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A szigligeti vár zavaros évtizede
Várunk történetének talán egyik legfordulatosabb,
ugyanakkor kevéssé ismert időszaka az 1433 és 1445
közötti. A majdnem évszázadnyi ideig birtokos
Móriczhidai és Újlaki családok bizonyítható tulajdonlása közötti időszak birtokjogilag rendkívül zavaros. Ezt
próbáljuk most kibontani.
I. Lajos királyunk 1344. december 7-én visszaadta
Móriczhidai Simonnak és Istvánnak Szigligetet (és vele
együtt Hegymagast). Ez az adomány egyúttal a vár
birtokosává is tette a családot, akik bizonyíthatóan
1433-ig viselték e címet. Ebben az évben egy újabb
Móriczhidai Simon elhunyt, a birtokot pedig fiára, Móricra és feleségére, Dombai Margitra hagyta. Dombai
Margit ugyanebben az évben felkérte Rozgonyi Simon
veszprémi püspököt fia gyámatyjának. Ehhez természetesen hozzátartozott, hogy a Móriczhidai család
birtokait Rozgonyi irányította. Ezek a birtokok Győr
megyében és Erdélyben is kiterjedt hálózatot alkottak.
A gyámság (és a vele járó pénzügyi haszon) azonban
csalogató volt mások számára is, Dombai György, Móric nagyapja pedig 1436-ban már bizonyíthatóan átvette unokája nevelését és birtokai kezelését. Azonban ez nem tartott sokáig, Dombó és Nyék ura ebben
az évben elhunyt, a kiskorú Móric és Szigliget kapcsolatáról pedig nem maradt ránk oklevél.
Az ezt követő időszak nem egyértelmű és hiányos forrásanyaga miatt pontosan nem megjelölhető, ki birtokolta a várat. Két lehetőség tűnik valószínűnek. Az első, hogy Móric zálogba adta a várat Rozgonyiéknak
vagy a Hédervári fivéreknek. Ezt bizonyíthatja, hogy
1445-ben Hédervári László pannonhalmi apát és fivére
Pál egy perben jelezték, hogy 3000 aranyforintot fizettek a vár zálogjogáért. Mivel a Rozgonyi, Hédervári
és Újlaki családok közeli rokonságban voltak, nem elképzelhetetlen, hogy az évek során több birtokosa is
volt, egymásnak adták a zálogjogot.
A második lehetőség a Gersei Pethő család nevéhez
fűződik, akik zalai ispánokként a vármegye legtekintélyesebb családjai közé tartoztak. Róluk 1440 decemberéből származik az első adat, amikor Csabi György és
László elfoglalták tőlük a várat. Ez az időszak már a
Luxemburgi Erzsébet és I. Ulászló közötti polgárháború kora, amikor Pethők Ulászló, és a Csabiak az özvegy
királyné pártján álltak. Ez a foglalás tehát ennek a

