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IDÉN 750 ÉVES A SZIGLIGETI VÁRIDÉN 750 ÉVES A SZIGLIGETI VÁR

Meg kell hajolnunk a történészek datálási 
gyakorlata előtt, amely szerint az első és 
egyértelmű írásos emlék ideje 
határozza meg egy település korát. E 
szerint 890 éve, az 1121-ben kelt almádi 
kolostor alapító oklevelében említik 
először Szigligetet, mint „Zeglegeth” 
nevű települést.
Nyilvánvaló, hogy a területen már a 
honfoglalástól éltek itt őseink, de erről 
az időről nincsenek írásbeli emlékeink, 
ezért tekinthetjük ezt az okleveles 
időpontot a település 
„születésnapjának”.

Az oklevelet az Atyus nemzetségből 
való I. Atyus és testvére Miska íratta, 
amelyben Szűz Mária tiszteletére 
alapított almádi /ma Monostorapáti / 
kolostornak adományozott javakról 
rendelkezik. Ami konkrétan Szigligetről 
szól az oklevélben: „Szigliget fele része, 
amit a monostornak adományoz az ott 
lakó mészégetőkkel és kőfejtőkkel 
együtt, akik a monostor építéséhez 
szolgálattal tartoznak.”

Csak röviden érintem – mert remélem a 
jubileumi évben lesz alkalom ezt kifejtenie 
szakembereknek – hogy ezt a Szigligetre 
vonatkozó rövid részt is kérdések övezik. 
Néhányat szeretnék csak felvillantani. Így 
kérdéses, hogy a „Zeglegeth” és a 
későbbi „Ziget” /1164-ből származó 
oklevél szerint/ elnevezés egy azonos 
területet jelentett-e, vagy hol égethettek 

A 890 ÉVES SZIGLIGET, AZ ÖRÖK MEGÚJULÁS FORRÁSA

meszet a lakosok, ha Szigligeten nincs, 
csak Tapolcán és Edericsen van mészkő.  
Vagy helytálló-e az a történészi 
megállapítás / Mészáros Orsolya szerint/, 
hogy Tapolcához közel, a város és 
Lesenceistvánd közötti félúton volt a 
Szigliget és az Újfalu nevű település?

Írásomnak a megemlékezés, a 
figyelemfelhívás és a felkészülés az 
elsődleges célja. Úgy látom, hogy ezt az 
évfordulót „igazi” ünneppé csak Mi tudjuk 
tenni magunknak, ha meg akarjuk becsülni 
őseinket és múltunkat. A vár alapításának 
750 éves évfordulóján számos, emlékezetes 
megemlékezés volt, amelyeken úgy 
tapasztaltam, hogy a község lakói és a 
vendégek egyaránt értékelték ezt a 
történelmi visszatekintést.

Bizonyára ismert, hogy az Önkormányzat 
tervezi a Réhelyi – Avasi templom 
romvédelmi munkáinak elvégzését. A 
tervek a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalhoz beadásra kerültek, amely nem 
csak a falak védelmét, hanem a terület 
kertészeti rendezését is tartalmazza. Ezért 
javaslom, hogy ide szervezzük a 
megemlékezés ünnepségét, állítsunk 
emléket az évfordulónak és hirdessük, 
hogy a 890 éves múlt Szigliget az örök 
megújulás forrása.

Paál József 
műemlékvédelmi szakmérnök



Kedves Gyerekek, 
Szül k és Nagyszül k!ő ő

Mindenkit szeretettel 
várunk, 

2010. dec. 5-én, vasárnap, 
15 órától az Esterházy 

pincében 

Mikulásnapi Mikulásnapi 
meglepetés meglepetés 

programunkra:programunkra:

Pomázi Zoltán    
„Suttog a fenyves” 

 zenés msoráraű

Közremködnek még a ű
Szigligeti Általános Iskola 

énekkara, táncosai 
és a szigligeti óvodások

Forró csokival, süteménnyel 
várjuk a gyerekeket.

       

                                                
Szigligeti 
Turisztikai 
Egyesület
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Szigliget térképeken
régen és ma

 

 térképészeti előadásával.  
A mintegy másfél órás előadásban kitért 
Szigliget korábbi térképészeti 
ábrázolásaira. Így például láthattuk a 
kivetítőn az első magyar térképet 
-színezett fametszetet-, melyet 1514 körül 
Lázár Deák készített.

