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Pap Vera színésznő nevét kapta a Főtér
Pap Vera színésznő tavaly áprilisban hunyt el. Élete utolsó időszakában Szigligeten
élt. Január 27-én ünnepelte volna 60. születésnapját. Ennek az évfordulónak a tiszteletére döntött úgy a képviselő testület, hogy
Szigliget főterét Pap Veráról nevezik el.
Az ünnepségen Szabó Tibor alpolgármester
felelevenítette Pap Vera életének Szigligethez
kötődő emlékeit. Itt találta meg élete párját,
Simon Sándor ügyvédet. Szerette Szigligetet és
az itt élő embereket. A szigligetiek pedig büszkék arra, hogy a művésznő közöttük élt. Ezért a
képviselőtestület úgy határozott, hogy emléket
állít tiszteletére és róla nevezi el a főteret. Az
ünnepségen elhelyezték a hivatal falán Béres
János alkotását, a Pap Veráról készült domborművet is. Majd Eszenyi Enikő, a Vígszínház igazgatója, Pap Vera barátja elevenítette fel a színésznő életútját, szerepeit.
Harminchat évig volt a Vígszínház társulatának tagja, több mint negyven filmben és tévéjátékban nyújtott kiemelkedő alakítást. Nagy tehetségű, jelentős
művész volt. Tragikai képességének és egyedülálló humorának köszönhetően
eljátszhatta a drámairodalom nagy szerepit. Egyike volt a legnagyobb színésznőknek.
Az ünnepségen Kovács Károly esperes megáldotta az emléktáblát, majd a Szigligeti Általános Iskola tanulóinak megható műsora következett. Ezt követően Pap Vera legkedvesebb dalát barátai: Szőcs Artúr, Telekes Péter és Slárkú
Anett énekelték el. A család nevében az
özvegy öccse, Simon Zsolt mondott köszönetet minden emlékezőnek.
Az ünnepség után a résztvevők a temetőbe
vonultak, ahol virágot helyeztek el Pap Vera
sírjánál.
Köszönet a műsorban részt vett tanulóknak
és felkészítő tanáraiknak: Szalai Jázminnak,
Idrányi Pannának, Idrányi Lillának, Széplábi
Borókának, Ress Kamillának, Falati Kittinek,
Falati Liliánának, Szalai Attilának, Dér Krisztina és Simonné Kajtár Éva tanárnőknek.
Király Nikolett
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Jószágigazgató
Ki is volt Knoblauch Tivadar, aki egész pályafutását az
Esterházy-hitbizomány tisztjeként dolgozta végig, és
munkája nagy elismerést, elégedettséget és sikereket hozott neki, illetve munkaadóinak?
Teljes nevén Knoblauch Tivadar Tódor Ottó Sándor
1879. január 30-án született Vecseklő településen,
ami a trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye
Füleki járásához tartozott, ma viszont Szlovákia része. Szülei, Knoblauch Richárd és Bécsy Ottília. A
Knoblauch család már 1768-tól jelen volt a bánsági
Érchegységben és 1818 óta, öt generáción át vezette
a település Fekete Sashoz címzett gyógyszertárát.
Irányossy Knoblauch Ágoston is többek között, de a
család több tagja is az idők folyamán meghatározó
szerepet játszott a község társadalmi életében.

Knoblauch Tivadar, és testvére Richárd az iskolai
éveket a miskolci református főgimnáziumban töltötte. Tanulmányi eredményük nagyon jónak mondható, jó tanulók voltak. Tivadar sorsa ezután számunkra ismeretlen, mígnem a Mórichida melletti
tekepusztai Esterházy uradalomban tűnik fel, mint
jószágfelügyelő (gazdatiszt) az 1920-as évek elején.
Valószínűleg egyszerre dolgozott a két Esterházyfivérnek, Sándornak és Pálnak, így 1925 után már a

