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Fáklyás Várlátogatás 

Jún.24-én, Szent Iván estéjén a Berki Fóris Szigligeti Várőrség harcászati bemutatóval szórakoztatta a prog-

ram résztvevőit. A vitézek bemutatták a 15-16. század várvédői által használt fegyvereket, amelyekkel rög-

tönzött haditornát is tartottak. A gyerekek különösen élvezték a fegyverek bemutatását, szinte harci ked-

vük kerekedett. A szervezők mindent megtettek, hogy felejthetetlen időtöltést biztosítsanak mindenkinek 

az év legrövidebb éjjelén. Az est további részében fáklyás várlátogatáson járhatták körbe a látogatók a több 

mint 750 éves múltra visszatekintő vár látványosságait, és gyönyörködhettek a csodálatos kilátásban, majd 

meggyújtották a vár jelzőtüzét, amivel Hegyesd és Csobánc várának adtak jelzést. Az est befejezéseként 

látványos tűzzsonglőr-bemutatót tartottak. 

Fotók: Kónicz László 
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Valóban így igaz! Ebben – a nem is kicsi – csodában volt része a tapolcai Pedagógus Klub tagjainak június 12-én. A 
tanévzáró  foglalkozásunk méltó megünneplését köszönjük Balassa Balázsnak, a Balatoni Szövetség elnökének, illetve 
Szigliget polgármesterének. A sokrétű elfoglaltsága ellenére időt szakított ránk, hogy emlékezetessé tegye összejöve-
telünket. 
A fogadtatás! A nagy méltóságok részesülhetnek abban, ahogy minket fogadtak. A polgármester személyesen üdvö-
zölte a buszról leszálló hölgyeket, méltányolta, hogy tagságunk többsége idősebb, nehezen járó. Autóval szállítottak 
bennünket a programok helyszínére. 
A melegben hűsített a finom fagylalt a Várkávézóban (a polgármesternek köszönjük ezt az ajándékot). A frissen sütött 
pogácsát, sörkiflit még a jól sütő asszonyaink is felsőfokon dicsérték. Mint a Balatoni Szövetség elnöke, sok új infor-
mációval gazdagította a jelenlévők ismereteit. Beszélt a Balaton jelenlegi állapotáról és a jövőbeli tervekről. Szigliget-
ről, a várról vetített képsorok gyönyörködtettek bennünket. Sajnos a várat csak alulról vágyakozva szemlélhettük. 
Pedig bizonyára elcsodálkozhattunk volna az újjávarázsolt, kiépült erődítményen. 
A Csonkatorony volt a következő megtekintett látványosság, mint Szigliget legrégebbi épülete, amely még áll és funk-
cionál. Ha lehet még fokozni az élményeket, ez a Rókarántó. Lenézve csodálhatjuk meg a Balatont. Elénk tárul az 
Aranykagyló, magasodik az Óvár. Ez a hely az alkotás csodája. 
Szomorú történelmi eseményt idéz az itt álló emlékmű, mely az 1944-ben lezuhant amerikai repülőgép szerencsétle-
nül járt katonáinak állít emléket – mementóként a sok hősi halottért is. 
Utolsó állomásunk a megújult hajóállomás. Szépségében méltó Szigligethez és a kikötő névadójához, id. Szívós Ist-
vánhoz. 
Megható volt, ahogy a polgármester anyai nagyapjáról (Liszkai Józsefről), példaképéről megemlékezett. Meggyőző-
déssel vallja, hogy az ő szorgalma, pontossága, ezermestersége adta meg az alapot, hogy ezt a felelősségteljes, nem 
könnyű szolgálatot felvállalta. 
Mindannyian köszönjük Balassa Balázs polgármesternek és segítőinek a felejthetetlen délutánt. Kívánjuk, legyen to-
vábbra is ilyen hűséges gazdája a településnek! A gép forogjon tovább, az alkotó még sokáig tehesse erővel, lanka-
datlan szorgalommal e szép, nemes küldetést. 
 
A tagság élményeit lejegyezte: 
Jávori Lászlóné 

Nagy csodák közt kis csoda, de csoda! 

