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Nyári programjaink rendezői szempontból 

A főszezon során Szigligeten lebonyolított önkormányzati ren-
dezvények szervezőjeként szeretném pár sorban leírni gondola-
taimat ezekről. 
Nem a nyáron történt, de a váras programok közé kapcsolható 
a húsvéti Várkapunyitó, mely a hűvösebb időjárás ellenére is 
sok látogatót vonzott. A második két napos rendezvényünk fent 
a Várfesztivál, amelyre szintén tömegek, négyezer ember érke-
zett. Ha ehhez hozzávesszük az augusztusi Hagyományőrző na-
pok látogatottságát, a három rendezvény hat napján több mint 
nyolcezer vendég szórakozott a műsorokon. Nem rossz. Amit 
még tudni érdemes ezen rendezvényekről, hogy a szervezés 
során eljutottunk arra a szintre, hogy csak néhány helyen tu-
dunk változtatni a fellépők névsorán. Ennek az oka nagyon egy-
szerű: vannak csapatok, akik nem tudnak megfelelő színvonalat 
biztosítani, vannak, akik irreális árat kérnek, és vannak, akik 
egyikbe sem tartoznak, szórakoztató és megfizethető műsorral 

jönnek el hozzánk. Mi az utóbbiakkal dolgozunk. A szezon természetesen nem teljes a Berki Fóris Szigligeti Várőrség harcászati 
bemutatói nélkül. A minden nap megtartott műsorra eddig (augusztus 24.) 12 ezernél is többen voltak kíváncsiak. Előfordult, 
hogy hatszázan érkeztek hozzánk a programra, de bármilyen létszámú közönséget sikerült szórakoztatni. A csapat munkájának 
egyik csúcspontja a Fáklyás várlátogatáson előadott magyar-török összecsapás volt, melyben az állandó szereplők (Varga Sándor, 
Kardos Máté, Blaskovics László, Gergely Ramóna és jómagam) mellett vendégszereplők (Orosz Eszter, Kapinya Leila, Hóz Ferenc, 
Szabó Tibor András) is részt vettek. A közönség dicsérő szavai alapján jó munkát végeztünk, az esti programon több százan 
vettek részt. Ezúton szeretném megköszönni a Várőrség és segítőinek áldozatos munkáját, melyet a műsor lebonyolításában és a 
vár működtetésében végeznek! A várban a nyár folyamán könnyűzenei koncerteket is tartottunk, melyek közül három pozitív, 
kettő negatív pénzügyi mérleggel zárt. Szakmai szempontból viszont mindegyik koncertről kiváló visszajelzéseket kaptunk, egye-
dül a Hooligans fellépése nem volt zökkenőmentes. Tudni kell, hogy a rendezvényeinknek van egy meghatározott befogadóké-
pessége, melyet nem léphetünk túl. Mivel a Hooligans koncertre rengeteg elővételes jegyet eladtunk, a helyszínen már csak kor-
látozott számban árusíthattuk, melyek húsz perccel a kezdés előtt elfogytak. Innentől bezártuk a kaput, és csak azt engedtük be, 
aki már rendelkezett belépővel. Ez természetesen pár egyénnek nem tetszett, bár a templomnál kirakott hirdetőtáblán már je-
leztük ezt nekik. A másik nyári koncertsorozatunk a hat állomásos „Szerda esti komolyzenei koncertek” volt. Szabó István 
pánsípművész, az Egy Falat Kenyér Együttes, a Balaton Kamarazenekar, a Fourtissimo Együttes, a Sebastian Consort Együttes és a 
Bíbor Kvartett lépett fel a templomban, nagy közönségsiker közepette. Teltházas, vagy közel teli padsorokkal folytak az előadá-
sok, mely jó visszajelzés a szervezői munkának. Itt szeretném megköszönni a Szigligeti Egyházközségnek és Fódi Ákos plébános-
nak, hogy biztosították számunkra a koncerthelyszínt, valamint Molnár Ferencnek, Nyúl Idának és Szabó Tibor Andrásnak, akik 
segítettek nekem a helyszínen! Remélem, hogy programkínálatunkkal sikerült megfelelő minőségű és széleskörű alternatívát 
nyújtani a hasznos időtöltésre, ezt a szemléletet szeretném megtartani a jövőben is!         Balassa Dániel 

fotó: Kónicz László 



  2. oldal               Szigligeti Harsona                                      2017. Augusztus 