harcnak az eseménye, ugyanakkor az oklevél jelzi,
hogy a Pethők várnagya parancsolt Szigligeten. Pontosan nem tudjuk, mikor jutott a kezükbe a vár, de 1437
és 1440 között bármilyen dátum elképzelhető egyelőre.
Mindenesetre az 1440 decemberében a Csabiak által
megszállt várat 1441 márciusára sikerült visszafoglalnia a királyi seregnek és a Bánffy Pál vezette megyei
bandériumoknak. Ezt követően Ulászló jári Barócz
Balázsnak és Mihálynak, valamint némai Kolos Jeromosnak (aki cseszneki várnagy volt) adományozta a
várat ugyanezen év szeptember 9-én. Valószínű azonban, hogy a várban a Pethők emberei ültek a visszafoglalása után, akik nem adták át azt az új birtokosoknak. Ezt a várőrséget vezethette Berki Fóris és testvére, Pál, akik valamikor 1441-ben rajtaütöttek az almádi monostoron. Egy oklevél szerint betörték annak
kapuját, az ottani apátot, Pált elfogták és Szigligetre
vitték. Ezt megkoronázandó, a jó testvériség jegyében
önhatalmúlag megtették öccsüket, Berki Jóbot az almádi monostor vezetőjének. Ezért a tettükért később,
1442. január 30-án a pápa kiátkozta őket. Ez viszont
nem gátolta meg Fórisékat semmiben, évekkel később is hallunk róluk, mint Gersei-familiárisok.
1443-44 telén a Dunántúl aktuális kiskirálya, Rozgonyi
Rénold foglalta el zsoldosaival a várat, kihasználva,
hogy a királyi sereg éppen a téli hadjáraton vesz részt
a bolgár hegyekben. Ismét Bánffy Pálnak és a Gerseicsapatoknak kellett visszafoglalnia a várat, ezt az
1444 februárjáig, a Gersei-Rozgonyi békekötésig
tették meg.
A várbirtoklás utolsó fordulópontja 1445 októbere,
amikor már Újlaki Miklós birtokai között szerepel.
Hogy ő miképp tette rá a kezét Szigligetre, rejtély,
mindenesetre a szomszédos Hegyesd is a birtokai közé került.
Szigliget várának birtoklástörténete tehát tele van
érdekes és nyitott kérdésekkel, a források hiánya miatt ezek valószínűleg már örökké azok is maradnak.
A cikk elkészültéhez forrásként használtam Mészáros
Orsolya: Szigliget várának története a középkorban (in
FONS XII., 2005) című tanulmányát.
Balassa Dániel
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Rendőrségi hírek
A téli járművezetés veszélyei
Hó ugyan eddig nem nehezítette a hazai utakon közlekedők
életét, ettől függetlenül a téli közlekedés veszélyekkel jár: a
rossz látási körülmények, a csúszós, nedves utak miatt változtatni kell a rutinná vált vezetési technikán.
A téli hideg beálltával több a baleset, mivel az autósok a
nyáron megszokott tempóban és rutinnal haladnak az utakon, nehezen változtatnak a berögzült szokásokon, holott a
megváltozott út- és látásviszonyok miatt a megszokottól
eltérő vezetéstechnikai hozzáállás elengedhetetlen a balesetmentes közlekedéshez.
Nagyon fontos a téli gumik használata! A téli gumiabroncsok összetétele, keveréke eltér a nyári gumiabroncsokétól,
hiszen sokkal lágyabbak, megtartva rugalmasságukat, így a
hideg ellenére is megfelelő tapadást biztosítanak.
Hirtelen fékezni csúszós úton nagyon veszélyes! A kapaszkodók előtt azt a sebességet kell megválasztani, amivel az
autó fel tud jutni a dombra. A lejtőn sebességet váltani
nem szabad, mert irányíthatatlanná válhat a gépkocsi. Sík
terepen is ügyelni kell a sebességváltásra, az előzésre, a
kormánykerék hirtelen elmozdítására, mert könnyen megpördülhet a jármű.
Ha megcsúszott az autó, semmiképp ne essenek pánikba!
Első teendő: vegyék le lábukat a gázpedálról. A kormányt
fordítsák a csúszás irányába, hogy megtalálják az egyensúlyt. Ne fékezzenek, mert akkor a jármű tovább pörög.
Az utazás időtartamának növekedésével ajánlatos egyre
gyakrabban pihenni.
Az útviszonyoknak megfelelő sebesség és a nagy követési
távolság a legfontosabb.
A síkos utakon való fékezés mindig teljes összpontosítást
követel a vezetőtől. Ha a gépkocsiban nincs blokkolásgátló,
a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válik és kicsúszik. Ilyenkor csak az segít, ha a lábukat
leveszik a fékről, egyenesbe hozzák az autót.
Éjszaka, sűrű hóesésben fárasztó és kimerítő a vezetés.
Ilyenkor csak a sebesség csökkentése segít. Fontos a világítás! A fényszórókat, valamint a többi lámpát gyakran tisztítsák.
A legfontosabb szabály: közlekedjenek megfontoltan! Legyenek türelmesek és figyelmesek! Tartsák be az elsőbbségadás szabályait! Télen pedig még inkább csökkentsék a
sebességet!
Nagy Judit
megelőzési főelőadó
Tapolcai Rendőrkapitányság