Júliusi programok 
 
Júl.12. Szabó István pánsíp művész előadása a katolikus templomban 
Júl.15. Magna Cum Laude koncert a várban 
Júl.19. Balaton Kamarazenekar koncertje a katolikus templomban 
Júl.22. Péter Szabó Szilvia koncertje a várban 
Júl.26. Egy Falat Kenyér együttes koncertje a katolikus templomban 
Júl.29. Hooligans koncert a várban 
 

Augusztusi programok 
 
Aug. 2. Fourtissimo zenekar koncertje a katolikus templomban 
Aug. 5. Kormorán koncert a várban 
Aug. 9. Sebastian Consort együttes koncertje a katolikus templomban 
Aug. 12. Margaret Island koncert a várban 
Aug. 16. Bíbor Kvartett koncert a katolikus templomban 
Aug. 20. Ünnepi műsor a strandon 
Aug. 19.-20. Hagyományőrző Napok a várban 

Az előző számban található fotón szereplő 

katona, Ihász Márton neve tévesen jelent 

meg. Elnézést kérünk a hozzátartozóktól! 

A Szigligeti Archív rovatunkat átmenetileg 

szüneteltetjük. 
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Az idei esztendőben ünnepeljük a szőlőhegyi Szentháromság kápolna megépülésének 170. évfordulóját. Ezt a kerek évfordulót 

több programmal is kiemeltük, melyek közül az egyik a rajz-, és fotópályázat volt. A pályázatra 41 fő jelentkezett 76 pályamun-

kával, amely fényképek és rajzok a kápolna előtt voltak kiállítva. A zsűri 10 általános iskolás munkáját emelte ki külön, akik a 

búcsúi szentmisét követően jutalomban részesültek. A díjazott iskolások a következők voltak: 

Alsó tagozat: Ress Kamilla Erika, Szabó Máté, Szalay Bence István, Széplábi Boróka 

Felső tagozat: Bátai Anna, Lovász Anna, Mező Zsófia, Monteiro Giovana, Szalai Jázmin 

Köszönjük a diákok felkészítését Császár Lászlóné, és Szájer Béla pedagógusoknak! 

A rajzpályázaton nemcsak a iskola tanulói vettek részt, hanem festőművészek is megtisztelték alkotásaikkal a pályázatunkat. 

Ezeket a műveket is kiállítottuk a kápolna búcsúnapja alkalmából. Köszönjük Zsin Judit, Baranyai Imre, és Vargha László munkáit! 

A rajzpályázattal egy időben fényképpályázatot is hirdettünk, melyre több szép fotó is beérkezett. A fényképeket külön nem 

díjaztuk, minden pályázó ajándékban részesült. 

Az öt pályázó a következő volt: Balassa Dániel, Kónicz László, Makkos Valentina, Szabó Lászlóné, Vértesi Eszter 

Ezúton is gratulálunk minden díjazottnak! 

Szabó Tibor András 

Válogatás a diákok munkáiból 

Rajz- és fotópályázat 

Szigligeten az általános iskolában és az óvodában sakkoktatás kezdődött 
2016. szeptemberében. A szerdai napokon délutánonként szakköri jelleg-
gel volt a sakkoktatás, melyen a nagycsoportos óvodások közül 7, az álta-
lános iskolások közül 20 gyermek vett részt rendszeresen. A sakkoktatást 
Kosztolánczi Gyula sakkmester vezette egész évben. 
A gyermekek elsajátították a sakkjáték szabályait, megtanulták a heti fog-
lakozásokon a sakkversenyzés alapjait. 2016. decemberében már a  leg-
több gyermek megtanulva az alapokat, tudott sakkozni, így többen részt 
vettek ifjúsági versenyeken és a szigligeti sakk iskola indult a megyei ifjú-
sági bajnokságon, ahol 4 fős csapatok vettek részt. 2017. májusában házi 
sakkbajnokságot is rendeztek: a felső iskolás csoportot Szántó Bálint, az 
alsósok versenyét Szabó Márk nyerte, akik kupát is kaptak! 
Remények szerint 2017. szeptemberétől folytatódhat a szigligeti iskolában 
a sakkszakkör. 
Sakkversenyek a szigligeti Nádas Borozóban: ebben az évben folytatódnak 
a sakkversenyek a szigligeti Nádas Borozóban! 
Július és augusztus hónapban minden szombaton sakkverseny lesz 15 
órától, várhatóan 18:30 ig. 
A sakkversenyen bárki indulhat, nevezés 14 órától a helyszínen, a strand-
bejárattal szemben levő Nádas Borozóban! 
Első sakkverseny nap: 2017. július 1. szombat 15 órakor kezdődik. 
A sakk szerelmesei számára itt a Nádas Borozóban egész nyár folyamán 
van lehetőség játszani a kerti sakkon és a későbbiek folytán meghirdetett 
sakk szimultánokon! 
 

