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A 2017-es év során a képviselő testület és az önkormányzat dolgozói komoly munkát végeznek annak érdekében, 
hogy a fejlesztési időszakban minél több pályázati forráshoz juthassunk. 2016-2017-ben előreláthatólag 700 millió Ft 
körüli pályázati forrás elnyerésének reményében nyújtottunk és nyújtunk még be pályázatokat. 
Ennek fényében pályázati és saját forrásból átépítjük a Polgármesteri Hivatal épületét, mely beruházás során szinte 
csak a tartófalakhoz nem nyúlunk hozzá, amelynek összköltsége 57 millió forint.  
Ugyancsak pályázati támogatás és önerő igénybevételével valósítunk meg fejlesztéseket a temetőben. A sírok között 
burkolt utakat, az utcafronton pedig kerítést alakítunk ki, amelynek költsége 16 millió forint. 
A Balatoni Hajózási Zrt.-vel közösen felújítjuk a közforgalmi kikötőt, illetve pályázatot nyújtottunk be a kikötő melletti 
park kialakítására is, amelynek elnyerése esetén kertészeti munkákat végzünk, sétautat valamint gumiburkolatú futó-
pályát alakítunk ki. A tavalyi évben erre az ingatlanra ugyancsak benyújtottunk már egy másik pályázatot. Nyertes 
pályázat pénzügyi forrást biztosítana a Sajkás kikötő bemutatótér megépítéséhez is. A kikötő és környéke közel 90 
millió forintból újulhatna meg. 
További támogatásra benyújtott projekt a nyaralóövezet csapadék-vízelvezető rendszerének felújítása, építése, mely-
nek beruházási költsége 90 millió forintba kerül.  
A várban a szokásos karbantartási munkák mellett az év feladata a tavasszal beadásra kerülő pályázat előkészítési 
munkálatai, illetve a tervezés és költségvetés. A 300 milliós pályázati forrás elnyerése esetén az ősszel elkezdődhet a 
munka, amely eredményeképpen ismét komolyan megújulhatna a Balaton vára. 
Elkezdtük a sportöltöző belső felújítását is, amely munkálatai április hónapban fejeződnek be. 
A Főtéren a Tourinform iroda mellett kialakításra került egy nyilvános WC. Az ősz folyamán pedig az épület mellett 
parkosítást végeztünk, illetve játszótéri és fitnesz eszközöket helyeztünk el. A park, valamint a nyilvános WC megvaló-
sításához szükséges forrást a 2017-es idegenforgalmi adó bevételekből finanszíroztuk. Szeretnénk minden évben 
megvalósítani valamilyen fejlesztést az IFA bevételekből.  
Természetesen idén is tervezünk fejlesztéseket a strandon. Egy jelentős projektet szeretnénk az év végéig megvalósí-
tani, amelynek eredményeképpen három szaunát, felnőtt és külön gyermek vizesblokkokat, kismama szobát, családi 
öltözőket, illetve egy kajak-kenu tárolót alakítanánk ki, melyhez a hajókat külön pályázatból biztosítanánk. A fejlesz-
tés lényegi eleme, hogy az egész épület fűthető lesz, így az év minden időszakában használni tudjuk, akár téli rendez-
vények kapcsán is. A forrást a balatoni strandokra kiírt pályázatból biztosítjuk, melyet szükség esetén önerőből egé-
szítünk ki. Ezen kívül ismét gyepszőnyegeztük áprilisban, illetve egy szakaszon újabb öntözőrendszer épült ki. 
Bár nem szerettük volna, de a pályázat megvalósításának rövid határideje miatt kénytelenek vagyunk egész nyáron 
építési tevékenységet végezni a strand területén. Azt mindenképpen pozitívumnak tartom, hogy a közútról közvetle-
nül megközelíthető lesz az építési terület, így az esetleges zajhatáson kívül remélhetőleg más negatívumot nem ta-
pasztalnak a strandolók a beruházásból. Az építkezés miatt a játszóteret felújítjuk és áttelepítjük a lídós partszakasz 
keleti oldalára.  
Talán az eddigiekből is kitűnik, hogy a 2017-es év során komoly fejlesztések kezdődnek el, illetve valósulnak meg. 
Tájékoztatni szeretném továbbá az olvasókat, hogy a strand nyitva tartása és a belépőjegy árak nem változnak. Ez 
alól kivételt jelent a kizárólag nyaralóingatlan tulajdonosok által vásárolható szezonális bérlet ára. Ilyen bérletet min-
den nyaralóingatlan esetében maximum 6 fő válthat. A bérlet árát a képviselő-testület csökkentette. Így egy szezoná-
lis felnőtt jegy 8.000 forintról 7.000 forintra, míg a diák 4.000 forintról 3.500 forintra mérséklődik. Ezek a bérletek 
napi többszöri belépést is biztosítanak. 