A jégen tartózkodás szabályai
Ahogy a nyári fürdési idénynek megvannak az áldozatai,
sajnos az előírások figyelmen kívül hagyásával a jeges vizek
is szedik áldozataikat.
A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni,
ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A
gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy
meghaladja a 12 cm-t.
TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
•
•
•

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
kikötők területén,
és folyóvizeken!

Ha a jégen tartózkodása során gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal feküdjön minél nagyobb testfelülettel
a jégre és próbálja meg a legközelebbi biztos pontot hason
csúszva elérni.
Beszakadás esetén a kihűléstől való félelem és az
esetleges pánik miatt az ember ösztönösen mozgásba kezd,
de mégis igyekezzünk kerülni a felesleges mozdulatokat
Ilyen esetekben sajnos a kihűlés és a végtagok elgyengülése a legnagyobb ellenség, az ilyen vízben ez akár
10-15 perc után is megtörténhet. Emellett a jéghideg víz
alatt oxigén nélkül az átlagember néhány másodpercig bírja
csak.
Fontos, hogy ha partot értünk, azonnal menjünk
meleg helyre, szárítkozzunk meg, testünket töröljük szárazra, igyunk forró, meleg italt.
Nem lehet elégszer felhívni rá a figyelmet, hogy soha
ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert ezzel saját
életünket is kockáztatjuk, emellett további jégbeszakadások
történhetnek, így nemhogy segítünk, sokkal inkább csak
tetézzük a bajt.
A jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője
helyszíni bírságot szabhat ki. Az ilyen szabályszegést elkövetőt figyelmeztethetik is, de vele szemben szabálysértési
feljelentést is tehetnek.
Nagy Judit
megelőzési főelőadó
Tapolcai Rendőrkapitányság
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Januárban történt az iskolában
2017. jan. 2.-án kezdődött a tanítás a téli szünet után. Hosszú, fárasztó időszak következik a tanulók és pedagógusok
életében. Hivatalosan húsvétkor lesz hosszabb pihenésre alkalmas idő. A gyermekeknek hat hetente pihenni kell.
Ennek hiányában gyakrabban betegszenek meg, könnyebben éri őket baleset, dekoncentráltabbak, reggel nem bírnak felkelni. Ezért a nevelő testület úgy döntött, hogy a két félév határán, január végén a hétvégét két nappal meghosszabbítja, így január 30- 31. tanítás nélküli munkanap lesz, valamint a március 13.- 14. is szabad lesz, mivel március 15-e szerdai napra esik.
7-én a túraszakkörösök részt vettek a Tapolcai- tavasbarlang és a látogató központ programján.
A félév végéig, január 20-ig nagy erőkkel tanultak diákjaink. A félévi értesítőket január 27-én vitték haza.
11-én az első osztályosok bemutató órán bizonyították, mennyire sokat fejlődtek az elmúlt öt hónap alatt. A gyerekek fegyelmezettek, szorgalmasak, együttműködők, ügyesek, lelkesek. Jó volt látni őket.
Elindítottuk a kerámia szakkör égető kemencéjének megvásárlására a gyűjtési akciónkat. (Elmondható, hogy a nyolc
képzési év alatt minden tanulónk részt vesz kerámia szakköri foglalkozáson. Tehát minden tanulónk nyertese lesz a
beruházásnak.) Óriási örömünkre Vásárhelyi Ervin szigligeti lakos megvásárolta a készüléket. A cég leszállította, beszerelte. Kapunk folyamatosan még hozzájárulásokat. Azt a pénzt mázak, lakkok, ragasztók, mintázó eszközök,
agyag vásárlására fordítjuk. Úgy érzem, most lesz igazán méltó a szakkör eszközállománya ahhoz, amilyen színvonalú munka folyik Császár Lászlóné irányítása alatt.