Kenyérszentelés a templomban 

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén 
szentmise keretében szentelték meg az új ke-
nyeret a római katolikus templomban. 
A kenyérszentelés viszonylag újabb szokás, vi-
szont mára teljesen egybeforrott az új kenyér 
augusztus 20-a ünnepével.  Az egyház a történe-
lem során igyekezett a mindennapi eseménye-
ket is beemelni a liturgia világába. Ezért imádko-
zunk a jó termésért (április vége), áldják meg a 
beérett kalászt (Péter-Pál napja), szentelnek 
gyógynövényeket, és gyümölcsöket (augusztus). 
Az új kenyér megáldása eredetileg nem augusz-
tusban történt, de a húsvéti kenyér-, és kalács-
szentelés szokása még a mai napig él. Jelenleg 
október első vasárnapján áldják meg a termést, 
és adnak hálát az évi terményét. Amikor a múlt 
század közepén regnáló hatalom módszeresen 
elkezdte kiirtani hazánk ezeréves keresztény 

hagyományait, elsőként államalapító királyunk ünnepét próbálta profán tartalommal átformálni. Így lett a szent Király napjából 
új kenyér, és alkotmány ünnepe. Valószínűleg nem gondolták át, hogy a kenyér a legelső „anyag”, amelyet a keresztény egyhá-
zak használnak, és a legfontosabbnak tartanak a liturgia során… 
Az egyház leleményessége, hogy ezt az új szokást is szent tartalommal tudta megtölteni. Augusztus 20-án, amikor a világ ma-
gyarsága együtt ünnepel, azért is imádkozunk, hogy minden magyar ember asztalára jusson elegendő kenyér, „mindennapi ke-
nyerünk” megadasson. Imádkozunk, hogy békére találjon minden ember; ha kővel dobálnak, mi akkor is inkább kenyérrel dob-
junk vissza. Ha a magyar nemzetet határok is darabolják fel földrajzilag, mi lélekben akkor is összetartozzunk, mint kenyér és a 
héja. Béke, összetartozás, hazaszeretet: úgy kell ez ma is, mint egy falat kenyér! 

Szabó Tibor András 

Szüreti felvonulás 2017 

 

A felvonulás 2017 szept. 30-án 15.00 órától 

indul az Esterházy Pincétől. 

A menetben részt vesznek: 

Batsányi Táncegyüttes, Ajka Városi Bányász Fúvószenekar 

és Mazsorett Csoport, huszárok, lovasok, zászlóvivők, 

várvédők, gólyalábasok, szőlőharang vivők, Gyulaffy 

Hagyományőrzők, Bíró és kisbíró, ostoros, maskarások 

 

Színpad: 

16.45-17.30 Bódi Lajos és Zenekara 

17.30-18.00 Batsányi  Táncegyüttes 

18.00-18.30 Ajka Városi Bányász Fúvószenekar és Mazsorettek 

18.30-19.00 Tapolcai Musical Színpad 

19.00-19.30 Boombatucada 

20.00-tól éjfélig bál a Sancred együttessel. 
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Szigligeten rendezték meg az ifjabb Ruzsa Atti-

la Járőrkutya Emlékversenyt. A megmérette-

tést Kocsis József címzetes rendőr zászlós 

nyerte Rémes nevű kutyájával.  

Ifjabb Ruzsa Attila rendőr főtörzsőrmester ha-

lálának 15. évfordulója alkalmából a Tapolcai 

Rendőrkapitányság 2017. augusztus 5-én já-

rőrkutya emlékversenyt szervezett. Elhunyt 

kollégánk, aki Szigligeten látta el körzeti meg-

bízotti feladatait, 2002. augusztus 2-án a 77-es 

számú főútvonalon közúti közlekedési baleset 

áldozata lett. 

Veszprém és Zala megyéből összesen 13 ku-

tyavezető és szolgálati négylábúja érkezett a 

szigligeti sportpályára, hogy összemérjék tudá-

sukat. 