Tisztelettel: Kosztolánczi Gyula, sakkmester 

Sakk 
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2-án, pénteken orvosi vizsgálatra mentek a 4. és 6. évfolyamosok. Minden tanulónk egészségesen fejlődött a legu-
tóbbi vizsgálat óta. 
6-án Dr. Macsuga Tímea fogorvos helyes fogápolási technikákat tanított a gyermekeknek. 
A kicsik gyermekjóga foglalkozáson vettek részt. 
A 4. osztályosok Császár Lászlóné, Anikó nénivel két napos kirándulásra indultak Uzsára. 
7-én Szájer Béla tanár úr tanítványai Veszprémben a „Szülőföldem látványosságai” címmel a Harry Kippner Alapít-
vány által meghirdetett nemzetközi rajzversenyének eredményhirdetésére voltak hivatalosak. Az öt országban meg-
hirdetett versenyen a 13-15 évesek kategóriájában Mező Zsófia I. helyezést ért el! Nemzetközi versenyen ő a harma-
dik tanítványunk Monteiro Giovana és Idrályi Panna mellett, aki ilyen kitűnő eredménnyel szerepelt.  
8-án pedagógus napra invitált bennünket a Szülői Munkaközösség. 
11-én, vasárnap a Szőlőhegyi Szentháromság Kápolna építésének 170. évfordulója alkalmából a plébánia rajz és fotó 
pályázatot hirdetett. Rajzpályázat eredményhirdetés, kiállítás, vásár a hegyi búcsú keretében volt a mise után. Az 
iskola tanulói közel 40 pályamunkával készültek. 
12-én Havasi Rita petanque napot szervezett az iskolásoknak a kistérség iskolák tanulói számára, hogy minél többen 
megismerkedhessenek a koncentrációt, állóképességet, ügyességet igénylő sportággal. Bemutatók, versenyek színe-
sítették a délelőttöt, ahol a felső tagozatosok voltak a házigazdák. 
13-án Német Zoltán meghívására tanulóink és kollégáink a Vár Kávézóban fagyiztak. 
15-én záró nap volt. Egész nap az osztályfőnökökkel voltak a gyerekek. Feladatuk: rendrakás, itt felejtett holmik ösz-
szegyűjtése, dekoráció előkészítése a ballagásra, tanévzáróra, fagyizás a Kastély Kávézóban volt. Simon Péter támo-
gatásával mindenki kapott 2 gombóc fagyit. Nagyon köszönjük! 
19-i és 26-i héten angol nyelvi és művészeti tábor volt az iskola tanulóinak. A második héten a strandon az építke-
zést elválasztó palánkot festették le a gyerekek az önkormányzat felkérésére. 
A táborokban sokat tanultak, alkottak, játszottak, kirándultak, strandoltak a gyerekek. 

Jún.18-20-án a Diákolimpia Kisiskolák Versenyében atlétika sportág-
ban Miskolcon ,az országos döntőben 800 m-es síkfutásban Mező 
Zsófia 2perc 40,3 mp-es idővel a döntőbe jutott, a svéd váltónk
(100,200,300,400 m) Falati Liliána , Giovana Monteiro , Mező Zsófia, 
Bátai Anna is a döntőbe jutott, és 2perc 41,3 mp-es idővel  III. helye-
zett, bronz érmes lett. 
jún.23-án Debrecenben, a Diákolimpia atlétika országos döntőjében 
Giovana Monteiro magasugrásban 146 cm-es eredménnyel a 7. he-
lyen végzett. 
Diákolimpia orszá-
gos döntő 
petanque 3. korcso-
portban I. helyezést 
ért el iskolánk csa-
pata:  Monteiro 
Giovana, Széplábi 
Zsófia, Varga Attila 
Gratulálunk a győ-
zelemhez! 
 
jún.24-én 9 órakor 
kezdődött a tanév-
záró és ballagási 
ünnepély. 