Bizonyos munkálatokat, javításokat kellet végezni a tornateremben és a gázkazánnal, ezek rendben lezajlottak.
Jégpályát fagyasztottunk a kosárlabda pályára a gyermekek
nagy örömére.
21-én a továbbtanuló nyolcadik osztályosaink egy része központi írásbeli felvételi vizsgát tett.
23-án egy perces néma főhajtással emlékeztünk az autóbalesetben, Veronában elhunyt áldozatokra.
27-én a Szegedi Szabadtéri Színház előadásában tanulóink
megnézték az Egészség Iskolája című előadást az 1-6- osztályosok és óvodások.
28-án megtartotta Dömötöriné Csilla néni, Sötét Éva néni és
Carla Himpelmann angol anyanyelvi tanár, a negyedik iskola
előkészítő foglalkozást az óvoda nagycsoportosainak. Az
ötödik, februári foglalkozást a leendő elsős tanító nénik, Mezeyné Verő Katalin és Dér Krisztina tanárnő tartják.
Komoly kitüntetés érte két 7. osztályos tanulónkat, Szalay
Jázmint és Mező Zsófiát, akiket a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola ifjúsági fúvós zenekarába válogatták be. Ők fuvola
hangszeren tanulnak.
30-31-én tanítás nélküli munkanap volt, tanulóink pihenhettek a félév végén egy rövidet, miután megkapták a bizonyítványaikat. Január 30-án a Túra szakkör keretében, Dér
Krisztina tanárnő és File István tanár úr szakköröseink és az
érdeklődők ellátogattak Gyenesdiásba a Látogató Központba. Sok-sok élménnyel gazdagodtak.
Iskolánk tanulmányi átlaga 4.3 lett az első félévben. ..
További képek és információk a www.szigliget.hu/iskola oldalon, és a facebookon.
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Februári várható események a Szigligeti Általános Iskolában
Az előzetes terveinket mindig jóval felülmúlja a valóban megtartott programok száma. A hivatalos munkatervünkben néhány
előre látható program szerepelt, ahogy azt az előző számban jeleztük, ehhez képest látható, hogy mennyi minden történt még
közben. A munkaterv a tanév elején, augusztusban készül. Akkor csak a biztos programokat vesszük be.
Nézzük, mit terveztünk februárra:
7-én szülői értekezletet és fogadóórát tartunk. 16 órakor ül össze a SZM, 16:30-tól közös szülői értekezlet lesz, téma a félévi
értesítő és a farsang. 17 órától egyéni szülői értekezlet és fogadóóra is lesz, előbb az alsósok tartják a szülői értekezletet, aztán
a felsősősök.
Nagyon számítunk minden szülő megjelenésére. Fontos, hogy a gyermekeik tanulmányi előmeneteléről beszélgessenek a pedagógusokkal. Fontos hogy képben legyenek az iskolában folyó oktató- nevelő munkáról.
A 13-i héten tervezzük a kerámia szakkör számára ünnepélyesen átadni a fazekas égető kemencét, melyet Vásárhelyi Ervin szigligeti lakos ajándékozott az iskolának, és az agyag megmunkálásához fontos eszközöket, festékeket, lakkokat, szerszámokat.
Köszönet Hunyadi Sándornénak és családjának, Komáry Tamásnak és Janauschek Józsefnek a támogatásért.
A gyermekek farsangja 24-én lesz, a felnőtteké 25-én. Mindkét rendezvényre mindenkit várunk szeretettel, és tombola ajándékokat kérünk szépen!
25-én tartjuk az ötödik iskola előkészítő óvodás foglalkozásunkat. A leendő elsős tanító néni vezeti, Mezeyné Verő Katalin és
Dér Krisztina ének- zene szakos tanár, tanító néni.
Benkő Katalin
intézményvezető

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör jogot szerzett, hogy az adózó magánszemélyek
által felajánlott szja 1%-át fogadja. Körünk kötelezettséget vállal – összhangban az érvényes Alapszabályunkkal -, hogy az így befolyt összeget teljes egészében a Szigligeti
Általános Iskola környezet- és természetvédelmi programjának segítésére fordítja.