szigligeti és istvándi uradalom ügyeire is figyelmet
fordított. Az egyik első írásos dokumentum, amiben
a neve szerepel egy „Felszólalási Jegyzék”, ahol ő
képviselte gróf Esterházy Pál és János érdekeit. 1927
-ben Fehrentheil-Gruppenberg László földmérnök
felmérte Szigliget területét, köztük az Esterházy földbirtokokat, és így az osztályba sorolásuk is megtörtént. Ebben a felmérés előtti és utáni adatok szerepeltek: adó köteles vagy sem az adott földrész, megfelelő művelési ágba, illetve megfelelő minőségi osztályba sorolták-e a felmért területeket? Ennek eldöntése Knoblauch Tivadarra szállt, megbízott benne a grófi család, tudása és szakértelme kellő garanciát adott arra, hogy ezekben a fontos kérdésekben
döntsön.
Feleségével
Horecsny Józsával
a vár alatti kúriában laktak, megosztva életüket a
feleség anyjával,
özv. Horecsny Miklósné Kalán Máriával. Vezetékes víz
akkor még nem
volt, így a vizet
szamárháton kellett felvinni a kúriába, ami főzésre,
mosakodásra, és
az állatok itatására
kellett. A faluban
csak a major környékén volt ásott
kút, ahonnan lehetett vinni. Erről a
vízhordásról gróf
Forgách Béla, aki
szintén a kúriában lakott, az 1880-as évek elején
„Élményeim és emlékeim 89 év alatt” című kis könyvében így ír: „Végre még megemlítem az okos állatok közül a szamarat. Amelyek nem ostobák, mint
nevük jelzi. Julcsa és fia Balkó, az én két csacsim.
Ezek feladata a völgyből a dombra hátukon a két-két
puttanyban a vizet hordani. Alul a kutnál egy ember
megtölti a puttonyokat. A két csacsi egy bizonyos
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uton lombos fák között egyedül neki indul. A háznál
egy nagy kád mellé állnan, ahol egy másik kerti munkás a csapon át a vizet a ládába ereszti. Ezután ismét
visszamennek. A fent levő legény panaszkodott, hogy
a Balkó csacsi puttonyában alig van víz, hogy a kutnál
lévő legény vagy nem tőlti meg azokat, vagy lukasak
és folynak. Megvizsgáltam a puttonyokat, semmi hibájuk nem volt. Az alsó legény mindig teletöltötte a
puttonyokat. De már erre én is kiváncsi voltam, hogy
hogyan tünik el a víz az uton, mert ennek nyomát
láttuk. Egy fára felmásztam, ahonnét az egész utat
beláthattam és mit látok? Egy fordulónál a két csacsi
megáll Julcsa körülnéz fogával addig emeli a Balkó
hátán levő puttony csapszegit, amíg a víz folyik. Aztán tovább mennek. Meg volt a rejtély fejtve . Julcsát
ezért az anyai szeretetért egy nagy darab sós kenyérrel megjutalmaztam és nagy fülébe súgtam, hogy
láttam.”
Ez a leírás egy 89 éves ember emlékeiben élt, valós
vagy sem, azt eldönteni nem a mi feladatunk, de
megható a történet.
A vízhordásnak ez a formája viszont a vár alatti település kialakulása óta így működött. A tóti Lengyel
család nemesi házába, illetve kúriájába, a gazdatiszti
házba, később a tanári lakásokhoz is így hordták a
vizet az 1940-es évek elejéig.
Knoblauch Tivadar életében nagy fordulatot hozott
az 1935-ös év, felesége Horecsny Józsa január 22-én
délután 1 órakor, 53 éves korában tüdővész következtében meghalt.
A nagy veszteség ellenére a jószágfelügyelőnek folytatni kellett a grófi birtokok felügyeletét és irányítani
a megkezdett munkákat. Egy utolsó írásos emlék,
ami még róla szól, a Miskolci Református Lévay József Gimnázium Évkönyvében található, az 1938-39es tanévben. Egy csapat cserkész táborozásáról szól
a történet, ami Szigligeten volt:
„A Balaton partján, Szigliget gyönyörű vidékén rendeztük meg nyári nagytáborunkat jún 21-től júl 6-ig,
5 vezető és 36 cserkész részvételével. Maradandó,
testet-lelket erősítő élmény volt ez a tábor. Nemcsak
a táborozás örök örömei, kemény munkája, komoly
életformája maradt meg a résztvevőkben, hanem a
környékre (Hévíz, Siófok, Füred, Almádi, Badacsonytomaj, stb.) rendezett kirándulások, portyák, versenyek tanulsága is. Résztvettünk a Badacsony-tomaji
hősi emlékmű felavatási ünnepén is.
Itt mondunk köszönetet a csapat jótevőinek: Váry
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József úrnak, aki készséges gondosságával és ebédjeivel várta táborozó csapatunkat, Knoblauch Tivadar
gazd. főintéző úrnak, aki ingyen szalmát, szekérfuvart és olcsó fát bocsátott rendelkezésünkre.”
Ez év végén abbahagyta a gazdatiszti munkát, nyugdíjba vonult és Tapolcára költözött. Ezután sem tétlenkedett. 1939-től a Tapolca és Vidéke hetilap gazdasági rovatvezetője lett. 1942-től ingyenes adóügyi
tanácsadó tevékenységet folytatott. Politizált is, mint
a MÉP (Magyar Élet Pártja) szimpatizánsa. 1943. június 7-én másodszor is megnősült, feleségül vette
Hornyák Máriát, a bajai születésű 43 éves nőt. Megegyeztek, hogy a házasságból születendő gyermek az
apa vallását, az ágostai, evangélikus egyház tanait
követi.
1943 júliusában hivatalos szakértőnek kérték fel az
Alsó Dunántúli Mezőgazdasági Kamarába.
1944. január 7-én, 65 éves korában délután fél 4-kor,
tüdőgyulladás következtében hunyt el, és a tapolcai
régi temetőben helyezték örök nyugalomra.
Takács József

