

szülés jegyében, elkészítettük az önkormányzat épüle-

tének felújítására vonatkozó tervdokumentációt, a te-

mető kerítésének és járdarendszerének terveit, a vár 

fejlesztési koncepcióját, és a 8 helyszínt érintő Törté-

nelmi Tanösvény előzetes anyagát.  

Beszéltem a település népszerűségéről és a megnö-

vekedett közéleti szereplésemről. Nagy megtiszteltetés 

volt számunkra, hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Szig-

ligeten találkozott a térség polgármestereivel. Az idei 

évben több térségi és országos konferenciát, közgyű-

lést is rendeztek, rendeztünk Szigligeten.  

Megemlítettem és elrettentő képekkel is illusztrál-

tam a szelektív hulladékgyűjtők körül uralkodó állapo-

tokat. Ez a probléma sajnos elsősorban a nyaralószezon 

idején csúcsosodik ki. Felháborító és elrettentő, mit és 

milyen formában helyeznek el itt emberek. Ami nem 

fér a konténerekbe, azt mellé rakják, vagy az ajtó fel-

szakításával beleerőszakolják. Ugyanilyen gondot jelent 

az útszélén, nádasban elszórt elhelyezett szemét is. 

Felháborító és elgondolkodtató.  

Az iskola üzemeltetését átvette az állam, de tovább-

ra is működik az iskolánk. A hat településes hivatal is jól 

működik, költségvetésünk stabil. 

 

Balassa Balázs 

polgármester 

Tisztelt Olvasó! 
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Helye: Szigliget strand 
Ideje: 2016. január 1. 
 

Program: 
- 11:00-tól 13:50-ig Orvosi vizsgálat 
- 12:30 „Új év új fürdőruha” - extrém fürdőruha verseny 
- 13:15 A térség polgármestereinek vízi bicikli versenye 
- 14:00 A csobbanás rajtja, melyet Csiszár Jenő indít ágyúszóval 
- 14:15 Mystery Gang élő koncertje 
 

A vendéglátósok meleg teával, forralt borral és babgulyás-
sal várják az érdeklődőket. A csobbanásra bárki jelentkez-
het, de csak azok mártózhatnak meg a jéghideg habokban, 
akiknek (a helyi orvosi vizsgálatot követően) az orvosok 
engedélyezték. Nevezési díj nincs. A csobbanók számára 
fűtött öltözősátrakat biztosítunk. 

Újévi Csobbanás Szigligeten a Royal Vodkával 
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1915 novemberében hunyt el a szerbiai harcok során 

Androvits Liszkai József, kinek leszármazottjai a szomorú 

esemény 100. évfordulójáról emlékeztek meg a község-

ben. 

A szigligeti hősök kertjében gyűltek össze az unokák, déd-

unokák, ükunokák és az egyetlen szépunoka, hogy az ős 

nevét őrző keresztnél emlékezzenek. A kis ünnepségen 

Balassa Balázs dédunokaként mondott pár szót, majd 

Haga Kálmán és Legeza Magdolna zenével is tisztelgett 

Androvits Liszkai József előtt. Liszkai József, az unokák 

egyike röviden ismertette nagyapja életrajzi adatait. 

Androvits Liszkai József 1874-ben született Szentgálon, itt 

is élt családjával egészen 1915-ös utolsó bevonulásáig. A 

család az év végén kapott értesítést arról, hogy a családfő 

november 13.-án elhunyt a szerbiai Katici feletti hegyen 

vívott harcban, itt is temették el. Felesége és gyermekei az 

ezt követő évben költöztek Szigligetre, ahol többségük 

most is él, és a neve is az itteni hősök közé került a telepü-

lés megemlékező tábláján. Liszkai József elmondta, hogy 

nagyon fontos megőrizni őseink emlékét, akik rendkívül 

sokat adtak azért, hogy utódaik békében élhessenek ma-

gyar földön. 