A rendezvényt Pogány Péter rendőr ezredes, a 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi 

rendőrfőkapitány-helyettes nyitotta meg, majd Bó-

dis István rendőr zászlós, a Tapolcai Rendőrkapi-

tányság Közrendvédelmi Osztályának kutyás körzeti 

megbízottja vette át a szót és vezette le a versenyt.  

A megmérettetés végén a serlegeket Pogány Péter 

rendőr ezredes és Horváth József rendőr őrnagy, a 

Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osz-

tályvezetője, valamint az elhunyt kollégánk édesap-

ja, idősebb Ruzsa Attila adta át a helyezetteknek. 

A verseny eredménye: 

I. helyezett: Kocsis József címzetes rendőr zász-

lós (Pápai Rendőrkapitányság) Rémes nevű kutyájá-

val,   

II. helyezett: Bódis István címzetes rendőr zászlós 

(Tapolcai Rendőrkapitányság) Berci nevű kutyájával,   

III. helyezett: Németh Péter József rendőr törzsőr-

mester (Zalaegerszegi Rendőrkapitányság) Unique nevű 

kutyájával. 

 

Nagy Judit 

megelőzési főelőadó 

Tapolcai Rendőrkapitányság 

Járőrkutya emlékverseny Szigligeten 

A könyv már kapható a Kastély Kávézóban és a várpénztárban! 

M E G J E L E N T 
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Főzőverseny 

A XIV. alkalommal megrendezett Badacsonyi Szürkebarát 
és Magyar Szürkemarha Ünnep főzőversenyén Szigligetről 
két csapat is indult. Mile Pál és családja ízletes marhagu-
lyásukkal ezüst minősítést ért el. 
Szigligetet képviselte Czilli Károly és Töreki Zoltán csapata 
is, az általuk  elkészített szürke marha gulyás nagy siker-
nek örvendett és ezüst minősítéssel zárta a versenyt. 
Mindkét csapatnak gratulálunk az elért sikerekhez! 

Darvasi Lea 

Született: 2017. július 18. 

Szülők: 
Simon Virág, 

Darvasi Szabolcs 

Simon Flóra 

Született: 2016. december 5. 

Szülők: 
Fabó Szabina, 
Simon Ádám 
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Megint elrepült a nyár. Az éjsza-
kák hosszabbodnak, a fecskék, 
gólyák készülődnek, a gyerekek 
az iskola körül bicikliznek, gör-
deszkáznak, rollereznek, sétál-
gatnak. Várják a napot, amikor 
végre kinyílik az iskola kapuja, és 
újra együtt lehetnek mindannyi-
an.  
A nyáron volt táborozás, felújí-
tás, takarítás, forróság, vihar.  
Tanulóink két hétig táboroz-
hattak az iskola pedagógusaival 
művészeti és nyelvi táborban. A 
Szigligeti Strandon hagyták név-
jegyüket a művészeti táborozók, 
akik az építkezés paravánját színesre mázolták. A nyelvi táborosok az iskolai angol tanárok mellett amerikai fiatalokkal ismerked-
hettek az angol nyelv gyakorlati alkalmazásával.  
Időben megérkeztek a tankönyvek, idén már az összes tanuló az államtól kapja a tankönyveket, így nem kell fizetni a szülőknek 
értük. Igaz, vigyázni kell a rájuk, mert a munkafüzeteket nem, de a tankönyveket több évig használják a gyerekek, így azokat to-
vább kell adni a következő évfolyamosoknak.  
Egy Szigligeten átsöprő hatalmas vihar több fát derékba tört, tövestül kicsavart az udvaron. Tűzoltók segítségével sikerült elhárí-
tani a balesetveszélyt. Szerencsére az épületben nem esett kár, de az öles nagy fák a szemnek hiányoznak. 
Új tanulók iratkoztak be az ötödik osztályba, 12 első osztályos kisgyermek ül be az iskolapadba, így a jelenlegi iskolai létszám 74 
tanuló. 
Két új és egy régi új pedagógus kapcsolódik be az iskola életébe, informatika, magyar nyelv és irodalom, valamint tanítói felada-
tokat fognak ellátni. 
Még zajlik a festés és hibaelhárítás az iskolában. A gyerekek szép tiszta épületben, gondozott kertben, műfüves pályán kezdhetik 
meg a tanévet.  
Több eszközzel, könyvvel bővült az oktatást segítő szemléltető eszközök száma, ezzel is biztosíthatjuk a magas színvonalú okta-
tást, a kollégák munkájának segítését. 
Remélem, az idei tanév legalább olyan sikeres lesz, mint az elmúlt évi. 
Tanulóink kiváló képessége, a pedagógusok lelkesedése, szorgalma, elszántsága töretlen.  
Jó munkát, jó tanévkezdést kívánok mindenkinek! 
Szigliget, 2017. augusztus 23. 

