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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XV. évf. 3. szám

Várkapunyitó 2016
Idén, a tavalyi évvel ellentétben szerencsénk volt az időjárással. Gyönyörű napsütésre ébredtünk Húsvét vasárnapján. Ennek is köszönhetően sok látogatót vonzottak a Várkapunyitó programjai. Látnivaló volt bőven,
hiszen itt volt a Fekete Sereg Lovagrend, a Hunting Íjász Baráti Kör, a Gyulaffy László Bandérium. A harcászati bemutatókon kívül a Tapolcai Musical Színpad, Szabó István bűvész és solymászbemutató szórakoztatta a
közönséget. Itt egy kis képes beszámoló azoknak, akik idén nem tudtak ellátogatni ezekre a programokra:
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Az 1848/49-es forradalmi megemlékezés
A Szigligeti Általános Iskolában került sor az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc
168. évfordulójának megemlékezésére. A műsorban a tanulók segítségével végigkövethettük a forradalom dicső
eseményeit. Akik ott ültünk,
mind meghatódva néztük a
lelkesen éneklő, szavaló, táncoló gyerekeket, és éreztük az
összetartozásban, az összefogásban rejlő erőt. Azt a hitet
adták át nekünk, hogy rendkívüli dolgokra vagyunk képesek, és együtt, közösen legyőzhetjük az előttünk álló
kihívásokat. Köszönjük ezt a
szép műsort az iskola tanulóinak és a felkészítő tanároknak: Dér Krisztinának, Mezeyné Verő Katalinnak és Simonné Kajtár Évának.
Király Nikolett
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Nőnap

Várvédő-képzés az iskolában

A Szigligeti Turisztikai Egyesület ebben az évben Balatongyörökön, a Csóka Fészek étteremben tartotta nőnapi ünnepségét. A vidám rendezvényen a hölgyeknek egy pohár pezsgővel és virággal kedveskedtek az egyesület férfi tagjai. Németh Zoltán, az egyesület elnöke e szavakkal köszöntötte a
nőket:
„Mindenkit - természetesen elsősorban a nőket – sok szeretettel köszöntök a nőnapi rendezvényünkön, amely már hagyománnyá vált nálunk. Ez a hagyomány, nekünk férfiaknak
remek alkalom arra, hogy egy kicsit törlesszünk a nők felé,
hiszen nap mint nap gyűlik az az adósság, amellyel a nőtársaink felé tartozunk. Emellett ez a nap remek alkalom arra is,
hogy találkozzunk ismerőseinkkel, barátainkkal vagy eltöltsünk egy kellemes estét párunkkal. Így tehát a nők iránti
tiszteletünk és szeretetünk jeleként szeretnénk egy kis virággal és egy pohár pezsgővel kedveskedni minden nőnek!”
Az este folyamán Babos Lajos zenekara gondoskodott a jó
hangulatról.
Király Nikolett

Projektnapot tartottak a Szigligeti Általános Iskolában, amelynek témája a község felett magasodó vár gazdag történelme
volt.
Benkő Katalin igazgatónő március első szombatján azzal a
hírrel köszöntötte a tanulókat, hogy a török sereg partra
szállt Szigligeten, és a falu felé közelednek. Ez persze csak a
játék része volt, a nap egy akadályversennyel telt, amelynek
a története a 16. századi végvári harcok világába nyúlt vissza.
A bejelentést követően a Berki Fóris Szigligeti Várőrség tagjai
igazították el a gyermekeket, aki csoportokat alkotva készültek a várható csatára. A tíz állomáson különféle feladatok,
térképrajzolás, kirakó, csatakereszt- és szalmakarika hajítás,
vagy fegyveres futás várta a csapatokat, akik ügyesen és kreatívan vették az akadályokat. A verseny végén természetesen
a török-magyar összecsapás sem maradhatott el, azonban
nem fegyverekkel, hanem labdákkal. A kidobós vége szoros
török győzelmet hozott, a túlerő diadalt aratott. Ennek ellenére minden diákot apróddá avattak a vár vitézei, akik az ezt
bizonyító okleveleket is átnyújtották az ünnepélyes aktus
után.
Balassa Dániel

Könyvelői Fogadóóra
Április 14-én,
csütörtökön 17 órától
ingyenes könyvelői fogadóórát
tartunk a lakosság részére a
Básti Lajos Közösségi Házban.
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Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft. az idei évben is térítésmentesen gondoskodik a nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és
elszállításáról. Lehetőség van az az elektronikai hulladékok
gyűjtésére is a Fe-Group Invest Zrt.-vel együttműködve.