Balassa Balázs polgármester 

Tisztelt Olvasó! 
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A szőlőhegyi Szentháromság kápolna harangja 
A minden nap hallható ritkaság 

Napjában kétszer is hallhatjuk a Szentháromság kápolna harangjának szavát, ezen alka-
lommal a történetével is megismerkedhetünk. 
A kápolna tornyában egy harang lakik. Igazi érdekesség, hogy a ma is meglévő harang két 
évvel korábban elkészült, minthogy a kápolna megépítésébe belekezdtek volna. Arról vi-
szont nem tudni, miként került a helyére a harang; 
eleve ide öntötték, vagy máshonnan maradt ránk.  A 
harangot Mendel János harangöntő készítette 1843-
ban, Győrben. Igazi ritkaságnak számít, amit nem 
csak a kora miatt érdemlett ki. Füles koronája a mai 
napig megvan, szerencsére elkerülte a felújítók vas-

fűrésze ezt a különleges felfüggesztő szerkezetet. A harang alsó átmérője 48,8 
cm, súlya 115 font, azaz 64,5 kg. Felirata a felső pártázaton: "MENDEL JÁNOS 
ÖNTÖTT GYÖRÖTT". Az alsó pártázat felirata: "GROF ESZTERHÁZY JOSEF ÉS KÁ-
ROLY KÉSZÍTETTÉK 1843 ESZTEИDŐBEN”. 
A délben és este (illetve péntek 15 órakor) megszólaló harangot régebben kö-
téllel húzták, a kötél furata a mai napig látható a bejárat fölött. Ma már auto-
mata végzi el ezt a feladatot. 
A zajos világban ennek ellenére jól esik hallani a 2-2 percre megszólaló kápolnai 
harangot. Nemcsak imádságra szólít, de sokaknak ez a hang juttatja eszébe, 
hogy otthon vannak, vagy visszaérkeztek a szeretett Szigligetre. 

Szabó Tibor András 

Június 4. Vasárnap 
11:00 Fabula Bábszínház 
12:00 I. András Királyi Lovagrend 
12:40 Tabulatúra Együttes 
13:40 I. András Királyi Lovagrend 
14:20 Apródavatás 
15:20 Siklósi Sárkányos Lovagrend 
16:10 Tabulatúra Együttes 
17:00 Solymászbemutató 
 
Június 5. Hétfő 
11:00 Tihanyi Vándorszínpad 
12:00 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje 
13:00 Apródavatás 
13:50 Gartai Muskétások 
14:40 Szó és Kép Színpad 
15:30 Történelmi Bajvívó Egyesület 
16:10 Solymászbemutató 

Várfesztivál 2017 

Időpont: Június 10. Szombat  

Helyszín: Hegyi bolt 

Nevezés: a Básti Lajos Közösségi Házban 

június 6. kedd 12.00 óráig 

Tel: 70 / 371-5400 

 

Várjuk a csapatok jelentkezését! 

Halászléfőző verseny 

tel:+36703715400
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a NHSZ 
Tapolca Nonprofit Kft. az idei évben is térítésmentesen gon-
doskodik a nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és 
elszállításáról. Lehetőség van az az elektronikai hulladékok 
gyűjtésére is a Fe-Group Invest Zrt.-vel együttműködve. 
 

A lomtalanítás időpontja: 2017. május 5. (péntek) 
 
Az előző évhez hasonlóan az idei évben is három helyszínen 
(Általános Iskolánál, Csonka-toronynál, valamint a Strand és 
Hajókikötő között) helyeznek el konténereket. 
 
A lomtalanításkor lerakható hulladékok: 

 √ bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából 

 készült használati tárgyak 

 √ szőnyegek, textil, ruhanemű 

 √ műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti meden-

 cék, nagydarabos műanyag játékok 

 √ kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár 

       gumiabroncsok 
 
TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe: 

 x vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép 

 gumiabroncsok 

 x zöldhulladék 

 x háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok 

 (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, 
akku- mulátorok) 

 x inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó 

 anyagok, csempe) 

 x szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok 

 
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok: 

 √ háztartási kis-és nagygépek 

 √ távközlési berendezések 

 √ számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek 

 √ elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések 

 √ világítótestek, akkumulátorok, elemek 

 
A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb eső 
gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált eszközöket, 
bútorokat, a működésképtelenné vált, vagy használaton kívü-
li ép, sérülésmentes, árammal, elemmel vagy akkumulátorral 
működő eszközeit. 
Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a szol-
gáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a későbbi lomta-
lanítás alkalmával már nem tudják átvenni és elszállítani. 
Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak 
tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árokpartra, ha-
nem megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek! 
  