Megérkezett a tél
Fák között kergetőzik a kósza szél.
Viharral is megküzdött, míg ide ért.
Meséli a fáknak vándorló életét
Elrepült az ősz, érkezik a tél.
Almafa-körtefa átadta termését,
Kaptár elrejtette illatos mézét.
Tavaszra megújítja a méhcsalád életét.
Pincében is érik a kipréselt szőlőlé,
Ha letisztul, dicsőség a gazdáé.
Ízleli, kóstolja. Jobb, mint a szomszédjáé.
Vadrózsa is érleli gyümölcsét,
Zord napokra biztosítja a madarak élelmét.
Száraz ágon kuporog a bagoly még,
Alkonyatkor várja ám a szerencsét.
Felborzolja tollát, nyitogatja szemét,
Hogy az estebédről nehogy lemaradjék.
Zord a tél, kegyetlen, keseríti az állatok életét,
De a hóesés megszépíti a gyermekekét.
Hóember nevet ránk az út peremén.
Mikor végre elmegy a tél,
A természet újult erővel magához tér.
Szigliget, 2015. december
Hosszú Ferencné
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Iskolai előkészítő
A Szigligeti Általános Iskola a 2015-2016-os tanévben lehetőséget biztosított a nagycsoportos, iskolába készülő óvodások

lők részéről.
Az óvodások újabb tanárokkal ismerkedhettek meg, így az
eddig ismeretlen környezet egyre bátrabbá és magabiztosabbá tette őket.
Talán az egyik legnagyobb élményt az idén januári iskolai
előkészítő adta a kicsiknek, hiszen megismerkedhettek a
judo harcművészetével, és még ki is próbálhatták erejüket
egymáson, anélkül, hogy az óvó nénik megfedték volna őket.
A foglalkozások bemutatása során az óvodások nem csak az
itt dolgozókkal, hanem az itt tanuló gyerekek egy részével is
megismerkedhetett. Az utcán bátrabban köszönnek egymásnak, szólítják le az ismerős arcokat.

Judón

Sajnos már én is 25 éves távlatból tekinthetek hajdani nyüzsgő iskolámra/iskolánkra.

számára az előttük álló, kérdésekkel és izgalmakkal teli új
életszakasz bemutatására.
Az előkészítés első foglalkozása
októberben került megtartásra,
ahol a leendő nebulókat megismertették azokkal a pedagógusokkal, akik az iskolai élet első
éveiben terelgetik majd őket.

A tornateremben
Pali bácsival

A szigligeti óvodából valamenynyi nagycsoportos jelen volt és
örömmel tapasztaltuk, hogy a
környék településeiről is eljöttek az érdeklődő szülők és
gyerekek.
A foglalkozások közé észrevétlenül beférkőzött a matematika, a torna, az irodalom és a
részvevők megismerhették leendő osztálytársaikat és nevelőiket.
Míg a gyerekek a szülőktől némiképp elkülönülve élvezték a
foglalkozást, addig mi sem unatkoztunk. Benkő Katalin intézményvezető bemutatta az iskolai élet fontosabb színhelyeit,
beszélt az újonnan indult program felzárkóztató szerepéről,
és ezáltal a gyerekek iskolai életbe való könnyebb beilleszkedéséről.
Megismerhettük az intézményben működő sokszínű szakköröket, és az iskolai létszám csökkenésével járó hátrányok
mellett rávilágított azokra a lehetőségekre is, amelyek kifejezetten egy ilyen kis közösségben tudnak csak érvényesülni.
A következő foglalkozás november végén került megtartásra
és a részvétel nem volt kérdéses sem a gyerekek, sem a szü-