2016. Március

Növényi hulladékok égestése
Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék
kezelésének, égetésének szabályai:

Belterületen:

A lomtalanítás időpontja: 2016. május 20. (péntek)
Az előző évhez hasonlóan az idei évben is három helyszínen
(Általános Iskolánál, Csonka-toronynál, valamint a Strand és
Hajókikötő között) helyeznek el konténereket.
A lomtalanításkor lerakható hulladékok:

√ bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából
készült használati tárgyak

√ szőnyegek, textil, ruhanemű
√ műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok

√ kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok
TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe:

x vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép
gumiabroncsok

x zöldhulladék
x háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok
(festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, akkumulátorok)

x inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó
anyagok, csempe)

A település belterületére a környezet védelméről szóló Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.
(VII.8.) rendelete 4.§-a vonatkozik, mely szerint:
„(1) Az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban hasznosítással kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, el
kell szállítani.
(2) Az avar és a kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.
(3) Kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen lehet
égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, emberi
egészséget nem veszélyeztet.
(4) Kerti hulladékot közterületen égetni tilos.
(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális,
ipari és veszélyes hulladékot. (Pl: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, ill. ezek maradékait)
(6) Az égetés szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú
személy állandó felügyelete mellett történhet 7,00 – 20,00
óra közötti időszakban a hét minden napján vasárnap kivételével.”

x szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:

√ háztartási kis-és nagygépek
√ távközlési berendezések
√ számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek
√ elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések
√ világítótestek, akkumulátorok, elemek
A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb eső
gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált eszközöket,
bútorokat, a működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli ép, sérülésmentes, árammal, elemmel vagy akkumulátorral
működő eszközeit.
Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a szolgáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a későbbi lomtalanítás alkalmával már nem tudják átvenni és elszállítani.
Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak
tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árokpartra, hanem megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek!
Szigliget Község Önkormányzata

A hatóságilag elrendelt országos tűzgyújtási tilalom alól e
rendelet nem ad felmentést!

Külterületen:
Külterületen történő égetéshez az illetékes tűzvédelmi hatóság (Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály 8400 Ajka,
Liliom u. 10/B.) engedélyét kell kérni. (Nyomtatvány az önkormányzatnál rendelkezésre áll.) Külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját
megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A kérelmet 3.000.- Ft-os illetékbélyeggel kell
ellátni.

Szigliget Község Önkormányzata
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Nyíltnap az iskolában

HIRDETMÉNY
az általános iskolába történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre
történő általános iskolai beíratás ideje:

2016. április 14. (csütörtök)
8.00 - 19.00 óráig,
2016. április 15. (péntek)
8.00 - 19.00 óráig.
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján
tankötelezettsége teljesítését 2016. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a
választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első
évfolyamára.

A Szigligeti Általános Iskola nyílt napjának programja 2016.
április 6. (szerda)

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti
a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár
el és hoz másodfokú döntést.
Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/
hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.
A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános
iskoláinak felvételi körzete megtekinthető
a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/
KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon,
továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi
igazgatóságokon, a polgármesteri
hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.

2016. április 7. (csütörtök)

A harmadik óráktól a tanítás a megszokott
rendben folytatódik!
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Sportélet a faluban