Szigliget Község Önkormányzata 

Lomtalanítás 

Megnyitottuk kenyér, péksütemény 
és cukrászsütemény kisboltunkat. 

Helye: Szigliget, Eötvös u.9. (Pupos Pince udvara) 

Folyamatosan bővülő választékkal várjuk 
vásárlóinkat. Tortára és cukrászsüteményre 

rendelést felveszünk. 

Nyitva: naponta 6.00-12.00-ig, ünnepnapokon is. 

Kardos család 
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Az áprilisi beszámoló igen hosszúra sikerült. Tanulóinkra méltán vagyunk büszkék, hiszen szinte mindenki feltűnik valamilyen 
kimagasló teljesítménnyel. Ízelítő ezekből. Vannak olyan hírek, ahol még a helyezéseket nem ismerjük, csak a tanulók nevét, van 
olyan, ahol még a további díjazottak neve nem ismert. Később ezekről beszámolunk.  
A márciusi beszámolóból kimaradt Mezey Anna és Bogár Lili tapolcai könyvtári ügyeskedése. A kislányok a második forduló után 
3. helyezést értek el. Tóth Boglárka csapattársával 5. lett. 
1-én, szombaton a turisztikai és természettudományos szakkör Dér Krisztina és File István tanárok vezetésével Somló túrán vett 
részt. 
4.-én és 5.-én nyílt napot tartottunk. Minden évfolyamon kijelöltünk két- három tanórát, amelyet az érdeklődők megtekint-
hettek. Tanulóink és a pedagógusok nagy fegyelemmel, felkészültséggel mutatták be, hogy mit tudnak, hogyan tanulnak. A szü-
lők láthatták gyermeküket munka közben.  
7-én kaptuk az értesítést, hogy a 7. 8. osztályból Szalai Jázmin, Mező Zsófi, Dörner Nóri és Bátai Panna a „Szeresd a magyart!” 
című, a Hungarikumok ismeretéről szervezett versenyen tovább jutottak a második fordulóba a megyei legjobb 12 közé. Felkészí-
tő tanár Horváthné Puskás Judit. 
8-án Idrányi Panna Fitkid Országos  Bajnokságon Békéscsabán B egyéni versenyben III. helyezett lett . Mivel megszerezte 2. dobo-
gós helyezését ebben a szezonban, így szeptembertől  A kategóriában indulhat. 
10-én, hétfőn, Pápára mentünk díjkiosztóra Szájer Béla tanár úr tanítványaival; Varga Attila 6. és Medve Bátor 8. osztályos tanu-
lóval, akik az  A. Tóth Sándor Képzőművészeti Versenyen külön díjat kaptak. Ott tudtuk meg, hogy Szalai Jázmin munkáját az ala-
pítvány elnöke, alapítója, külön díjjal jutalmazta. 
 11-én a 7. osztályos lányok újra oltást kaptak a rendelőben. Közben folyamatosan ellenőrzi a tanulókat a védőnő és a doktornő 
egészségügyi tekintetben.  
20-án elköszönünk Lakos Dezső tanár úrtól, aki Mile Pál tanár urat helyettesítette a testnevelésórákon. Mile tanár úr operáción 
esett át, minek következtében huzamosan volt beteg állományba. Ennek ellenére edzésekre eljött, hogy az áprilisi versenyeken a 
gyerekek felkészültek legyenek. Ugyanis a hónap második felétől szinte naponta voltak versenyek, melyek az országos diákolim-
piára selejteztek. 
13-tól 18-ig tartott a tavaszi szünet. Az utolsó nagy szakasz jön a tanévben, ahol még sokat kell tanulni. Ekkortájt értesítjük a szü-
lőket, ha gyermekük valamilyen tárgyból gyengén áll. Ekkor még van idő a szépítésre. 
A szünet előtti délután Csilla néni, Enikő néni, Anikó néni húsvéti játszóházat szervezett az itt maradóknak. Szabó Bulcsú családja 
egy nyuszit hozott az iskolába a gyerekek nagy örömére.  
A szünetben legallyazták a kiszáradt japánakác fát a kertben. A törzs kivágására az ősszel kerül sor, ugyanis már költenek a fa-
odúkban a csúszkák, őket senki sem szeretné háborgatni. A balesetveszély ezzel megszűnt. 
A húsvéti szünetben néhány tanítványunk Horváthné Puskás Judit tanárnő szervezésében Londonba utazott.  
20- 21-én volt az leendő első osztályosok beíratása. 11 kisgyermek kezdi meg tanulmányait az iskolánkban. 
21-én a hetedik évfolyamosok, de minden érdeklődő részt vehetett a Keszthelyi Szakmák éjszakája című, a továbbtanulást, szak-
maválasztást segítő programon Dér Krisztina tanárnő vezetésével.  
22-én természetjáróink a Foly Arborétumba kirándultak Ábrahámhegyre. 
30-án a „Fiatalok az épített környezetért”, Ráday Mihály által meghirdetet országos városvédő rajzpályázaton iskolánkból az 
alábbi tanulóink értek el 1. illetve 2. helyezést: Szántó Bálint, Mező Ábris, Mező Zsófia, Kutasy Lúcia, Bogár Lili, Szalay Bence, 
Idrányi Lilla. A 3. helyezettek és különdíjasok még nem ismert. 
Felkészítő tanáruk: Császár Lászlóné és Szájer Béla. 
Áprilisi sportverseny eredmények: 
Erre az időszakra esik Falati Lili kimagasló eredménye, aki a Veszprém megyei szervezésű, egyébként országos futó versenyen a 
korcsoportjában 70 indulóból 5. helyezett lett. Az őt megelőző gyermekek mindannyian sportiskolákba járnak, és legalább egy 
évvel idősebbek nála.  
25-én a petanque csapatunk, akik most 18-an vannak, a diákolimpia megyei fordulójáról 1. és 2. helyezésekkel jöttek haza, így a 
sárvári országos versenyre is mennek. A sportágban indulók névsora: 1. korcsoport: Ihász Ferenc, Mezey Anna, Kutasy Lúcia, Káli 
Zora, Szabó Alexa, Falati Nóra. 
2. korcsoport: Borsfai Benjámin, Falati Liliána, Szalai Attila, Szabó Márk, Józsa Péter. 
3. korcsoport: Monteiro Giovana, Medve Viola, Varga Attila, Falati Kitti, Széplábi Zsófia, Lovász Anna. 
A Tatay Sándor Általános Iskolában rendezett teremfoci bajnokságon: Ángyán Szabolcs, Bodó Marcell, Csali Máté, Csali Tamás, 
Gémes Bálint 
24-én megérkeztek az új zsibongói bútorok, amit a gyerekek örömmel vettek birtokukba. Köszönet fő támogatónknak 
Janauschek Józsefnek és feleségének. A hiányzó összeget a gyerekek által gyűjtött papír árából pótoltuk ki. 
27.A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános iskola szervezte olvasó és rajz versenyen tanulóink elindultak. A 
megyei Gyulaffy- olvasópályázatra másodikosaink küldtek pályamunkákat. A második- harmadik osztályos korcsoportban Kutasy 
Lúcia, 1., Mezey Anna 2., Bogár Lili 3. helyezést ért el Mezeyné Verő Katalin tanító néni vezetésével. 
A rajzversenyen Bogár Lili, Szommer Hanna, Mezey Anna, Szabó Alexa 2. osztályos, Szalai Attila, Ress Kamilla, Gyulai Noémi 4. 
osztályos tanulók értek el helyezést. 
26-án Tapolcán Mile Pál tanár úr tanítványai a diákolimpia körzeti fordulóján kislabda dobással Mező Ábris 2. helyezett, Mező 
Zsófia 300 m-es futásban 1., Bátay Panna 2. helyezett lett. Mindhárman indulhatnak a megyei fordulón. 
Monteiro Goivana magasugrásban a 3. helyezésével az országos döntőbe jutott. 
A többi verseny májusban lesz. Reményeink szerint egészen az országosig menetelünk több számban. 
További információk és képek iskolánk honlapján www.szigliget.hu/iskola,  megtekinthetők. 
 

