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Szigliget község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

IX. évf. 12. szám

Teázás, forralt-borozás

Kányádi Sándor: Ballag már
Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.
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Réhelyi – Avasi templom
Számomra az egyik legérdekesebb,
titokzatos építménye a falunak ez a
templomrom. Ha van arra időnk, hogy
sétáljunk az elbukó sírkövek és a sötét
árnyú bukszus bokrok között, hogy elérjük
a templomromot, máris hatalmába keríti
az embert a múlt ereje.
Múltunk fölött, a temetőben járva lépünk
be a nehezen kivehető templomtérbe. Hol
van itt most az ember? Az az ember, aki
a XIII. században a tatárjárás után –
állítja ezt Kozák Károly régész, aki 1958 –
59 –ben kutatást végzett a templomban –
építtette az építményt. A kutatás feltárta
a teljes alaprajzot, talált fontos
építészeti részleteket, de számos
kérdésre nem tudott választ adni.
Egyértelmű, hogy az első építési
ütemben a templomhajó és az egyenes
záródású szentély épült fel. Az a tény,
hogy a templom nem ”keletelt”, mint a
szigorúan követett egyházi előírás szerint
más esetben, annak okát a templom
helyén most is meglévő római épület
felhasználásában kereshetjük. Kérdéses
az a véleménye a régésznek, hogy ez a
római épület a templom felépítése előtt
szintén egyházi célt szolgált. Sajnos a
templom falain kívül ezt a területet nem
érintette a feltárás. Később, nem
pontosítható időben, került sor a
templomtorony felépítésére, amelynek
formája igen ritka, indításkor négy,
majd
csúcsában
nyolcszögletű
befejezésű. A következő ütem építése
valószínűleg a kápolna volt, amelynek
figyelemreméltó
mérete,
fele
a
templomhajó
területének,
elgondolkoztató. A feltárás itt oltárt
talált, de sírokat nem. Más templomok
példái utalnak arra, hogy ilyen jellegű
kápolna építmények gyakran a templom
kegyurának temetkező helyeként épültek,
de itt nincs erre utaló nyom. Tekintélyes
falvastagsága és az igen kevés
bordatagozat alapján feltételezhetjük,
hogy gótikus boltozat fedte. Mély
tisztelettel lehet csak gondolni, azokra az
elődeinkre, akik az utolsó építési ütem
idején, talán a XVI. században egy
csontházat építettek a templomhoz
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ragasztva, benne a temetőből felszedett
csontokat helyezték el és falazták be az
ajtaját, remélve,
valaha volt élőknek
így biztosítanak örök nyugodalmat.
Igen érdekes részletként találták meg az
ásatás során a szentélyben az oltár
helyét, a szószék alépítményét és egy
szokatlan, padka jellegű falszakaszt a
hajóban. A legérdekesebb kőlelet az
oltár
fedőlapja,
amelyben
egy
továbbgondolásra késztető csaphely
található. Elképzelhető, hogy ez egy
kisméretű szárnyas oltár rögzítésére
szolgált.
Szólnom kell a kialakult történelmi vitáról
is, amely azt állítja, hogy a vár alapítása
előtt nem itt volt a falu, értelemszerűen
a templom sem, hanem Tapolcához és a
Lesence patakhoz közel a félúton. Ez az
elmélet vitatható.
Tudjuk és megnevezhetjük a templom
papját, Jánost 1334-től és Mátét 1493tól.

Úgy gondolom, hogy a nevezett és
ismeretlen Isten szolgákat, a maradandót
alkotó építőket és az ott eltemetett, de
nem elfelejtett őseinkre tudunk méltóan
emlékezni, ha az Önkormányzat terve
megvalósul és a beadott engedélyezési
tervek alapján elkészül a templom
romvédelme és a terület kertészeti
kialakítása is.
Ha ez elkészül, akkor a hagyományőrzés
büszke öntudatával állhatunk meg az
Avasi templomkertben fejet hajtani a
890 év emléke előtt.
Paál József
műemlékvédelmi szakmérnök
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Újabb adomány Devecsernek
December
14-én
Szabó
Tibor
alpolgármester, Káli Magdolna képviselő
– a Turisztikai Egyesület elnöke – és
Jeszencsák Edvin iskolaigazgató adta át
Szigliget újabb pénzadományát - 300 ezer
forintot a devecseri Gárdonyi Géza
Közös Fenntartású Általános Iskola
igazgatójának,
Eszterhainé
Fatalin
Katalinnak.