Egy kis mozgás mindenkinek kell

A 2016-os évet heti két edzéssel kezdtük a műfüves kispályán. A füves nagypálya még nem volt alkalmas edzésre.
Február végén edzőmeccset játszottunk, Badacsonytomaj
utánpótlás együttesével, Badacsonytomajon. A csapat formája és a létszám nagyon idény eleji volt. Kölcsönjátékossal
és 10 emberrel kezdtük. A végén bosszankodtunk a 7 : 2-es
vereségen, mert minimum 5 darab 100 % - os helyzetet sikerült elszórakozni. A koncentráció és a labdakezelés biztonság
hiánya rányomta bélyegét a teljesítményre.
Következő héten Diszelben játszottunk felkészülési mérkőzést, 7 : 3-ra győztünk. A második félidőben az erőnlét hiánya mutatkozott a csapaton. Tehát láttuk mik azok a gyenge
pontok amiken javítani kell. A pálya talaja szikkadt annyit,
hogy a bajnoki fordulót meg tudtuk rendezni Révfülöp ellen.
Küzdelmes mérkőzésen, 4 : 2 - re nyertünk. Domonkos 2,
Kardos 1, és Kónicz 1 gólt lőtt. Következő héten Nemesvitán
szerepeltünk, a szigligetihez hasonló minőségű pályán. Az
eredmény 7 : 2 lett javunkra. Gólok: Kardos 3, Domonkos 2,
Boncföldi 1 és Kónicz 1.
Húsvét napján Gógánfa csapatát fogadtuk. Előtte a pálya
talaja hengerezve lett. Külön köszönetet mondunk, Balassa
Balázs Polgármester Úr és Balassa Dániel elnökségi tagnak
az áldozatos segítségért. Gyakorlatilag Húsvéti ajándékot
adtunk Gógánfának a döntetlennel. Végeredmény 0 : 0 , de
ha a gólhelyzeteket nézzük akkor nekünk volt nyolc - tíz,
Kupi Tibinek meg nem volt védeni valója. Alattomosan durva
együttes a Gógánfa, hazai pályán rúgtak szét bennünket
(négy sérült).
Dörgicsére megyünk, nem lesz egyszerű, de készüljünk becsülettel, mert 6-án MK meccs itthon Dudar csapatával. A
védelem kezd összeállni, Kupi Tibi nagyon jó formában van,
de a csatársor teljesítménye sok kívánnivalót hagy maga
után. Egy szezonra való gólhelyzet marad ki meccsenként. Ez
pedig idegenben sem dicsőség, itthon pedig kész tragédia.
Elkövetkező időszakban, a csapatszellem építése és erősítése lesz a célunk, különös tekintettel a közös tevékenységekről, melyek a pálya körül adódnak (pályafestés, hengerezés,
hálók és zászlók kihelyezése, begyűjtése). Ezeket a munkákat egy jó, egymásért küzdeni tudó csapat, közösen elvégzi
és nem csak elvárja.
Remélem, a csapat fejben fel tud nőni ehhez a feladathoz is!
Hajrá Szigliget!
Czilli Károly
A következő mérkőzések:
Április 3. 16 óra:
Dörgicse - Szigliget
Április 6. 17 óra:
Szigliget - Dudar kupamérkőzés
Április 10. 16 óra: Szigliget - Diszel
Április 17. 16 óra: Balatonakali - Szigliget
Április 24. 16 óra: Szigliget - Zánka
Május 1. 16:30:
Zalahaláp - Szigliget
Május 8. 16:30:
Zalaerdőd - Szigliget

Jó hangulatban telt az első „Köredzés” a Szigligeti Általános
Iskola tornatermében, amit a tapolcai Egészségfejlesztési
Iroda munkatársa vezetett. A kezdő foglalkozáson 10 fő teljesítette sikeresen az edző rájuk kiszabott feladatait, majd az
óravezető örömére következő alkalmakkor tovább bővült a
csapat létszáma.
A óra típusa köredzés, ami egy intervall óratípus, ahol a gyakorlatokat nem ismétlésszámra, hanem időre végzik a mozogni vágyók. A feladatok számát általában a létszám határozza meg, a gyakorlatok hosszát (40-60 mp) pedig a csoport
fittsége, edzettsége. A feladatok összetételét tekintve egyaránt megjelennek erősítő és állóképesség növelő feladatok.
A szerda délutáni (17,30) programhoz korra és nemre való
tekintet nélkül csatlakozhat bárki, aki kedvet kap egy kis
testedzéshez.
Fábián Kata
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Iskolai sportélet
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Futás

A Szigligeti Általános Iskola 1.-4. osztályos tanulói (14 fő)
bejutottak a KINDER+SPORT versenysorozat regionális elődöntőjébe (2016.április 20., Mór), ahol váltó-és sorversenyeken kell megküzdeni csapatunknak (Szigligeti Virgoncok) Közép-Dunántúl 7 iskolájával. Felkészülésünkhöz már eddig is
sok értékes sportszert kaptunk.
Iskolánk atlétika "csapata" - Bátai Anna: 300m-es, 800m-es
síkfutás, Mező Zsófia: magasugrás, 600 m-es síkfutás,
Giovana Monteiro: magasugrás, 600m-es síkfutás, Mező Ábris: kislabda hajítás, Medve Viola: hárompróba - sok-sok
edzéssel készül az árpilis végén kezdődő diákolimpiai versenysorozatra a jó eredmények, helyezések reményében.
Mile Pál