 A képen látható, hogy a Balaton S alakú, 
széles, a Tihanyi-félszigetet szigetként 
ábrázolja és Szigliget is megtalálható 
rajta. Az időben haladva megemlékezett 
Dr. Fehrentheil-Gruppenberg László 
(Brasso1896.-Szigliget1943.) mérnökre, 
akinek jelentős szerepe volt Szigliget 
és környékének felmérésében, az Óvár 
kutatásában és a strandfürdő 
megalapításában. Munkásságára a 
strand bejáratánál márványtábla 
emlékeztet.
Természetesen az újabb technika 
ismertetése sem maradt el, a 
harcászatban és a földmérésben használt 

 Térképhelyes légifelvételek  példáulGPS rendszerekről is hallhattunk. Az 
Internet adta lehetőségeket is felvázolta. 
Nemcsak a kivetítőn, az asztalon 
felsorakoztatott térképeket, könyveket 
is szemrevételezhettük. 
Az érdekes és értékes előadást 
köszönjük! 
A következő előadást Balassa Dániel 
tartja „Szigliget nemesi családjai” 
címmel december 4-én 17 órakor az 
iskolában.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Póka Ibolya

 

„Szigligeti História” 
címmel előadás-
sorozat kezdődött 
november 20-án, a 
délutáni órákban, az 
Általános Iskolában.
Szabó Tibor András 
(a képen) nyitotta 
meg         a         sort 
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A Humán Papillóma Vírusok (HPV) 
okozta méhnyakrák megelőzése

A HPV leginkább a szájban, 
légutakban,a bőrön, a nemi szerveken 
ill. a végbél környékén okoz 
szemölcsszerű elváltozást, de vannak 
rákkeltő típusai is a vírusnak. 
Gyakori fertőzésről van szó, 
leggyakrabban szexuális úton terjed. Az 
óvszer használat sem nyújt teljes 
védelmet ellene. Évekig lappanghat a 
szervezetben a fertőzés anélkül, hogy 
tünetet okozna, de a fertőzés 
továbbadása viszont megtörténik.
A méhnyakrák hazánkban a második 
leggyakoribb daganatos megbetegedés a 
nők körében, amely fiatal életkorban is 
kialakulhat. A megelőzésre már van 
lehetőség védőoltás formájában, de ne 
feledkezzünk meg az évenkénti 
méhnyakrákszűrésről sem.
A Szülészeti-Nőgyógyászati Prevenciós 
Tudományos Társaság most lehetővé 
teszi az általános iskolások számára, 
hogy olcsóbban jussanak a 
védőoltáshoz.

Három oltásra van szükség a védettség 
kialakulásához, melynek együttes ára 
56.700 forint a korábbi 90.000 forint 
helyett. 
A  HPV 4 leggyakoribb típusával való 
fertőződést képes megelőzni a vakcina. 
Az oltás helyben kérhető, felkarba 
történik. Utána fájdalom, bőrpír, 
duzzanat, fejfájás jelentkezhet.
Az oltás 9 éves kortól fiúknak, 
lányoknak egyaránt ajánlott. Még a 
szexuális élet elkezdése előtt.
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A vakcina beadása fontos lenne az 
aktív nemi életet élőknek is.

Szilágyi Márta
   védőnő

Barátságos mérkőzés a focipályán

Hetek óta futballoznak a szigligeti 
műfüves pályán a település 
önkormányzatának dolgozói, hol 
egymás ellen, hol vendégellenféllel 
megmérkőzve Szeptemberben 
játszott először az önkormányzati 
dolgozókból verbuválódott két 
futballcsapat egymás ellen, helyenként 
komikus megoldásokkal, de 
mindenképpen lelkesen. 
Azóta sokat fejlődött a játékosok 
technikája, egyre jobban összeszoknak, 
és a közösségi szellem is megerősödött. A 
meccsek előtti és utáni közös, 
csapatépítő jellegű sörözést, 
zsíroskenyerezést is élvezik.