Szerző: Balassa Dániel ( A cikk a Napló-ban már megjelent) 

Androvits Liszkai József emlékére 

A vidéken élő hívek élete szorosan kapcsolódott a mezőgaz-

dasághoz, így az év során több olyan ünnepnapot tartunk 

számon, amely a földdel foglalkozó emberek számára külön-

leges jelentőségű. Sajnos ezek közül több feledésbe merült, 

de néhány még ma is ismeretes. 

A legismertebb talán Szent Márk napja (április 25.), amely 

egyben a búzaszentelő napja is. Régebben körmenettel jár-

ták be a gabonatáblákat, megáldva a zsenge vetést, imádkoz-

va a jó termésért. A búzaszentelés szertartását még ma is 

tartják templomainkban. Augusztus 20-a az új kenyér megál-

dásának napja, amely alkalommal azért is imádkoznak a hí-

vek, hogy egyetlen magyar család asztaláról se hiányozzon a 

mindennapi kenyér. Ismét szokássá vált templomunkban az 

október első vasárnapján tartandó hálaadás, amely során 

megáldják a beérett gyümölcsöket, terményeket. 

Bortermelő vidéke-

ken régóta ismert 

Szent János napja 

(december 27.), az 

újbor megáldásá-

nak ünnepe. A ka-

rácsonyra már 

átfejtett újbor 

megáldásának szo-

kása abból ered, 

hogy János apostol 

csodásan megme-

nekült, amikor egy 

méreggel teli pohárral kínálták meg. Szent János napján a 

szőlősgazdák egy-egy üveg bort helyeztek el a templom oltá-

ra előtt, amelyet a pap megáldott. A megszentelt bort ezután 

hazavitték, és ezzel kínálták meg barátaikat, rokonaikat az 

újévi jókívánságok alkalmából. Az utolsó pohárköszöntőt 

még ma is „jánosáldásnak” nevezik. 

Ezt a kedves hagyományt szeretnénk feleleveníteni a sziglige-

ti templomban, így december 27-én, a szentmise végén bor-

szentelést tartunk. Szeretettel hívjuk a szőlősgazdákat, hogy 

egy-egy üveg bort helyezzenek el az oltár mellett, melyet a 

megáldás után hazavihetnek. Így kérjük Isten áldását a sző-

lősgazdák ez évi munkájára, és az előttünk álló újesztendőre. 

Szabó Tibor András 

Szent János-napi bormegáldás 

Meghívó 
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Az előző számban tévesen jelent meg a bérmálkozók névsora. Most ezt szeretnénk kijavítani. 

Szeretnénk elnézést kérni azoktól, akik előzőleg kimaradtak. 

Kiigazítás 

Ángyán Szabolcs 

Bakos Alinka 

Bakos Asztrik 

Bartos Róbert 

Bartos Viktória 

Ángyán Szabolcs 

Bakos Alinka 

Bakos Asztrik 

Bartos Róbert 

Bartos Viktória 

Bátai Anna 

Bodó Marcell 

Dörner Nóra Eszter 

Jani András 

Németh Anna 

Bátai Anna 

Bodó Marcell 

Dörner Nóra Eszter 

Jani András 

Németh Anna 

Németh Laura 

Páhy Barnabás 

Szabó Lili 

Szalai Jázmin 

Vigándi Virág 

Németh Laura 

Páhy Barnabás 

Szabó Lili 

Szalai Jázmin 

Vigándi Virág 

Lukács Elvira kántor, Nagy Károly kanonok, 

Kovács Károly plébános, Szi-Miklós Emőke hitoktató 

Lukács Elvira kántor, Nagy Károly kanonok, 

Kovács Károly plébános, Szi-Miklós Emőke hitoktató 

Megnyitottunk! 
 

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat megújult 

környezetben a megszokott helyen, folyamatosan bővülő 

árukészlettel, várvölgyi pékáruval. 

 
Hurka és kolbászrendelést felveszünk! 

Nyitva tartás:  
Hétfőtől- Péntekig: 6.00 - 16.30 

Szombaton: 6.00-13.00 
Cím:  8264 Szigliget, Kossuth u. 47. 
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Köszönet 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület a tavalyi sikeres adomány-

gyűjtésből kiindulva elhatározta, hogy idén is gyűjtést szer-

vez az SOS Gyermekfalu Kecskemét részére. 