Vadász Attila március 06.-án Káváson (Zala megye) A Göcsej
Galopp elnevezésű terep Utramaraton futóversenyen vett
részt.
A zalai dombok között, a Göcsej Nemzeti park területén a
rendkívül nehéz, eső áztatta, agyagos terepviszonyok ellenére a viadalt Attila nagyon szép dobogós helyezéssel zárta.
A 41 + éves korosztályban, holtversenyben a másodikharmadik helyen ért célba.
Attila a 9. Spuri Balaton Szupermaratón versenyen is részt
vett, amit betegen is végigküzdött, és végül korosztályában
17. helyen ért célba. Gratulálunk szép eredményeihez és
kitartásához.

Judo
A március 12-én Nemesvámoson megrendezett regionális judo verseny szigligeti
érmesei:
Szalai Attila aranyérmes,
Jani András bronzérmes.
Gratulálunk nekik, és edzőjüknek, Kiss Balázsnak.
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Emlékezés a Holokauszt magyarországi áldozatainak
emléknapján a szigligeti áldozatokra
2001-től minden év április 16-án emlékezünk meg a magyarországi Holokauszt Napjáról, ugyanis 1944-ben Kárpátalján
ezen a napon kezdődött el a magyar zsidóság gettókba kényszerítése.
Szigligeten az 1940-es évek elején egy zsidó család élt, Güns
Jenő és családja. Güns Jenő bátyja, Güns Rezső segítségével
nyitott egy „szatócs-boltot” (a mai cukrászda helyén),
amely a szigligetieket „minden szükségessel” ellátta. A szigligetiek mindig elismeréssel beszéltek róluk, mert emberségesek voltak és segítőkészek.
A történelmi Zala vármegyében (Szigliget és környéke ebben
az időben Zala megyéhez tartozott) nem lakott sok zsidó. Az
első zsidók a 18. század első harmadában a Vas megyei
Rohoncról érkeztek. Lélekszámuk 1890-ig folytonosan növekedett. Ekkor a megye lakosságának 3,7 %-a (14 820 ember)
volt zsidó. Legtöbben 1846–1850 között költöztek be, amely
megfelel az utolsó nagy morvaországi bevándorlásnak és az
1846-os lengyel nemesi felkelést követő, országosan is kimutatható, hatalmas migrációs hullámnak.
A zalai zsidóság háromnegyede kereskedelemből és iparból
élt, és a megye lakosságán belül a kereskedelemben meghatározó szerepet játszott. Ezekből következik, hogy a 19. század végétől a kisebb településekből egyre inkább a piacközpontokba és városokba tartottak. 1941-ben 100 fős vagy
annál nagyobb zsidó népesség a következő tíz településen élt
(Zalalövő, Alsólendva, Balatonfüred, Csáktornya, Keszthely,
Nagykanizsa, Sümeg, Tapolca, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót),
ők tették ki a megye zsidó lakosságának 78 százalékát.
Így volt ez az 1876-ban Nemestördemicen született Güns
Rezső (ő Güns Zsuzsa és Kati nagyapja) esetében is, mert az
1900-as
cégbejegyzések
szerint már Tapolcán működtetett egy textil boltot.
Nevük (Güns – Kőszeg történelmi német neve) arra
utal, hogy valószínűleg ők is
a 18. század elején érkeztek
Vas megyéből.
Magyarország politikai életében a harmincas évek elejétől egyre nagyobb szerepet játszottak a jobboldali
pártok (különféle nyilas és
nemzetiszocialista mozgalmak), és Magyarországon is
egymás után születtek a
zsidók életét korlátozó törvények. 1938-ban életbe
lépett az első zsidótörvény,
majd 1939-ben a második zsidótörvény, amelyek először
20%-ban, majd 6%-ban maximálták egyes értelmiségi munkakörökben a zsidók számarányát. A második zsidótörvény,
már faji alapon, az izraelita vallásúak mellett azokat is zsidónak minősítette, akiknek egyik szülőjük, vagy két nagyszülőjük izraelita vallású volt. 1941. augusztus 8-án életbe lép az
úgynevezett harmadik zsidótörvény, amely megtiltotta zsidók és nem zsidók házasságát.
A náci politika azonban nem elégedett meg a korlátozó intézkedésekkel, hanem 1941-ben Göring megbízta Heydrichet a
zsidókérdés „végső megoldásának” (Endlösung) kidolgozásával, így a wannsee-i konferencián 1942. januárjában a német
állami szervek képviselői megtárgyalták a még életben lévő
zsidók halálra dolgoztatásának és legyilkolásának lehetséges
módozatait, és 1942 elején megindult Auschwitzban az európai zsidók tömeges legyilkolása.
1944. március 19-én a német hadsereg megszállta Magyarországot, hogy az ingadozó szövetséges további háborús