Benkő Katalin intézményvezető 

Iskola - 2017- 18. tanév elejére 
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Különös feladat egy sporteseményről beszámolni úgy, hogy ezen a versenyen a „futottak még” kategóriából indultál… Merthogy 
ilyen felkérést kaptam a Blödorn házaspártól a XXI. Szigliget Open kapcsán, amelyet a hagyományokhoz hűen augusztus első he-
tében rendeztek és amelybe én magam váratlanul cseppentem. 
Tetszett a hely, kedvesek a szervezők, vonzott a kihívás… de persze semmit nem tudtam az előzményekről, a résztvevők játéktu-
dásáról, amolyan „ha ők úgy gondolják, akkor én miért ne gondolnám úgy: bátran indulhatok én is”- lendülettel belevágtam! 
Hmm… nem kellett volna! Azaz mégis! Hiszen ahogy ezt most végiggondolom, a vereségek ellenére is nagyon szórakoztató volt a 
játék, a vegyes párosbeli és a női párosbeli partneremmel is élveztük a meccseket, jólesett az egy-egy szép ütésünkre érkezett 
elismerő karlendítés, örültünk a néhány elnyert game-nek! Az csak hab a tortán, hogy a kevés indulónak köszönhetően női pá-
rosban dobogósak lettünk, sőt Ági az egyéniben is harmadikként végzett! 
 
De nézzük a különböző kategóriák első helyezettjeit: 
Női egyéni: Kótány Katica 
Női páros: Vaska Zita – Vaska Ottília 
Férfi egyéni -40: Dobos Csanád 
Férfi egyéni 40-60: Schmid Michael 
Férfi egyéni 60-70: Mészáros László 
Férfi egyéni 70+: Werner Blödorn 
Férfi páros -70: Stephen Simon – Jan Chatwal 
Férfi páros 70+: Werner Blödorn – Vizi E. Szilveszter 
Vegyes páros: Pálóczy László – Kótány Katica 
 
Meglepetésre a fiatalabb korosztály férfi egyesében Dobos Csanád  16 évesen maga mögé tudta utasítani az idősebbeket. De 
külön „kalapmegemelős” tisztelet jár a hetven pluszos férfiaknak is, Werner Blödornnak és Vizi E. Szilveszternek, akik egyéniben 
irigylésre méltóan álltak helyt egymás ellen, párosban pedig győzelemmel végeztek! De ne feledkezzünk meg a legfiatalabbakról 
sem: nagy öröm, hogy a gyerekek versenyében szigligetiekhez, Jani Andráshoz és Szántó Bálinthoz került az aranyérem. 
Köszönöm Eszteréknek nemcsak a versenyzés, de a meccseket kísérő események élményét is: ilyen volt a megnyitó jelmezes 
bevonulás korhű ruhákban és felszerelésekkel, automobillal, valamint az esti borkóstoló baráti beszélgetésekkel, behúzódva a 
szakadó eső elől! Ja igen: a vihar! Mogyoróként került fel a torta habjára, hogy a többhetes kánikula után az égzengés megvárta, 
amíg Vizi E. Szilveszter elmondja záróbeszédét és csak azután szakadt ránk az ég!  
Eszter, Werner, köszönet a munkátokért és sok erőt a további szervezéshez, remélem jövőre veletek ugyanitt „futhatok még”!  
Köszönet Gábornak, Marcinak és Gyurinak! 