Benkő Katalin intézményvezető 

Áprilisban történt a Szigligeti Általános Iskolában 

http://www.szigliget.hu/iskola/
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Május 1-e a Munka ünnepe, a hónap hosszú hétvégével kezdődik, mivel hétfői napra esik. 
2-án az 5. osztály Horváthné Puskás Judittal Budapestre utazik a Bűvös völgyi média programra. 
A többi tanuló a veszprémi rendőrség szervezésében az „Egy nap a biztosságért” című programon vesz részt az iskolában. 
3-án 10: 50- től bemutatót tartanak a tapolcai zeneiskola tanárai. 
4-én szülői és fogadóóra lesz fél 5-től. SZM értekezlet 4 órától. 
5-én a szigligeti lomtalanítással egy időben lesz az iskolai papírgyűjtés. 
5-én Horváthné Puskás Judit a Hungarikumok versenyének második, Veszprém megyei fordulójára, Veszprémbe viszi az Unicu-
mok csapatát: Szalai Jázmint, Dörner Nórát, Bátai Pannát és Mező Zsófia. 
6-án díjkiosztóra mennek Szájer Béla tanár úr vezetésével a Ráday Mihály által megrendezett városvédő rajzversenyre.  
Tanulóink kis műsorra szerepelnek a Gólyaligetben a faültetésen az elmúlt időszakban született gyermekeknek. A műsort Dér 
Krisztina állítja össze az énekkarosokkal. 
8-án fél 5-kor anyák napi műsor lesz a zsibongóban. 
15-én nyelvi kompetencia mérés a 6. 8. évfolyamnak. 
24-én magyar és matematika kompetencia mérés í 6. 8. évfolyamosoknak. 
26-án a Szigligeti Turisztikai Egyesületnek köszönhetően az iskolai kirándulás Sümegre lesz az idén, ahol egész napos program 
sorozaton vesznek részt tanulóink. 