 
 

 
További információk a www.szigliget.hu/iskola honlapon és a facebookon olvashatók. 

Benkő Katalin intézményvezető 

Júniusi programok a Szigligeti Általános Iskolában 

http://www.szigliget.hu/iskola/
https://www.facebook.com/Szigligeti-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-570168456388389/?fref=ts
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Minden évzáró keserédes kicsit. Hisz a diákok örülnek a nyári szü-
netnek, felszabadulnak a házi feladatok és a dolgozatok terhe alól , 
ugyanakkor búcsúzunk a nyolcadikosoktól. Miután a diákok és osz-
tályfőnökük még egyszer körbejárták az iskola tantermeit, a hetedi-
kesek megható beszéddel emlékeztek meg diáktársaikról. A nyolca-
dikosok nevében Bátai Anna búcsúzott az iskolától, majd az általá-
nos iskolás évek legszebb pillanatait mutatták be videó formájában. 
Végül Benkő Katalin igazgatónő összegezte tapasztalatait az osztály-
ról: a jó tanulmányi eredményekkel büszkélkedő diákok kivétel nél-
kül az első helyen megjelölt középiskolákba nyertek felvételt, s még 
az utolsó félévben is sport-és tanulmányi versenyeken öregbítették 
Szigliget hírnevét.  
Ebben az évben nemcsak a 8. osztálytól, hanem osztályfőnöküktől, 

Kajtárné Simon Éva tanárnőtől is búcsút vettünk. A tanárnőtől az igazgatónő mellett Balassáné Molnár Edit, iskolánk volt igazga-
tója is búcsúzott. Benkő Katalin átadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Éva néninek, aki 
39 évet töltött el iskolánkban, s talán nincs is olyan család Szigligeten, amelynek valamelyik tagját ne tanította volna. Diákjait 
lelkiismeretesen készítette fel a felvételire és versenyekre egyaránt, s még évekkel a ballagás után is nyomon követte sorsukat. A 
beszédek után Balassa Balázs polgármester úr emlékplakettet nyújtott át a  település önkormányzata nevében. A ballagás végén 
az iskola diákjai Éva néni köré gyűltek, s elénekelték az Álomvilág c. dalt.  
A könnyes búcsú után a tanévzáró ünnepély vette kezdetét. Benkő Katalin igazgatónő idén is büszkén számolt be a tanévben 
elért sikerekről. A diákok előkelő helyezéseket értek el különböző nemzetközi és országos tanulmányi és sport versenyeken. 3 
tanuló nevelőtestületi dicséretet kapott, 9 tanuló lett kitűnő.  
Az énekkar vidám évzáró dalait követően az igazgatónő lezárta a tanévet. Reméljük, a következő években is hasonló sikereknek 
örvendhetünk. 

Czilli Regina 

Véget ért a 2016/17-es tanév 

Kajtárné Simon Éva 

Kajtárné Simon Éva tanárnő nyugdíjba 
vonulásakor megkapta az Emberi Erő-
források Minisztériuma által adomá-
nyozott Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met 39 évi pedagógusi munkájáért, 
melyet Benkő Katalin intézményvezető 
adott át Balassáné Molnár Edit volt 
iskolaigazgató méltató szavainak kísé-
retében: 
(Elhangzott a 2017. június 24-i ballagás 
és tanévzárú ünnepélyének részeként 
a kitüntetés átadásakor.) 
„Kolléganőnk, Éva néni pedagógusi 
munkáját mindenekelőtt a gyermek-