Az összefogás példa értékűnek bizonyult.  Adományok nem-

csak Szigligetről érkeztek, hanem a környező településekről, 

Badacsonytördemicről, Badacsonytomajról, Hegymagasról is.  

Gyűjtésünk eredménye a sok - sok ruhanemű, gyermekjáték, 

műszaki cikkek, tartós élelmiszerek. 

Az adomány nagy mennyiségét az is bizonyítja, hogy a tava-

lyi évben felajánlott szállítójármű már nem volt elég, egy 

nagyobbat kellett igénybe venni. 

Kecskeméten már nagyon vártak bennünket. Itt az újszü-

löttektől egészen 18 éves korukig családias légkörben neve-

lik a gyermekeket. 

A gyermekfaluból kikerülő "fiatal felnőtteket" és az anyaott-

hon lakóit  is a lehetőségeikhez mérten támogatják. 

A gyermekfaluban élők és az értük dolgozók hálás köszöne-

tüket fejezték ki és kérték, hogy tolmácsoljuk a kedves ado-

mányozók felé hálájukat. Ez az adomány sok - sok gyermek-

nek és az őket nevelő felnőtteknek is  a mindennapjait teszi 

könnyebbé. 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület nevében köszönjük a fel-

ajánlásokat. Köszönjük, hogy az adományt mi adhattuk át, és 

így egy nagyon szép érzéssel lehettünk gazdagabbak!  

Adományozóink: Kálmán Judit, Péber család, Karsai család, 

Sinkó család, Zencz Orsolya és családja, Nyéki család, Faze-

kas Csaba, Vass Család, Szennyai Mária és családja, Gémes 

Család, Gelencsér Enikő, Cseh család, Hübner Dániel és csa-

ládja, Kiss Rózsa és családja, Kardosné Bérczi Mária és csa-

ládja, Ratzberger család, Czanka Ferencné, Tassy család,  

Dr. Karasszon Diána, Balassa Balázs és családja, Németh csa-

lád, Fülöp Sándor és családja, Kiss Róbert és családja, 

Harbach Valéria, Ménes család, Idrányi család, Horváth csa-

lád, Tamás Hajnalka, Laszczik Lórántné, Domonkos család, 

Hegedűs Adrienn, Fodor Zsolt és családja , Gelencsér Zsolt és 

családja, Szilágyi Márta, Káli Magdolna és Hans Dieter Wer-

ner, Káli Dóra, Dr. Tóth Ramóna és családja, Bóna Péter és 

Elvira, Szalay Attila és családja, Vargha László, Pintér György 

és családja. Valamint: Paprika Vendéglő, Balló Piroska, Varga 

Marcsi és a Kikötő Étterem, Szőlőskert Vendéglő, Medosz 

Vendégház, Donga Verdák Badacsonytomaj. 

Köszönjük azoknak a kedves felajánlóknak az adományait is, 

akik név nélkül adakoztak. 

Horváthné Czégány Judit 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Szigligeti Turiszti-

kai Egyesületnek a váróterembe vásárolt gyerekbútorokért. 

Reméljük így kényelmesebbé tudjuk tenni a várakozást a 

szülőknek és a gyerekeknek. 

Jót tenni könnyű, ha sokan segítenek!" 

Köszönettel: 

Szilágyi Márta védőnő 
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Szeretjük a madarakat! Télen is szeretnénk kedveskedni ne-

kik, hiszen az iskolánk környékén sok olyan hely van, ahol 

télen biztonsággal megbújhatnak.  

Ebben segített nekünk a Táj-és Településvédő Kör, és annak 

elnöke, Demeter Éva néni. 

Az ő segítségükkel kaptuk az alapanyagokat a madáretetők 

elkészítéséhez. 

Technika órán heti két alkalommal, az iskola gondnokának, 

Pista bácsinak a segítségével, a műhelyében, párokban dol-

goztunk, mindenki egy madáretetőt készített. Nagyon élvez-

tük a feladatot, és a közös munkát. 