Benkő Katalin intézményvezető 

A májusi várható események az iskolában 

Április 11-én –a tavaszi szünet kezdete előtt- az érdeklődő diákok vidám, játékos délutánon vettek részt az iskolában. Kézműves 
foglalkozáson Anikó néni vezetésével „húsvéti kiscsibét” készítettünk, melyet a gyerekek ajándékként haza is vihettek. Aztán kö-
zösen Anikó, Csilla és Enikő néni közreműködésével locsolóverseket tanultunk, húsvéti és tavaszi énekekkel vártuk az ünnepet. A 
mozgásos, ügyességi játékok sem maradhattak el. Dicséretes, hogy kérés nélkül minden tanuló részt vett az elpakolásban, rendra-
kásban. Holmijukat összeszedve, szép húsvétot kívánva, mosolygós arccal indultak hazafelé a szünetre a gyerekek.  
 

Csák Enikő 

Húsvéti délután a Szigligeti Általános Iskolában 

Egy szombati napon, aki akart, elmehetett kirándulni. A Somló nevű hegyre látogattunk, de néhány helyre kitértünk. Először Ko-
lontárra mentünk. Ez a hely arról híres, hogy itt ömlött ki a vörös iszap. A nevéből adódóan vörös, maró anyag volt ez. A fákon 
még látszott egy-egy vörös folt. A következő állomásunk Iszkáz volt, ahol a Nagy László emlékházba vettük az irányt. Először egy 
hálószoba volt. Ami először feltűnik, az az, hogy nagyon magasan volt az ágy. A második szobában képek és idézetek találhatók. 
A harmadik egy olyan szoba, ahol volt harangjáték, amit egy bottal kellett megszólaltatni gyönyörű hangja volt. Ez után már nem 
volt más hátra, csak a hegy. A hegyen minden zöld volt. A rigó éneke nyugodt hangulatot áraszt. A cinke kis lábait melengette a 
fűben. Először egy kilátót lestünk meg, de a végén a romos vár jött. Onnan gyönyörű kilátás volt Devecserre.  
Ilyen volt ez az eseménydús izgalmas túra. 

Szalai Attila 4. osztály 

A somlói túra 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
jogot szerzett, hogy az adózó magán-
személyek által felajánlott szja 1%-át 
fogadja. Körünk kötelezettséget vállal 
– összhangban az érvényes Alapsza-
bályunkkal -, hogy az így befolyt ösz-

szeget teljes egészében a Szigligeti 
Általános Iskola környezet- és termé-
szetvédelmi programjának segítésére 

fordítja. 

Adószám: 19254465-1-41 

Szigligeti Táj- és településvédő Kör Elnöksége  
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„SZÓLJ KÖLTEMÉNY…” 