szeretet, a lelkiismeretesség és a következetesség jellemzi.  
A rábízott feladatokat mindig pontosan, megbízhatóan végzi el. Mint szaktanár, tanítási óráit következetesen, tervszerűen vezeti, 
pontossága a gyerekek részére biztosítja a stabilitást, a nyugalmat, a rendet.  Tanári munkájában a legmagasabb szintű igényes-
ségre törekszik, és a minőséget várja el tanulóitól is.  Következetes oktatói munkájának eredményeként tanulói éveken át szép 
eredményeket érnek el különböző iskolán kívüli tanulmányi versenyeken. Nagy gondot fordít a tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulókra is, sokat dolgozik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáért. 
Mint osztályfőnök, kiválóan végzi munkáját. Szervezi az osztályközösséget, nagy pedagógiai hozzáértéssel foglalkozik a lelki nehé-
zségekkel küzdő gyerekekkel. A tanulók mindig bizalommal fordulnak hozzá problémáikkal, és ő segít megoldani a problémát. A 
gyerekek részére gyakran szervez tanórán kívüli programot: kirándulás, biciklitúra, délutáni programok,  - mindezzel  segíti a kö-
zösség összekovácsolását.    
A tanítási órákon kívül is szívesen vállal feladatokat, éveken át rendszeres szervezője az iskolai ünnepélyeknek, ő szerkeszti és 
állítja színpadra a mindig megújuló színvonalas irodalmi műsort.  
Kollégái szeretik, szívesen segít a fiatal pedagógusoknak szakmai kérdésekben.  
A szülőkkel jó kapcsolatot ápol, a gyermekek érdekében mindig felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, hogy közösen a lehető legjobb 
megoldást tudják megtalálni a gyermek érdekében.” 

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk Éva néninek! 
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Eseménydús tanévet tudhatunk magunk mögött. A tanév során, a napi játékokon és foglalkozásokon túl is igyekeztünk minél 
több élményt biztosítani óvodásainknak. Minden évben a május a legmozgalmasabb hónap óvodánk életében.  
Május 2-ra Májusfát állított a Szülői Munkaközösség az óvoda udvarán.  
Még ezen a napon egy meglepetés műsor várta a gyermekeket. „Góliát, a legcsinosabb óriás” című zenés programon vehettek 
részt a gyermekek. 
Május 8-án Anyák-napi ünnepség keretében verssel, énekkel, virággal maguk készítette kis ajándékkal köszöntötték a gyermekek 
az édesanyákat, nagymamákat. 
Május 12-én Tapolcán a Városi moziban Az erdő hőse című rajzfilmet nézték meg a gyermekek. 
Május 16-án a középső és nagycsoportos gyermekek bérletes előadáson vettek részt Tapolcán. A Pegazus bábszínház előadása 
keretében az Aladdin zenés bábjátékot tekintették meg az óvodások. 
Május 25-én a Básti Lajos Közösségi Ház szervezésében a Tapolcai Zajongó Zenekar zenés műsorával szórakoztatta a gyermekeket.  
A hónap kiemelkedő eseménye volt a Családi nap, amely keretében a szülők gyermekeikkel szórakozhattak az óvodában. Ügyes-
ségi játékokat, sorversenyeket szerveztünk, s minden kisgyermek jutalomban részesült. A családi délelőtt Májusfa kitáncolással, s 
közös ebéddel, süteményezéssel zárult. A finom ebédről Takácsi Józsefné (Erzsi nagymama) gondoskodott. Köszönjük, a finom 
ízeket. 
Június 2-án az óvodai tanévet, egy kis műsoros ünnepséggel fejeztük be. Az egész évben tanult énekekből, mondókákból, versek-
ből, egy kis műsoros összeállítással kedveskedtek a gyerekek szüleiknek, vendégeinknek. 
Június első napjaiban ünnepeltük a gyermeknapot. Felavattuk az önkormányzati támogatásból, valamint a Turisztikai Egyesület 
által gyermeknap alkalmából vásárolt rollereket, kisautókat, futóbicikliket, színes labdákat, homokozó játékokat. A nap eseménye 
volt a közös fagyizás is.  
És mielőtt még a nyári szünetre bezárt volna az óvoda a szülőkkel együtt közös kiránduláson vettek részt a gyerekek. Keszthelyen 
a Festetics állatsimogató, s park volt az úti célunk.  
A felsorolt események nem valósulhattak volna meg támogatók nélkül. Remélem, hogy a felsorolásból senki sem maradt ki, ha ez 
mégis előfordulhatott attól elnézést kérünk.  
Támogatóink voltak: Szigliget és Hegymagas községek önkormányzatai, Szigligeti Turisztikai Egyesület, Szülői Munkaközösség 
aktív tagjai, óvodás gyermekek szülei, Takácsi Józsefné, Szabó Tibor, Széll Gábor, Töreki Zoltán, Cser Szilárd (Kékkúti Ásványvíz) 
Kastély Kávézó, Várkávézó Szigliget, Szertár. 
Köszönjük a sok-sok támogatást, amellyel hozzájárultak, ahhoz, hogy óvodásaink minél több élményben részesülhettek.  