Önkormányzat vs. Hagyományőrzők 
(Takács József fotója)

Október közepén, egy derűs pénteken a 
Palonai Magyar Bálint Hagyományőrző 
Egyesület vitézei hívták ki meccsre az 
Önkormányzat csapatát. Akkor a 
vendéglátók nyertek, de egy hét múlva a 
hagyományőrzők visszavágtak.  
Közben a Tapolcai Rendőrkapitányság 
dolgozói is beneveztek a tornára, amit 
végül megnyertek. 
Ez azonban nem szegte kedvét az 
önkormányzati dolgozóknak, akik azóta is 
lelkesen összegyűlnek péntekenként 
és fociznak egy jót.

Balassa Dániel
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Az elmúlt időszakban gyakran 
fordultak elő olyan bűncselek-
mények,  amelyek   során   az 
elkövetők    a   sértettek hiszé-
kenységét,    vagy   idős korát 
használták ki.

Jellemző elkövetési 
magatartások:

- Előfordult, hogy a tolvajok az EON, a 
Vízmű, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 
vagy egy csomagküldő szolgálat 
képviselőjének adták ki magukat. Úgy 
tettek, mintha mérőórákat olvasnának le, 
szerelvényeket ellenőriznének, az idős 
ember ügyeit intéznék. Ezért akadály 
nélkül juthattak be a házak udvarára, a 
lakásokba. Amíg az egyik elkövető 
elterelte a sértett figyelmét, a másik pénz 
és egyéb értéktárgyak után kutatott.

- Gyakori, hogy a becsengető, bekopogó 
idegen rosszullétre hivatkozik, ivóvizet 
kér, pénz szeretne váltani vagy házaló 
árusként kínálja portékáját. Amikor a 
sértett beengedi a lakásba ezt személyt 
vagy személyeket és eleget tesz a 
kéréseknek, addig az elkövető feltérképezi 
a lakást és magához veszi az értékeket.

- Jellemző az is, hogy az elkövetők az 
első alkalommal csak terepszemlét 
végeznek, majd később visszatérnek a 
kiszemelt tárgyakért.      

A bűncselekmények megelőzése, 
személyes biztonságunk és értékeinek 
védelme érdekében fogadja meg az 
alábbi tanácsokat:              

-Hazaérkezés után ne hagyjon értékeket a 
személygépkocsijában felügyelet 
nélkül, mert a besurranók ezt az alkalmat 
használják ki.

- Ne engedjen be idegeneket a 
lakásába, az ajtót, a kaput előttük ne 
nyissa ki!                  

- Ne engedjen be házalókat, 
gyanúsnak tűnő személyeket, 
adományt kérőket, különböző 
munkák elvégzésre 
ajánlkozókat, vagy akár család-
taggal történt megbeszélésre 
hivatkozókat!
-  A segítséget kérőnek, a szem-
mel láthatóan segítségre 
szorulónak igyekezzen úgy 

segíteni, hogy a lakásba, portára ne 
engedje be!          

- Ha ismeretlen személy hívja fel 
telefonon, ne adjon ki semmilyen 
személyes adatot, információt! 

- Bármilyen rövid időre hagyja el lakását 
vagy a személygépkocsiját, mindig zárja 
be az ajtaját!           

- Amennyiben gyanús személyt vagy 
személyeket lát, figyelje meg őket, 
jegyezze fel esetleg az autójuk forgalmi 
rendszámát, színét és mielőbb kérjen 
segítséget a szomszédoktól, a 
polgárőröktől vagy akár a legközelebbi 
rendőrtől, körzeti megbízottól! Hívja a 
tapolcai      rendőrség     ügyeletét       a 
06 87 412 322- es számon! Polgárőrség 
telefonszáma: 06 20 204 3757.
FIGYELJENEK EGYMÁSRA! - EZZEL 
MEGELŐZHETIK AZ ÁLDOZATTÁ 
VÁLÁST ÉS MUNKÁNKAT IS 
SEGÍTHETIK!

Köszönettel: a Szigligeti Polgárőr 
Egyesület munkatársai

AZ ÓVATOSSÁG BIZTONSÁGOT JELENT!

Szabó István és Nyírő József
polgárőrök

         Fotó: Pupos Ferenc
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CSERÉP,CSERÉP,
BONTOTT TÉGLABONTOTT TÉGLA  (ÍRÁSOS IS)(ÍRÁSOS IS)  

  ÉS FAGERENDA ÉS FAGERENDA 

ELADÓ!ELADÓ!