Egy évvel ezelőtt „Tündérjárta mesetájon…” kalandoztunk tehetséges óvodásainkkal a tapolcai Wass Albert Könyvtár-
ban. Idén is megrendezésre került a költészet napja alkalmából a versmondó verseny. A könyvtár gyermekrészlegén 
szeretettel hívták és várták azokat a gyermekeket, akik szívesen tanulnak és mondanak verset és ezen felül bátran 
kiállnak a közönség és a zsűri elé, hogy megmutassák mit tudnak. Tavaly megígértük, hogy idén is ott leszünk ….. 
Ígéretünket megtartottuk és a szigligeti óvodát hat tehetséges, mosolygós és nagyon ügyes kisgyermek képviselte. 
Határozott, kedves és lelkes kiállásukkal elbűvölték a háromtagú zsűrit.  
Szalay Zsóka Anna középső csoportos és Fülöp Ákos, Németh Sára Anna, Somogyvári Hanna Flóra, Szalai Míra, 
Szentgyörgyhegyi - Varga Árpád nagycsoportos óvodások. 
Hanna első, Ákos második helyezést ért el, Míra pedig különdíjban részesült. Minden kisgyermek egy szép emlékla-
pot és egy szál gyönyörű papírvirágot kapott a részvételéért. A helyezettek pedig eredményüket tanúsító oklevelet és 
könyvet vihettek haza. A verseny másnapján itthon, az óvodában kispajtásaik is osztoztak örömükben és megtapsol-
ták őket, együtt gratuláltunk nekik. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!   Csombó Lajosné óvodapedagógus 
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Újdonságok a régi anyakönyvekből 
A Szigligeti história első részének megjelenése után sikerült újabb anyakönyveket feldolgozni, most az ezekből kinyert informáci-
ókat adjuk közre. A vizsgált bejegyzések az 1845 és 1893 közötti időszak születési-, házassági- és halotti anyakönyveiből származ-
nak. 
1845-ben a falu kovácsa Czili András volt a születési anyakönyv tanulsága szerint. Ugyanezen év februárjában, 8 éves korában 
hunyt el Puteani József első gyermeke, a 8 éves Vilma, akinek az emlékére kapta talán a Vilmahegy a nevét. Továbbra is 1845-ből 
derül ki a szigligeti molnár neve, őt Patyi Károlynak hívták. Egy évvel későbbi bejegyzésből tudjuk, hogy Tancsics János bodnár-
ként dolgozott a szigligeti uradalomban. 1849-ben egy másik mesterember, egy kádár halotti bejegyzése került be az anyakönyv-
be, őt Kratoquill Jánosnak hívták. 
1847. november 15-én, 68 éves korában hunyt el Hernicz József, valamelyik szigligeti gazdaság gazdatisztje. A bejegyzésből nem 
derül ki, melyik nemesi családnak dolgozhatott. 
Érdekességként megemlítendő Zsiborács István özvegye, Horváth Anna, aki 1848. január 25-én, 101 éves korában hunyt el. Ez az 
akkori viszonyok között bőven matuzsálemi kornak számított.  
1849. július 8-án érte el Szigligetet a megszálló orosz hadsereg által behurcolt kolerajárvány. Az anyakönyvi adatok alapján a plé-
bániakerületben először itt ütötte fel a fejét a járvány, Czip Marinka volt az első áldozat. A kolera végül 43 áldozatot szedett a 
községben, majd augusztus elején átterjedt a dühöngése Tördemicre, később Gulácsra. A járvány áldozata volt Németh József, 
sérülése miatt leszerelt korábbi katona, Pöhm József bodnárlegény és Horváth László „oskolamester” kislánya, Franciska is.  
1852-ben Szigliget kovácsát Farkas Jánosnak hívták, az ebben az évben elhunyt Gründl Imre pedig a Puteani-gyermekek házitaní-
tója volt. Az uradalmi kocsisokat ekkor Hidasi Józsefnek és Tóth Pálnak hívták, az uradalmi pince hordóit pedig Lőbb József kádár 
készítette. 
Az 1850-es évekből szigligeti halászok neveit is ismerjük: Menyhárt József, Kosaras József, Kovács Mihály, Kovács György, Ihász 
Ferenc, Jankó Ferenc, Takács Lajos. 
1852. február 3-án kötött házasságot Clum József és Latman Anna. A bejegyzés szerint a 39 éves újdonsült férj volt a Puteani-
uradalom kertésze (hortulanus). Származási helyeként Bohemia, Csehország van jelölve, úgy látszik, a cseh származású Puteaniak 
bíztak a földijeikben. 33 éves felesége szintén Csehországból érkezett, ő a kastélyban belső szolgálóként dolgozott. 
1853-ból ismerjük az egyik szigligeti molnár nevét, Handleri Mihálynak hívták a házassági anyakönyv szerint. Nemesi származását 
jelölik a bejegyzésben, felesége, Piriti Rozália is rendelkezett kutyabőrrel. 1868-ban már Krászli János a molnár, aki a bejegyzés 
tanúsága szerint a felvidéki Bártfáról költözött a Balaton-partjára. Két évvel későbbi adat vonatkozik a Berki malom nevéhez hű 
molnárjára, akit Molnár Lajosnak hívtak. 1878-ban már a nemesszalóki származású Szalóky Dániel őrölte a szigligeti malomban a 
búzát. Ő Péczely Évát vette feleségül, aki „kovács lánya”-ként van feltüntetve, ezért feltételezhető, hogy apja, Péczely Mihály volt 
a szigligeti kovács. 
1855-ben újabb kolerajárvány sújtotta az országot, ekkor Tördemic irányából érkezett a betegség Szigligetre. Az első megbetege-
dést és halálesetet a Patacs majorból ismerjük, augusztus 16-án hunyt el Polgár Erzsébet. Az 1855-ös járvány „csupán” 18 áldoza-
tot követelt Szigligeten. Köztük volt Szakács Antal szigligeti hajdú István nevű fia. 
A Fehrentheil-Gruppenberg László által összegyűjtött szigligeti házoromzatokat díszítő feliratok közül az egyik Szabó Flórián ne-
véhez kapcsolódik. „Hősünk” 29 évesen, 1868-ban vette feleségül Németh Katalint, miután hazatért a katonai szolgálatból. 
Ugyanebben az évben a nagyszőllősi származású Csizmazia Bálint volt Szigliget kovácsa, aki ekkor vette el feleségül a tördemici 
Schvarcz Elelonórát, aki szolgálóként van feltüntetve. 