Adószám: 19254465-1-41
Szigligeti Táj- és településvédő Kör Elnöksége

Giczi Veronika gyógytornász
vezetésével kondicionáló torna indult
csütörtökönként 18 órától
a Szigligeti Általános Iskolában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Szigligeti hóember kalandja
Hull a pelyhes fehér hó,
Megrázta szakállát télapó.
Talpunk alatt nyikorog a hó,
Lejtőn vígan csúszik a szánkó.
Január a gyermekek öröme,
Hóember költözött a főtérre.
Az emberek a hóembernek köszönnek!
Februárban befagy az orra, leesik a kalapja.
Márciusban csak az elvásott seprűje tartja.
Április végre elzavarja.
Május az év legszebb hónapja.
Hóember helyét virágoskert takarja.
Az emberek szívét boldogítja,
A sok virág a főteret széppé varázsolja.

Szigliget, 2017. január
Hosszú Ferencné

Szőke Adrián
Született: 2017.január 23.
Szülők:
Szőke Krisztián, Kónya Mária

2017. Január

Szigligeti Harsona

7. oldal

XII. Farsang Kupa - 2017. Sitke
Nemzetközi triplett és duplett
pétanque csapatverseny
2017. január. 21-22-i hétvégén a sitkei, Kastélyfogadó pincéjében
került megrendezésre a petanque verseny. Szombati napon a
triplett versenyt tartották, ahol 16 csapat mérhette össze tudását.
A kétnapos verseny második napján duplett kupa verseny került
megrendezésre 32 csapat nevezett be. A kupa versenyre nem
csak a környező településekről, hanem az ország más városaiból
(Szigliget, Szigetszentmiklós, Veszprém ...) továbbá a határon túlról (Ausztria, Szlovákia) is érkeztek versenyzők, hogy a Sárvári Sakk
Club SE Pétanque Szakosztály által rendezett versenyen részt vegyenek.
A triplett versenyek csoportmérkőzéssel kezdődtek, majd a legjobb nyolc csapat egyenes kiesésben küzdött a helyezésekért.
Triplett verseny végeredménye:
Ifjúsági kategória
1. hely:
Monteiro Giovana
2. hely:
Berta András
3. hely:
Lónai Viktória

Széplábi Zsófia
Lakatos Dániel
Szabó- Bálint Valentin

Fonyódi Léna (Szigliget, Sárvár)
Sipos Dávid (SSC SE PSZ)
Szovák Alex (Pecöl, Megyehíd)

Felnőtt kategória
1. hely:
Dana Keys
2. hely:
Monteiro Giovana
3. hely:
Szakos Martina

Lubomir Sedivy
Havasi Rita
Asbóth László

Rudolf Puma Pulman (Szlovakia)
Filéné Gerencsér Zsuzsanna (Balaton SE PSZ)
Kasza Gyula (SSC SE PSZ)

A duplett verseny négy fordulós svájci rendszer alapján voltak a selejtezők és a legjobb 8 csapat egyenes kiesés szakaszban küzdött a kupáért.
Duplett verseny végeredménye:
Felnőtt kategória
1. hely:
Dana Keys
2. hely:
Szakos Martina
3. hely:
Monteiro Giovana