Sajnos nagyon kevesen voltunk, pedig
ők fáradtságot, időt nem sajnálva
készítették a szép ajándékokat, hogy
örömet szerezzenek nekünk.

Reméljük,
legközelebb
többen
eljönnek, hiszen, ha ők így gondolnak
ránk, akkor mi a megbecsülést azzal
tudnánk viszonozni, hogy minél többen
részt veszünk az ünnepségen.

Az
anyagi
támogatás
a
szigligeti
Önkormányzat, a Turisztikai Egyesület és
Balassa Sándor képviselő felajánlásából
jött össze.

Köszönetnyilvánítás
Az idősek nevében megköszönöm az
Önkormányzatnak és a SziNE-nek a
számunkra megtartott Idősek napját, ahol
egy vidám és meghitt este várt ránk.

Köszönet a szereplőknek
támogatóknak is!

és

Pintér Györgyné

a
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Időutazás - Szigliget nemesi családjai
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Asztalitenisz - két arany, egy ezüst

Népes közönség előtt hallgathattuk
Balassa Dániel előadását Szigliget ősi
birtokosairól, nemesi családjairól. Az
élvezetes
történetek
és
történelmi
dátumok visszarepítettek minket egészen
896-ig, a Lád nemzetség koráig.
Vérbulcsú említésétől Kál horkáig ezer
esztendő mélységéből indulhattunk az
időben vágtatva, elképzeltük Szigligetet a
vár előtti korról, az Atyusz nemzetségtől
a pannonhalmi bencés apátok várépítő
társaságáig. Megtudhattuk, az apátok
kitettek magukért. A felépített vár
olyannyira megtetszett a királynak, hogy
egyből visszavette királyi birtoknak.
A Móriczhidaiaktól sorba vettük a
nemesi
családokat,
mint
vártulajdonosokat.
Ismertebb
nevek
következtek: Újlaki és Lengyel család,
Török Bálint, Palonai Magyar Bálint,
majd ismét a Lengyel család. A vár
történetének, építésének, bővítésének,
megvédésének
és
pusztulásának
szereplői elevenedtek meg előttünk,
vitézek és közemberek hétszáz éve.
Puteáni, Inkey és Esterházy családokon
keresztül érkeztünk a XX. századba gróf
Esterházy
Pálig
mint
az
utolsó
megemlített
nemesi
személyig.
A
jelenlévők
néhány
szépkorú
tagja
személyes élményeket osztott meg
velünk, a gróf és családja emberséges
jellemének
emlékeit.
Nemcsak
szavakban hallhattunk róluk, de képeken
is nézhettük őket, valamint birtokukat, az
Esterházy
kastélyt
Takács
József
fénykép és képeslap gyűjteményének
jóvoltából…
Majd bort ittunk rá és hazamentünk
tévét nézni – az Esterházy Pál életéről
szóló filmet alig néhány nappal később
adta a televízió. Az időzítés jó volt, egy
másik csatornán folytatódott az időutazás.
Mint a közönség egyik tagja,
feltétlenül ajánlom Balassa Dániel
„Szigligeti história” sorozatát minden
érdeklődő figyelmébe a jövőben.