06 30 9364 46506 30 9364 465

Használtelem gyűjtés

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot arról, hogy 
a Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola 
benevezett a RE’LEM KFT. által meghirdetett 

„HASZNÁLTELEM- ÉS ELEKTROMOS 
KÉSZÜLÉK-GYŰJTŐ VERSENYRE”. 

Mit lehet gyűjteni?
Az elemek, kisakkumulátorok és mobiltelefonok 
mellett kisméretű elektromos készülékeket ismét 
gyűjthetik a versenyzők. 
Kisméretű elektromos készülék minden olyan 
elektromos berendezés, amely belefér egy 25 cm 
élhosszúságú kockába: hajszárító, villanyborotva, 
elektromos mérleg, vízforraló, hajsütővas, 
elemlámpa, vasaló, mindenféle konyhai kisgép, 
kenyérpirító, elektromos óra, kisméretű grillsütő.
Kérjük a mérethatárt figyelembe venni. 
Képcsöves berendezéseket nem áll módunkban 
átvenni. 
A verseny 2010. december 12-ig tart. 
Természetesen azok az iskolák, diákok nyernek, 
akik a legtöbbet gyűjtötték ez idő alatt.
Mit lehet nyerni?
Kalandtábor angolul, zenelejátszók, értékes 
meglepetés ajándékok, osztálykirándulás, színház- 
vagy mozilátogatás, elemlámpák és még sok 
minden más. 
Az eredményhirdetés 2011. februárjában lesz.
Kérjük, akinek van,  gyűjtse és juttassa el 
hozzánk! 
/Szigliget, Iskola, Kossuth u.53./

Diákönkormányzat

Szigligeti diáksikerek Tapolcán

A tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 2010. 
november 10. és 17. között rendezte 
hagyományos Bárdos-napi rendezvényeit. 
Ebből az alkalomból különböző pályázatokon, 
versenyeken tehették próbára tudásukat, 
ügyességüket a térség iskoláinak tanulói.
Mi a következő versenyeken, pályázatokon 
értünk el említésre érdemes sikereket: 
Képzőművészeti pályázat 1-
8.osztályosoknak
Téma: Óvd a környezetet!
     1. helyezett Kajdi Janka 4. oszt. tan.
     3. helyezett Domonkos Alexandra            
                                                3.oszt. tan.
     Különdíjas: Varga Barbara 4. oszt. tan.    
    Felkészítő pedagógus: Császár Lászlóné

Versíró pályázat 4-8. osztályosoknak 
Téma: Óvd a környezetet!
     3. helyezés Vasvári Áron 4. oszt. tan.
     Felkészítő pedagógus:Császár Lászlóné 
Népdaléneklési verseny, nem 
Zenetagozatos alsós tanulók versenyében:
     1. helyezett: Mező Zsófia 1. o. tanuló
     Felkészítő pedagógus: Dér Krisztina

     Mezeyné Verő Katalin
5-6. osztályosok,népdaléneklés  
     2. helyezett: Szalai Anna 6.o. tanuló
      Felkészítő pedagógus: Dér Krisztina
Gratulálok és további eredményes munkát 
kívánok a pedagógusoknak és a 
diákoknak!

Jeszencsák Edvin 
iskolaigazgató

Varga Barbara, Kajdi Janka, Császár LászlónéVarga Barbara, Kajdi Janka, Császár Lászlóné

Mező Zsófia                                          Szalai AnnaMező Zsófia                                          Szalai Anna

            Vasvári Áron, Domonkos AlexandraVasvári Áron, Domonkos Alexandra



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

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

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
                               8264 Szigliget, Kossuth utca 53.

Tel.                           : 87/561-007, +36 70 371 5400 
Fax.                          : 87/561-019
E-mail   : szigligkonyvtar@freemail.hu
Lapzárta                   : minden hónap 20. napján

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Alkalmi-, utcai-, és
divatfrizurák

hölgyeknek, uraknak
és gyermekeknek

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!
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} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA
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HÉTVÉGENKÉNT KOCSONYAHÉTVÉGENKÉNT KOCSONYA

Güns PinceGüns Pince  – Szigliget– Szigliget
Iharos u. 47.Iharos u. 47.

Telefon: 06 20 441 0084Telefon: 06 20 441 0084

Kóstolják meg borainkat!Kóstolják meg borainkat!

LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK!
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