Balassa Dániel 

Labdarúgócsapatunk április első hétvégéjén Balatonszepezden folytatta bajnoki szereplését. Nagy küzdelemben 3-2-es győzel-
met (gólszerzők: Szalai Róbert 2, Kónicz László) értünk el, amivel felléptünk a tabella negyedik helyére. Első tavaszi hazai mecs-
csünket Monostorapátival játszottuk, és 35 percig 10 emberrel játszva is sikerült 2-2-t elérni a listavezetővel. Góljainkat Kónicz 
László és Kardos Máté szerezték. Ezt követően azonban Káptalantótiban 4-3-as vereséget szenvedett a csapat. Gólszerzők: Szalai 
Róbert 2, Domonkos Richárd. A hónap utolsó hazai mérkőzését 10-1-re sikerült megnyerni (gólszerzők: Mayer Péter 4, Szalai 
Róbert 2, Kónicz László, Domonkos Richárd, Vass Gábor, Blaskó János. 
A hónap utolsó napján, lapzárta után játszunk Balatonszőlősön, majd május 7-én Balatonedericset fogadjuk. Teljes sorsolás a 
februári számban található.  
Kérjük, szurkoljanak nekünk! Hajrá Szigliget!        Balassa Dániel 

Sport - Felemás március 
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József úr a komornyik 
A Szigligeti história cimű film második részében megszólaltattuk Ruckerbauer 
Ági nénit, (Varga Sándorné) aki a grófi családhoz közel álló szülei jóvoltából 
testközelből szerezhetett emlékeket az Esterházyakról. Ruckerbauer József 
(József úr, ahogyan a kastély személyzete szólította) gróf Esterházy János ko-
mornyikja, felesége Andreska Erzsébet, János gróf feleségének, Széchenyi Luj-
zának volt a komornája. Ági nénire emlékezünk ezzel az írással, hiszen a film 
bemutatását követően nem sokkal 2012. május 10-én, 81 éves korában el-
hunyt. Az általa elmondottak viszont örökké visszaidézik majd nekünk a szigli-
geti grófi kastély életét.                   
„A papa 18 éves korában került az Esterházyakhoz Marcaltőre, mert ott volt 
János gróf családi székhelye. A felesége Széchenyi grófnő volt. A papára vala-
hol Ausztriában találtak, ahol 18 éves koráig élt. Ott a gróf úrnak megtetszett 
és ő eljött vele. Végig János gróf mellett dolgozott, mint komornyik. Ez az inas-
nál magasabb pozíció. Mindig vele volt, ha utaztak, vele ment. Gondoskodott 
mindenről, amire szüksége volt a gróf úrnak, baráti viszonyban voltak. Mikor 
45-ben el kellett menni, minket is akartak vinni. Papa azt mondta, hogy nem, 
ő itt gyökeret vert. Marcaltőről János gróf megnősülve Pulára, egy kis vadász-
kastélyba ment. Ott éltek, és amikor felmerült, hogy nagynénje, Esterházy 
Pálné egyedül maradt, úgy döntöttek, János gróf lesz az örökös. Nem költöz-
tek össze a nagykastélyban, hanem Puláról oda költöztek, ahol az iskola van 
most. Ott egy egyszerűbb épület volt külön személyzettel, külön élettel. Ester-