Rudolf Puma Pulman
Asbóth László
Pálmai Bence

(Szlovákia)
(SSC SE PSZ)
(Balaton SE PSZ)
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Bujtás család
A Bujtás család - Bujtás József, és felesége, Szalai Vilma, gyerekeik János, Mária, Janka és Irén - 1918 nyarán érkeztek
a Sopron megyei Szárföldről Szigligetre. Itt az Esterházy család szolgálatába szegődtek, a családfő a kastélypark kertésze lett, ő ügyes kezű, fúró faragó ember és a népi gyógyászat jó ismerője volt. Új otthonuk a majorban volt, de
Vilma asszony ezt nem nagyon akarta elfogadni, ezért szeretett volna visszamenni Szárföldre, ahol gazdálkodtak. A
grófnő azonban ragaszkodott ügyes, szorgalmas szolgálóihoz, és 1920-ban felépíttetett számukra a kastély hátsó
kapujánál egy kis házat. Ezután itt lakva ellátták a kapusi szolgálatot is, az ő feladatuk volt a kastélyba érkezők és
távozók be- és kiengedése. Gyermekeik is a kastélyban szolgáltak, János inas volt, ő később a fiatal János gróffal Budapestre került. Mária és Janka szakácsnők voltak, Janka a kiskastélyban is, majd Simon János sopronhorpácsi fiatalemberrel kötött házassága után, az ottani kastélyban is szakácsnőként dolgozott. Munkájukat megbecsülték, elégedettek voltak velük.
Bujtás Irén az 1930-as évek elején Nemestördemiczre (Badacsonytördemic) járt varrótanfolyamra, ahol kiváló szakemberektől tanulta a varrást, szabászatot, tervezést. A tanfolyamon nemcsak szakmai képzést kaptak, hanem kulturális tevékenységet is folytattak, színdarabokat játszottak, magyar táncokat tanultak. A fellépő ruháikat is maguk
tervezték és varrták. Szigligeten, az 1934-es szüreti mulatságon, az ún. magyar ruhában, melyet saját kezűleg varrt,
a bál szépe lett, megosztva Beke Rozáliával (Isztl Ádámné). Irén 1937-ben Fülöp Ferenccel házasságot kötött és Szárföldre költöztek, 1999-ben Kenyeriben hunyt el.
Bujtás Irén lánya, Máthé Gyuláné Fülöp Gabriella, a Vas megyei Kenyeriben élő tanár gondozza a falu szélén lévő
bájos kis házat. Ő így ír: „ A nádtetős, fehér oszlopos, folyosós, szoba, konyhás ház eredetileg természetesen földes
volt, amit agyagos vízzel sikáltak. A kis házat sokan megnézik, fotózzák, valaki elnevezte Tündér háznak, mert olyan
mesebeli látvány. Mióta őseim Szigligetre jöttek, sok idő eltelt, sok történelmi változás történt. Ők mindannyian eltávoztak az élők sorából: Bujtás József 1950-ben, felesége, Vilma 1959-ben Szigligeten, Janka 1991-ben Sopronhorpácson, Irén 1999-ben Kenyeriben, János 1984-ben és Mária 1986-ban Szigligeten hunyt el.
Bizonyára nagyon büszkék lennének arra, hogy nevük ennyi idő után is él a faluban. A kastély hátsó kapuját Bujtás
kapu-ként emlegetik, a házhoz vezető kis dombot, Bujtás dombnak nevezik a helyiek.”
Takács József
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Inasok 1934

Bujtás
Bujtás Irén
Irén

Tóth István, Bujtás János
Irén - Janka - Mária - János

Szüreti
Szüreti bál
bál szépségverseny
szépségverseny 1.hely
1.hely

Istl Ádámné Beke Rozália
szüreti bál 1932

1932
1932

Szalai Vilma - Bujtás József 1937
Bujtás Janka, Tóth László, Bujtás Mária

Simon János és Bujtás Janka esküvője
1937. május 2.
Bujtás Irén esküvője
1937. aug. 22.

Varrótanfolyam 1934

Bujtás Irén esküvőjén a zenekar.

Varrótanfolyam, Nemestördemicz 1934

Ihász József (Babuka)

Debrecenyi Gyula plébános

Szakács Kálmán

Sóstai István

Piller Gyula

Dosztál István
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