Sokat nevettünk, szórakoztunk. Ügyeltük egymás kezére, 

hogy ne csapjunk rá a másik ujjára kalapáccsal. 

Összesen 13 darabot készítettünk. Az osztályok ablakába 

rakunk ki egyet-egyet, a maradékot az udvaron helyezzük el a 

bokrok között. Sajnos madáreledelünk még nincs, így egyelő-

re nem tudjuk őket élelemmel ellátni, ezért kérjük Önöket, 

hogyha van felesleges magjuk, juttassák el iskolánkba. 

Köszönettel: a 6. osztály tanulói: 

Vasvári Virág 

Szalai Jázmin 

Mező Zsófia 

Ángyán Szabolcs 

Segítsünk együtt a madaraknak!  

Az idén nov. 21-én került sor az „idősebb korosztály” ün-

neplésére. Szépszámú közönség gyűlt össze az iskola ün-

nepélyesre varázsolt aulájában.  

Az óvodások és az általános iskolások kedves, színvonalas 

műsora köszöntötte a résztvevőket, majd Balassa Balázs 

polgármester mondott ünnepi köszöntőt.  

Az előző évhez hasonlóan köszöntöttük a jelen lévők közül 

a „legidősebb hölgyet” Jánka Mártonnét és a „legidősebb 

urat” Bakos Elemért. További jó egészséget kívánunk 

mindkettőjüknek! 

A meghívottak részére Németh Zoltán és Szántó Zsolt ké-

szített ízletes vacsorát. 

 Jó bor is járt a finom menühöz Szászi Endre, Szabó Tibor 

és a Német pince kínálatából. 

Krejzinger László tangóharmonikájával éneklésre, táncra 

buzdította a jelenlévőket. 

 

Köszönjük a támogatást az Önkormányzatnak, az Általános 

Iskolának, az Óvodának, Szászi Endrének, Szabó Tibornak, 

Szalay Attilának 

A közreműködésért köszönet: Németh Zoltánnak, Szántó 

Zsoltnak, Laszczikné Marikának, Hegedűsné Etának, Ihász 

Natáliának, Balassa Dánielnek, Király Nikolettnek. 

 

A mai generáció feladata, lehetővé tenni szüleinknek, 

nagyszüleinknek az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyúj-

tani nekik a pihenés éveiben.  Segíteni kell őket, hogy a 

hosszú évek kemény munkája után gondtalan életet élhes-

senek.  

Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos 

részei életünknek. Mosolyuk és gondoskodásuk erőt sugá-

roz felénk, szeretetük erőt ad számunkra is a mindennapi 

gondjaink megoldásában. 

 

a Testület nevében Káli Magdolna 

Idősek köszöntése 



 2015. November                  Szigligeti Harsona                         7. oldal 

Iskolánk megnyitotta kapuját a nagycsoportos óvodá-

sok és szüleik számára, az iskolába való átmenet előké-

szítésére, és megkönnyítésére.  

Minden hónap egy szombatján az itt tanító pedagógu-

sok játékos foglalkozásain a gyerekek betekinthetnek 

Megtartottuk az első októberi iskola előkészítő 

foglalkozásunkat az óvodások számára 

az iskolás életbe, barátkozhatnak a környezettel. Játé-

kos tevékenységeken keresztül mutatjuk meg nekik az 

iskolás világot. 

Sok technikával ismertetjük meg őket, nyitogatjuk krea-

tivitásukat, rajzolunk, festünk, agyagozunk, segítségül 

hívjuk a zenét, a táncot és a mozgást. Felfedező útra 

indulunk velük a mesék, és számok országába. Megmu-

tatjuk hagyományainkat, karácsonyi hangversenyre, 

kirándulásra hívjuk őket. Arra fektetjük a hangsúlyt, 

hogy a gyerekek tevékenyen, különböző cselekvéseken 

keresztül bontakoztathassák ki képességeiket, lassan 

barátkozzanak meg a kisiskolás élettel, hogy szeptem-

berben önbizalommal, és bátran lépjenek majd be az 

iskola kapuján. 