szerepvállalását biztosítsa. Horthy Miklós kénytelen volt a
németbarát Sztójay Dömét kinevezni. Az új magyar belügyi
vezetés és az Eichmann-kommando kezdetektől a magyar
zsidóság teljes deportálására törekedett, és a példátlan
gyorsasággal bonyolították le a zsidók megsemmisítését.
Egymás után jelentek meg a zsidóellenes hatósági intézkedések, így 1944. április 5-től kötelező volt a sárga csillag viselése, 1944. április 7-én bizalmas belügyminiszteri rendelet
jelent meg a zsidók elkülönítéséről és a gyűjtőtáborok felállításáról (eszerint a Délnyugat-Dunántúl, amelybe Zala vármegye is tartozott, az V. zsidótlanítási zónát alkotta). 1944. április 16-án kiadták azt a kormányrendeletet, amely előírja a
zsidók vagyonának bejelentését és zár alá vételét, és 1944.
április 28-án megjelent az ún. „gettó-rendeletet”, amely a
zsidókat kijelölt lakhelyekre (gettókba) küldte.
A zalai alispán utasítása az volt, hogy „az átköltöztetést
azonnal meg kell kezdeni, és legkésőbb 1944. május hó 16án estig be kell fejezni”. A rendelet értelmében az összeírás
a zsidó közösségi szervezetek feladata volt, a kisebb településeken azonban, ahol gyakran csupán egy zsidó család vagy
személy élt, a községi elöljáróságok (esetenként a csendőrség bevonásával) ezt maguk hajtották végre.
Szigligetről az 1169 lakosból 4 főnek (Güns Jenőnek és feleségének, valamint 2 kislányuknak, Györgyinek és Ágnesnek) kellett a tapolcai gettóba mennie. Itt már 508 zsidó
volt, köztük Güns Rezső és felesége, Löwinger Zseni.
1944. máj. 14-én megkezdődött a magyar zsidók tömeges
deportálása. A bevagonírozás előkészítéseként szükséges
koncentrálásra nyolc főbb gyűjtőtábort jelöltek ki a DélDunántúlon, a Zala vármegyei gettók számára Zalaegerszeget.
A tapolcai gettóból az embereket (így a Güns családot
is) jún. 19-én szállították át
a zalaegerszegi gyűjtőtáborba. Innen az utolsó útjuk
július 5-én Auschwitzba vezetett.
A külföldi tiltakozásokra
1944. július 6-án Horthy kormányzó utasítást adott a
deportálások leállítására, de
addigra már mintegy 450.000
embert hurcoltak el, a munkaszolgálatot teljesítő férfiak
kivételével a teljes vidéki
zsidóságot. A vonatok néA Güns-család
hány kivétellel mind egy
irányba indultak: AuschwitzBirkenauba, ahol az érkezők 60-80%-át, zömmel öregeket,
nőket és gyermekeket néhány órán belül gázkamrákban
ölték meg, a többieket rabszolgamunkára vitték, így alig néhányan tértek vissza közülük. Auschwitzban minden harmadik áldozat magyar állampolgár volt.
Güns Jenő és családja ott pusztult el. Güns Rezső és felsége
túlélte a borzalmakat, de az őket ért csapásokat sosem
tudták kiheverni, mert 3 fiúk közül csak egy élte túl a háborút. Güns Rezső három fiát: Istvánt, Imrét és Györgyöt
munkaszolgálatra vitték, és egyedül György (Güns Zsuzsa
és Kati édesapja) tért vissza 1947-ben az orosz hadifogságból.
Dr. Hay Diana
MTA Levéltár vezetője
Güns Katalin és Güns Zsuzsanna mai napig Szigligeten élnek.
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