December
3-án
Miháldon
rendezték meg a Zala-megyei újonc
asztalitenisz bajnokságot. A szigligeti
általános iskolából ketten indultunk a

Béres János

(Folytatás a következő oldalon)

Hévíz
SK
színeiben:
Raposa Roland
és Szalai Anna.
Roland első lett
saját
korcsoportjában (19992002), valamint
az
összevont
korcsoportot
(1997-2002)
is
megnyerte, a lányok között én
az
összevont
korcsoportban a negyed döntőig jutottam, a
saját korcsoportomban döntőt játszottam,
és végül az ezüst érmet sikerült haza
hoznom.
Remélem, hogy a soron következő körzeti
diákolimpia selejtezőn szintén sikerül a
szigligeti
tanulóknak
kiváló
eredményeket elérni!
Szalai Anna, társszerző Raposa Roland
Szigligeti „Szín – Vonal”
A
2005-ben
megalakult
Balatonfelvidéki Szín - Vonal Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
azért
szerveződött, hogy hozzájáruljon a
Tapolcai Kistérség igényes képző- és
iparművészeti
oktató-nevelő
munkájához.
2010. szeptemberében pályázatot írt
ki az óvodás és iskolás tanulók
számára. A pályázatra közel 2000
pályamunka érkezett be. A zsűrizést
követően 130 munka került díjazásra a
2010.
december
10-én
Badacsonytomajon
megrendezett
Tehetségnapon.
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A kistérségi képzőművészeti pályázat
díjazottjai között volt nyolc szigligeti
diák is, akik a következő eredményeket
érték el:
Általános iskolák - festészet: 3-4.
évfolyam:
I. helyezett: Szalai Dóra, Varga Barbara
Művészeti iskolák - festészet - szobrászat
3-4. évfolyam:
II. helyezett: Pupos Dorina
Különdíj: Kajdi Janka
5-6. évfolyam:
III. helyezett: Szalai Anna,
Szászi Titanilla
Különdíj: Sárkány Tamás
7-8. évfolyam:
I. helyezett: Deli Márton

Dicséret illeti a tanulókat és a felkészítő
Császár Lászlóné és Szájer Béla
pedagógusokat is! Köszönet Szalai
Attilának, aki a diákok és a tanárnő
utaztatásával lehetővé tette, hogy
személyesen
vehessék
át
a
kitüntetéseket!
Póka Ibolya könyvtáros

Szigligeten járt a Mikulás
December
6-án
a
Szigligeti
Turisztikai Egyesület (és persze a
gyerekek) meghívására az Esterházy
pincében járt a Mikulás.
A Turisztikai Egyesülettől az idén is
nagyon szép ajándékot kaptunk: Pomázi
Zoltán, a Bojtorján együttes énekese
szórakoztatott
bennünket,
amíg
a
Mikulásra vártunk.
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A koncert után a gyerekek is készültek
egy kedves műsorral. Mező Zsófia és
Szalai Jázmin téli dalokat énekelt.
A kicsi néptáncosok rénszarvasokká
változtak és táncra perdültek, az iskolai
énekkar vidám dalaival pedig tovább
fokozta a hangulatot.
Végül megérkezett a Mikulás is két
krampuszával, akik csak nehezen bírták el
az óriási puttonyt.

Az ovisok kedves versikéket szavaltak a
Mikulásnak, és olyan édesek voltak, hogy
még az olyan csibészek, mint a kisöcsém,
sem kaptak virgácsot. Kaptunk viszont
csomagot, aminek különösen örültünk,
mivel a szokásos csoki mikulás helyett
mézesbábot rejtett.
Köszönjük az Esterházy pincének, hogy
vendégül látott minket, Németh Zolinak a
finom teát és a forró csokit, a Szigligeti
Turisztikai Egyesületnek a szervezést és
az ajándékokat, és persze a Mikulásnak,
hogy ellátogatott hozzánk.
Várjuk jövőre is!
Szalai Anna
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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

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata
Alkalmi-, utcai-, és
divatfrizurák
hölgyeknek, uraknak
és gyermekeknek

HÉTVÉGENKÉNT KOCSONYA

Güns Pince – Szigliget
Iharos u. 47.

Telefon: 06 20 441 0084

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!

Kóstolják meg borainkat!
LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!

SZIGLIGETI HARSONA
Felelős kiadó
: Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő
Póka Ibolya könyvtáros
Nyomda alá rendezte
Kiadó
: Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik
: Szigligeten havonta, 500 példányban

}

Szerkesztőség
Cím
Tel.
Fax.
E-mail
Lapzárta

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 53.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