Látom testvéreim, édesapám tablóját a falakon és örülök,
hogy gyermekem is itt indulhat el a diákélet első lépcsőin. Az
épület nem változott, a létszám benne csökkent, de
igyekszik belső tatalma megújulni és a lehetőségeihez
mérten lépést tartani a mai
kor elvárásaival.
Örülök és hálás vagyok a kezdeményezésért, mely lehetőséget adott a régi-új iskolai
élet megismerésére, még ha
nem is teljes részleteiben.
Köszönöm valamennyi szülő
nevében a pedagógusok segítő és előremutató munkáját. Pályájukon további erőt és kitartást kívánok.
Szalay-Szabó Anita, szülő

Ismerkedés az interaktív táblával
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Ami a 2015 évi Harsonákból kimaradt:

Dicsekszem, mert van kikre!
Szigliget híres, de nem nagy település. Sajnos, a jelen helyzetben alig van az iskolánknak tanulója, de épp e miatt jogos
a fenti cím.
Talán a negyven év fölöttiek emlékeznek a „Ki tud többet a
Szovjetunióról” vetélkedő-sorozatra. Ennek a mintájára elindítottak hazánk iskolái között egy vetélkedősorozatot „EUóra” címmel, mely milyen meglepő, az Európai Unió megismerését tűzte ki céljául. A Szigligeti Általános Iskola 8. osztálya is részt vett ebben a tömegeket megmozgató próbában.
Az ország 170 iskolájából 2600 gyerek bizonyíthatta tudását,
rátermettségét.
És visszatérve a címre, büszkék lehetünk. Gyermekeink bekerültek az országos döntőbe, mely Budapesten volt június 10én. Itt ismét bizonyíthattunk, hogy nem az iskola mérete a
döntő, ha az észről és az intelligenciáról van szó. A csapatunkban Pupos Dorina, Steingruber Niki, Varga Barbara és
Vasvári Áron küzdött. Igen, küzdelem volt, hisz az elérhető
díj sem volt lebecsülendő.
Summa summarum, gyerekeink itt is bizonyítottak. Az ország
második legjobb csapata címet szerezték meg, no és a nem
lebecsülendő százezer forint értékű kalandparki beutalót
Zamárdiba.
Augusztus 15-én éltünk a nyereménnyel és a nagy hőség
ellenére mindenki jól érezte magát.

Utoljára felsorolom az osztály tagjait: Bakos Alinka, Berta
Gréta, Hegedüs Márk, Pupos Dorina, Steingruber Niki, Szabó
Bence, Szalai Dóra, Toppantó Napsugár, Tóth Bence, Varga
Barbara, Vasvári Áron.
File István osztályfőnök
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HIRDETÉS
Ház eladása miatt jutányos áron eladunk ingó vagyontárgyakat:

parasztbútorokat

ágyakat

matracokat

dísztárgyakat
Megtekinthető előzetes időpont egyeztetés után.
Veres István, 8264 Szigliget, Réhelyi u.42.
Telefon: 06/70/536-7011
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Szigliget község sportélete
Tavaly augusztusban írtunk utoljára
pár gondolatot a település sportéletéről, kiemelve a labdarúgást.
Egy – két pontosítás a csapat munkájáról, mert nem biztos, hogy a
falu sportszerető közönsége tájékozott lenne: három fős vezetőséget
választott a sportközgyűlés 2014ben, Mayer Tamás és Balassa Dániel vezetőségi tag és jómagam az
elnöki funkciót vállaltuk.
Az új vezetőség megalakulásakor,
felosztottuk a feladatokat, mely
szerint: Mayer Tamás a csapatvezető, ő állítja össze a kezdő 11-et,
szervezi a játékot, Balassa Dániel a
KIT manager feladatokat látja el, pálya, öltözők, felszerelés, utazás,
stb. Én a csapat működéséhez és működtetéséhez szükséges: igazgatási, pénzügyi és adminisztrációs munkát végzem. A két vezetőségi tag területét felügyelem, de csak segítő szándékkal, a munkába nem szólok bele. (feladatom vállalásánál ez külön kérésem volt)
Az őszi bajnoki szezonban a visszaigazolt játékosokkal a Megye 4ben indultunk.
Az indulást megelőzően, a kötelezővé tett Magyar Kupa megyei
sorozatban volt feladatunk. Új csapatként előselejtező mérkőzést
vívtunk Zánka együttesével hazai pályán. 2 : 1 –es győzelmünk
bejuttatott bennünket az első fordulóba. Dörgicse következett
idegenben, 3 : l arányban vettük ezt az akadályt is. Hamar jött a
második forduló - nekünk harmadik mérkőzés - Lesenceistvánd –
Uzsa (megye 3) ellen, hazai pályán. 3 : 3-as döntetlennel tovább
léptünk a következő fordulóba. A sorsolás Tihany (megye 2) csapatát hozta Szigligetre, aminek a vége ismét 3 : 3-as döntetlen lett.
Így a tavaszi folytatásban a negyedik kupa fordulóval kezdünk.
A bajnokság kezdése jó volt, Révfülöp (2 : 1) és Nemesvita (14 : 1)
ellen nyertünk, de a jó kezdést egy vereség sorozat feledtette,
Gógánfától 5 : 4 –re, Dörgicsétől 4 : 1 –re (hazai), Balatonakalitól