házy Pálné benne volt az időben, de a háború miatt nem került sor az örökösödésre. Rövid idő múlva kellett nekünk is 
Puláról ideköltözni. Egy házat direkt vettek nekünk, ott, ahol most lakunk, egy régi parasztházat, és 1937-ben költöz-
tünk ide. A papa az egész napot lenn töltötte a kiskastélyban, reggel lement, este haza. A mamának mesélt dolgokat, 
különböző történésekről, a személyzettel kapcsolatban. Ismertünk nagyjából mindenkit. A szobalányok között voltak, 
akik nem szigligetiek voltak, a konyhán viszont inkább szigligetiek dolgoztak. Az volt a konyharész, ami az óvodának 
az eleje. Arra nem emlékszem, a fűtést hogy oldották meg. A víz viszont egy nagy tartályban volt fenn a padláson. 
Rendes vízvezeték-rendszer volt fürdőkádakkal. A tartályt valahogy feltöltötték. Amikor idejöttünk, nem volt vízveze-
ték, nekünk minden nap hoztak lajtos kocsival vizet, meg fel a várvendéglőhöz, ott volt a Knoblauch felügyelő. Azt 
hiszem, 38-ban lettek az utcai csapok csinálva. Hozzánk be lett vezetve, nem a lakásba, hanem egy külön kis épület-
be, de az udvaron belül volt a víz. Az Esterházy gyerekek közül az idősebb annyi idős volt, mint a bátyám, nem nagyon 
érintkezett a falubeliekkel. A fiú, Péter inkább, a kisebbik lány, Franciska annyi idős volt, mint én. Esterházy Péterrel 
és Alexandrával elég gyakran, nem naponta játszottunk, kint a parkban futkostunk. Elég közvetlenek voltak. Állítólag 
nem volt rossz viszony a falubeliekkel, János gróf elég modern gondolkodású volt. Valaki mesélte, hogy a falusiaknak 
volt erdőrésze valamelyik erdőn. Valaki fát hozott le, és elromlott a szekér, és János gróf arra járt, és ő segített az ille-
tőnek. A fiatal grófnő nem volt olyan barátságos, néha elég hisztis volt. A mama dolgozott mellette Pulán. Előfordult, 
hogy kimentek sétálni, megizzadt egy kicsit, hazamentek, és leszórta az összes ruhát. Kaptunk egy kis kertet, ahol az 
új kút volt, ott termeltünk zöldségfélét. Kaptunk lisztet készen, krumplit, bort kaptunk. A kegyelmes asszony elég visz-
szahúzódó volt, talán a koránál fogva. Amikor elmentek innen, Ausztriába ment, rokonokhoz. Nem tudom, mikor halt 
meg. A nagykastélyban voltak Bohacsekék. Bohacsek inkább ilyen házbenti intéző volt, a felesége meg a kegyelmes 
asszony mellett. Ő nagyon rosszindulatú volt, nem nagyon szerette a személyzet se. Mindig más ellen dolgozott. Ott 
dolgozott a konyhán Bujtás Mária, ő volt a főszakács. Volt egy fiútestvérük, egy darabig az is ott dolgozott. Azért lett 
nekik építve a ház, ha valakit be kellett engedni a hátsó kapun. Neki jeleztek, és neki az volt a dolga, hogy ki-
beengedje az embereket, ott rend legyen. A kastélyban a kápolna ott volt, ahogy bemegyünk a nagykapun, ott jobb-
ról volt. Nem volt nagy, csak egy házi jellegű volt, csak ők használták erre a célra. Ahogy elmentek, megsemmisült, 
mint kápolna. A bent lévő dolgokkal nem tudom, mi lett. A mamáékhoz való viszony abban is megnyilvánult, 41-ben a 
mamának kórházba kellett menni, operálni kellett. Ők intézték, hogy Pestre vigyék az Uzsoki úti kórházba. Figyelem-
mel kísérték az emberek életét. Nem volt, hogy ne törődtek volna az egész családdal. Volt egy Daimler kocsijuk. Elő-
ször az öreg Hőbör volt a sofőr, aki előtte lovászmester volt. Néha csodálkoztam, hogy az öreg hogy tanult meg autót 
vezetni. Lehet, hogy a tanulását is ők finanszírozták. János grófé a Tomor Gyula lehetett, de pontosan nem tudom. A 
Hőbörnek volt köze a fiatalok grófékhoz is, de a gróf úr nem szerette.” 
 

Takács József 

Ruckerbauer József 
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Ruckerbauer József Ruckerbauer József 

Ruckerbauer család Ruckerbauer család 

Ruckerbauer József 
Andreska Erzsébet 
Esterházy Franciska 

és Péter 

Ruckerbauer József 
Andreska Erzsébet 
Esterházy Franciska 

és Péter 

a komorna a komorna 

Ági néni - Varga Sándor Ági néni - Varga Sándor 

Varga Sándorné, 

Ági néni 1960 

Varga Sándorné, 

Ági néni 1960 

Középen József, Ági néni, 
Sanci, Erzsébet előtte Ágika 

Középen József, Ági néni, 
Sanci, Erzsébet előtte Ágika 

Andreska Erzsébet, 
Ágnes és Ferenc 

1938.aug.26. 

Andreska Erzsébet, 
Ágnes és Ferenc 

1938.aug.26. 

Andreska Erzsébet 
1960 

Andreska Erzsébet 
1960 
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