December 18-án, pénteken 17 órakor szeretettel vá-

runk mindenkit karácsonyi hangversenyünkre a római 

katolikus templomba. 

 

 

Benkő Katalin 

intézményvezető 
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2006-ban volt az első, no gyorsan múlnak az évek. Már akkor 

is érdeklődés övezte, vendéghívogató szavak, és a nevezetes 

nyári programok mellé felzárkózott, s azokkal egyenértékűvé 

vált a SÜLLŐFESZTIVÁL. 

Szikrázó napsütés, pom-

pás őszi színek, sárguló 

levelek, permetező füzek, 

ezerszínű kis hegyeink, no 

meg a Balaton csodatükre 

érthetően tömegeket von-

zott. Október 24.-én és 

25.-én kitehettük volna a 

„megtelt“ táblát a szí-

vünknek oly kedves félszi-

get bejáratához, mert 

sokan órákat araszoltak 

míg a strand közelébe 

jutottak és még parkoló-

helyet is kaptak. 

De a morgolódók is azt 

mondták végül, hogy meg-

érte. 

Jó ötletnek bizonyult, 

hogy a korábbi kilenc fesz-

tiválhoz képest a kézmű-

ves vásár a parkolóban 

kapott helyet, és így a 

strand nagyobb területén  

az új gyepszőnyeget meg 

lehetett óvni. 

A kabinsor előtti sávban kaptak helyet örökös strandvendég-

lőink folytatásaként a pecsenyesütők, a szigligeti borászok, s 

volt minden, mi szem szájnak ingere. Az ívben hajló, citrom-

karikákkal ékesített süllők, a veresen gőzölgő halászlevek, 

illatozó pecsenyék, kürtöskalácsok és sütemények. 

S ha már szomjunkat oltottuk, éhünket csillapítottuk, várt 

ránk a kézműves bemutató az új szerepkörben is jól vizsgázó 

parkolóban. Majdnem hatvan kézműves, iparművész, verte 

fel a sátrát és gyönyörködhettünk faragott fán, ezerféle kerá-

mián , posztókon, kézimunkákon, házi készítésű befőtteken, 

sajtokon,... 

Le a kalappal a  szervezők előtt, mert rengeteg és sikeres 

Süllő még... 

munka volt a turisztikai egyesület részéről: s igazán csak az 

tudja értékelni, aki csinált már ilyesmit, a hírveréstől a prog-

ramegyeztetésig, aki tárgyalt művészekkel, együttesekkel, 

kézművesekkel, sátorve-

rőkkel. Mindent összeté-

ve tehát, gyönyörű három 

nap volt. 

S nem ünneprontás, de 

hallottunk olyan véle-

ményt, hogy a fesztivál 

túlnőtt Szigliget adottsá-

gán és keretén, s ilyen 

tömegrendezvényt va-

rázslatos kis félszigetünk 

már nem tud befogadni. 

Úgy gondolom, Pupos 

Kálmán tíz évvel ezelőtt 

született ötlete termé-

keny talajra hullott és a 

fesztivál évről évre növek-

vő közkedveltsége érde-

kében a tömeget, a dugó-

kat el fogjuk viselni mivel 

minden jó fesztivál ilyen. 

S a mienk, a X. SZIGLIGETI 

SÜLLŐFESZTIVÁL ilyen 

volt. Örömünkre. 

 

 

Brandstätter Tünde 

Jubilált a fesztiválunk 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület 

műalkotása a vízben 
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Takács József 

gyűjteményéből 

Kovács (Cserebók) József 

Ress László Hardi Ferenc 

Kiss Kálmán Kovács (Cserebók) József 

Ress László Hardi Ferenc 

Kiss Kálmán 

Hosszú Ferenc Hosszú Ferenc 

Kiss Kálmán 

Kiss (Csicseri) Zoltán id. Ódor György 

Balassa Ernő Kiss Kálmán 

Kiss (Csicseri) Zoltán id. Ódor György 

Balassa Ernő 

Tóth Gyula Tóth Gyula 

Lerner  fotós Lerner  fotós 



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
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