5 : 0-ra (hazai). Diszel ellen idegenben 5 : 3 javunkra. Zalahaláptól
5 : 3-as vereség itthon (szakadó esőben), Zánka következett idegenben 3 : 2 javunkra.
A zalahalápi mérkőzés után az őszi időjárás megviccelt bennünket,
ezután minden mérkőzésünket idegenben kellett játszanunk. Zalaerdődön (tavasszal is náluk játszunk) 3 : 1-re kikaptunk, következett
a Tapolcai Öregfiúk, 2 : 2 –re végeztünk, (11-est hibáztunk) és a
végén Sümegprága ahol 3 : 1 – re maradtunk alul, (11-est hibáztunk).
A félidei mérleg 7-ik hely 13 ponttal, a 12 csapatos mezőnyben.
Kónicz László a góllövő listán a 2 helyen áll jelenleg.
A pálya még most sem alkalmas játékra, reméljük a tavaszra lemegy
a vízszint.
Természetesen az év végi csapatösszetartáson mindenki elmondhatta a véleményét, és a tavaszi szezon elvárásait. A csapat a tudása
alapján sokkal előrébb kellett volna, hogy végezzen az őszi szezonban.
Erős fogadkozás van a játékosok részéről, hogy a középmezőny első
felébe beérjünk, ennek megfelelően a téli szezonban heti rendszerességgel a műfüvesen edzést végzünk.
Ehhez a csapatnak morálisan és fizikálisan is erősödni kell, és a játékot végre komolyan kell venni, mert amikor felöltjük a „Szigliget”
feliratos mezt, attól a pillanattól a községet képviseljük, és nem tesz
jót a renoménknak a sok negatív megjegyzés (még ha igaz is) az
idegenektől.
Bajnoki év végén ismét összeülünk és kiértékeljük a vállalásainkat.
Ha szükséges természetesen – az eredményesség érdekében - változtatni fogunk.
Most készüljünk a MK 4 fordulójára, valamint a minél jobb tavaszi
szereplésre!
Hajrá Szigliget!
Czilli Károly
Sportkör Elnöke
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Tudós Alex, 2015. október 10-én született.
Szülők; Tudós Gábor, Tudósné Ódor Eszter

Jelenszky Patrik, 2016. január 4-én született.
Szülők; Jelenszky Árpád, Nyilasi Ivett

Hegyi Máté Pál, 2016 január 9-én született
Szülők; Hegyi Mihály, Hegyi-Kovács Katalin

2016. Január

Szigligeti Harsona

Kisfaludy Sándor:
Csobánc című verse - 1807

9. oldal

Takács József
gyűjteményéből

„Isten-hozzád, Rózsa lelkem!
Megyek, úgymond, Budára;
S kikeletre Bátoryval
Onnan török nyakára.
Teli, hallom, vitézekkel
Immár Mátyás udvara,
S én ne mennék? – aki nem megy,
Nem nemes, nem – magyar a’.

Péczer Irma - Vörös Lajos

Ha az isten szerencsét ád,
Visszahozom szivemet,
S borostyánnal koszorúzva
Viszlek haza hölgyemet.

Marton Erzsébet - Szabó Joachim

Szigligetben fogunk élni,
Szerelmünkben boldogok,
Hol fészkünkből kirepülni
Egykönnyen majd nem fogok...

Princz Anna - Káli József

Zorcsecz Mária - Káli Ferenc
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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

Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Szerkesztőség:
Király Nikolett
Cím:
matr1ca
Tel:
Szigliget Község Önkormányzata
Fax:
2.2.4/1242/2002.
E-mail:
Szigligeten havonta, 500 példányban
Lapzárta:

Községi Könyvtár
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
87/561-007, 70/371-5400
87/561-019
szigligkonyvtar@freemail.hu
minden hónap 20. napján