Szalay Csabáné óvodavezető 

Tanévvégi események az óvodában… 
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Négy iskola 14 csapat 42 felső tagozatos diák részvételével megrendezésre került pétanque sportágválasztó napunk. 
Így hagyományteremtő szándékkal útnak indítottuk Csalogató Vándorkupánkat. Az eseményt Balassa Balázs polgár-
mester nyitotta meg, aki többek között kiemelte a BSE Pétanque Szakosztályának eredményeit. Beszédét azzal zárta: 
pár év múlva Szigligetet már a pétanque magyarországi fellegváraként fogják emlegetni. 
A napot Idrányi Panna zenés bemelegítőjével kezdték a versenyzők, majd megismerték a szabályokat, File István ta-
nár úrtól pedig egy kis sporttörténelmet hallhattak, a pétanque eredetéről. A fordulók megkezdése előtt kihirdettük, 
hogy első ízben a kupáért a vendég iskolák versenghetnek, hisz’ a szigligeti gyermekek tapasztaltabbak ebben a sport-
ágban, viszont a helyezésekért mindenki azonos eséllyel indulhat. 
A szigligeti iskola mellett a küzdelemben részt vett Badacsonytomajról a Tatay Sándor Általános Iskola, Lesencetomaj-
ról a Lesence Völgye Általános Iskola és a Csontváry ÁMK Zalahalápról. 
Nagyon jó hangulatban zajlottak a mérkőzések, és eredményesen zárhattuk sportnapunkat, mert az indulók többsé-
gének megtetszett a pétanque játék. 
Az eredményhirdetésre a strandon a Tópart büfében került sor, ahol Barkó Tamás üzemeltető mindenkit megvendé-
gelt egy lángosra és egy limonádéra. Köszönjük! 
A kupát a zalahalápi Csontváry-sok vitték magukkal. 
A verseny eredménye: 
1.Monteiro Giovana, Széplábi Zsófia, Varga Attila - Szigliget 
2.Hadnagy Adrián, Ángyán Szabolcs, Bodó Marcell - Szigliget 
3.Tóth  Kinga Zsófia, Konkoly Emese, Mórocz Noémi - Zalahaláp 
Minden iskolás csapat külön meglepetés ajándékokban részesült. Köszönet a különdíjakért Balassa Balázs polgármes-
ternek, a Sobri Jóska Kalandparknak, Balassa Dánielnek, Németh Zoltánnak a Várkávézó tulajdonosának, a Medve 
Lovasiskolának és a Sárvári Sakk Clubnak.  
Külön köszönet Cser Szilárdnak a Kékkút Ásványvíz Zrt üzemigazgatójának a verseny közbeni szomjoltásért, Szőke Ist-
ván vállalkozónak pedig a pályák kialakításában való segítségéért. 

Szigligeti Csalogató Pétanque Vándorkupa - 2017.06.12. 

A Pétanque Országos Bajnokság sorozat záró eleme az egyéni megmérettetés volt június 17-én a sárvári Várparkban. 
Szakosztályunk minden kategóriában képviseltette magát. Mindenki nagyon szépen szerepelt, gyermekeknél Kutasy 
Lucia bejutott az első 8-ba, férfiaknál Nagy Béla az első 16-ba. 
Csodálatos eredmények születtek a serdülőknél. 
Egyéni Országos Bajnokság 2. helyezett: Szalai Attila 3. helyezett: Józsa Péter   
Az ifjúsági kategória magyar bajnoka Monteiro Giovana lett, 2. helyezett pedig Varga Attila. 
Az országos kilövő bajnokság döntőjében egy ponttal lemaradva Giovana a 2. helyezést hozta el. 
Szép volt gyerekek!!! Gratulálunk! 

Szigligeti éremeső az egyéni OB-n 

Havasi Rita 
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28 éven keresztül látta el lelkipásztori fe-

ladatait Szigligeten Willesits Ferenc plébá-

nos, de mégsem került egyszer sem meg-

említésre a plébánia Historia Domusában 

a nehéz sorsú plébános. Sorozatunk záró 

részében ismerkedjünk meg a kápolna 

egykori lelkipásztorának életével. 