Herczeg Zsuzsa 

XXI. Szigliget Open 
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A nyári időszakban nagyszerű sakk centrummá is alakul a szigligeti Nádas borozó, ahol július elsejétől minden szombaton sakk-
versenyt rendeztek .Összesen 7 alkalommal volt verseny és 134 sakkozó játszott a jó hangulatú vetélkedéseken .A Nádas borozó 
nagyvonalú támogatásának köszönhetően a verseny győztesei vacsora meghívást nyertek , a 14 év alatti fiatalok cukrászda meg-
hívást , sakk könyveket kaptak . 
Az összesített verseny sorozat végeredménye:  
1. Gergely Dániel (Tapolca) 2. Csathó Gábor (Dunaújváros) 3. Szőke Kristóf (Tapolca)            
A kiváló  versenyzési lehetőséget kihasználta a világbajnokságra készülő Gaál Zsóka és Hegedűs Luca is. 
Nagyon sokan sakkoztak a Nádas borozó előtt lévő 2 darab óriás sakkon is az egész nyári időszakban. 
Nagyon köszönik a sakk szerelmesei, hogy egész nyáron hangulatos helyszínen tudtak játszani, versenyezni! 
Reméljük, hogy a jövő nyáron is tudunk majd itt sakkozni! 

Kosztolánczi Gyula 

Szigligeti sakkversenyekről 

Szeptemberi meccsidőpontok: 
 

Szeptember 3. 16:30 Szigliget-Diszel 
Szeptember 10. 16:30 Káptalantóti-Szigliget 
Szeptember 17. 16:00 Szigliget-Balatonederics 
Szeptember 23. 16:00 Balatonakali-Szigliget 
Október 1. 15:30 Szigliget-Zalahaláp 

Foci 

A Szigligeti Open-en gyermek és 
ifjúsági kategóriában a két szigli-
geti induló Jani András és Szántó 
Bálint Zsolt ismét szép eredmé-
nyeket értek el.  
Jani Andris ifjúsági 3. helyezett 
lett, párosban 2. helyezett. Szán-
tó Bálint kezdő 1. helyezettként 
végzett. 
Gratulálunk Nekik! 
Eszter és Werner Blödorn min-
den nyáron lehetőséget kínál a 
szigligeti gyerekeknek,  hogy heti 
két alkalommal tenisz táborban 
ismerkedjenek a sporttal. 
Ezúton mondunk köszönetet 
Nekik is. 

Szülők 
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A fehér kereszt 

Már 5 éve, hogy 2012 júniusában felszentelésre került az új 

fehér kereszt. A „fehér kereszt” mindig is a falu életéhez 

tarozott és tartozik ma is. A katonai térképek tanúsága sze-

rint már az 1840-es évektől létezik. Mint tájolási pont sze-

repel a térképeken. Ki állította az elsőt? Sajnos, nem sike-

rült kideríteni. A falu közössége gondozta, őrizte. A legutol-

só felújítása 1950-ben volt. Nagymamám (Kovács Istvánné 

sz.: Szakács Teréz), mint a falu Rózsafüzér Társulatának 

vezetője megszervezte a kereszt teljes felújítását. Talpaza-

tát a rezi mészkőbányából ökrös szekérrel hozta az édes-

apám (Kovács Zoltán). Teltek, múltak az évek és az idő vas-

foga kérlelhetetlen, mély nyomokat hagyott rajta. Lassan, 

de biztosan haladt az enyészet felé. Szükségessé vált a fel-

újítása. Állapotát tekintve a kőfaragó mester (Gerencsér F.; Diszel) szerint csak egy újnak volt értelme.  

Előtte eljárva, mindig úgy éreztem, hogy a megőrzése, 

megmentése az én feladatom, kötelességem. Tartoztam a 

családomnak és annak a közösségnek, ahol születtem, fel-

nevelkedtem. Én itt tanultam emberséget, tisztességet, 

becsületet. 

A kereszt megőrzését örökül hagyom leány unokáimnak 

(Tóth Anna és Tóth Emma), mivel ezek a dolgok leányágon 

mennek tovább. 

          Tóth Józsefné 

   sz. Kovács Teréz Katalin 

     Szigliget, Petőfi u. 16. 

Kovács István - Szakács Teréz 

régi kereszt 1939 régi kereszt 1939 

régi kereszt 1997 új kereszt 2012 

A kereszt elődje már az 1800-as évek elején állhatott,a História 

domusban, mint „Ihász Terézia féle keresztet” említenek. Először 

1899-ben újították fel, majd 1950-ben Kovács Istvánné, Szakács Te-

réz szervezésében. 
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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 