Wilesits Ferenc Pósaszentkatalinban szüle-

tett (ma: Sankt Kathrein im Burgenland, 

AUT) 1894. január 16-án. Apja: Willesits 

János pinkaszentkirályi (ma: Vasalja) vendéglős, anyja Kappel Karolin 

volt. A szombathelyi szemináriumba 1913-ban vették fel, majd 1917. jú-

nius 6-án szentelték pappá. Először káplán volt Táplánfaszentlőrincen 

(ma: Táplánszentkereszt), ezután Tótszentmártonban. Innen vonult be 

katonai szolgálatra, melyet 1918 szep-

temberétől 1919. március 21-ig a 78. és 

31. gyalogezredek keretében, először 

Pozsonyban a katonai parancsnoksághoz 

beosztva, majd a 78. gyalogezred kórházában ugyanott, végül a köpcsényi 

(ma: Kittsee, AUT) és jutasi (ma: Veszprém része) tartalékkórházakban, 

mint tábori lelkész teljesített. 1919-ben egymás után három plébánián is 

adminisztrátor (plébános-helyettes) volt rövid ideig: Vasnádasdon (ma: Ná-

dasd), Nagycsákányban (ma: Csákánydoroszló) és Nagykölkeden, majd még 

ugyanabban az évben a kőszegi Kelcz-Adelffy Árvaház prefektusa 

(tanulmányi felügyelője) lett. 1920-tól a kőszegi tanítónő-képző intézet 

hittanára. 1925-ben nevezték ki Őriszentpéter plébánosává. A II. világhábo-

rú alatt újból tábori lelkész lett. 1948-53 között az Őrségi Kerület esperese 

volt. 1953-tól a szigligeti Szőlőhegyi kápolnában látta el a lelkészi feladato-

kat. 1981. július 17-én hunyt el Budapesten. Július 23-án temették Sziglige-

ten.  

Hogy miként került településünkre, arról Moldova György, Az Őrség pana-

sza című művében is megemlékezett:  

„1925-ben Mikes püspök lejött bérmálni Őriszentpéterre, és mikor körülné-

zett, mindent elhanyagolt állapotban talált. A templomba beesett az eső, 

méteres csalán nőtt a fal mellett, a paplak ablaka betörve, nem lehetett gyertyát gyújtani, annyira befújt a 

szél. A püspök fiatal papot akart ide, aki rendbe hozza az egyházközség ügyeit. Willesitset szemelte ki, mikor 

ellenkezett, azzal fenyegette meg, hogy különben elkergeti a villanytalan Zalába. 

Willesits keze alatt minden felvirágzott. Az őriszentpéteri plébániának régebben is volt 300 hold birtoka, eb-

ből 40 hold erdő, de olyan rosszul kezelték, hogy még a templom renoválásához szükséges fát sem tudták 

kivenni belőle. Willesits viszont született gazdaember volt, a föld hasznából minden évben tudott építeni va-

lamit, vagy legalább felújítani, és magának is vett egy kis szőlőt lent a Balatonon. 

Huszonöt évig fungált itt, 1950-ben ment el. Kondorfán hivatalos célokra elvették az egyik épületünket, 

Willesits Ferenc 

a Szentháromság kápolna nehéz sorsú lelkipásztora 
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Willesits ezen összekülönbözött a vezetőkkel, mikor látta, hogy nem érdemes tárgyalni tovább, felkelt, és 

faképnél hagyta őket. Balszerencséjére néhány befolyásos ember is akadt az ellenfelei között. Éjszaka zörge-

tett az ablakán a rendőr: 

– Tisztelendő úr, tessék elmenni, mert reggel elvisszük! 

Willesits mindjárt ki is lépett az ablakon, lement a Balaton mellé a szőlejébe. Országos körözést adtak ki el-

lene, megtudta, volt annyi esze, hogy nem Őriszentpéteren jelentkezett, hanem Pesten. Megvizsgálták 

 az ügyét, de nem büntették meg, beérték azzal, hogy kitiltották a határsávból.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Tibor András 

Golf sikerek 

2017.06.04-én került megrendezésre a President Cup 2017. 

Hcp minősítő verseny Balatongyörökön. 

A Golfclub Imperial Balaton játékosa, Cser Zsolt Hunor első 

helyezést ért el (Nettó CHcp 37-54). 

Gratulálunk sikeréhez! 

 

 

 

A képen látható Cser Zsolt Hunor és edzője, Décsy Attila 
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