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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Gyermekkorom márciusai
Ahogy a közelmúltban zajlottak a március 15-i megemlékezések, bennem gyermekkorom emlékeit idézték fel. Bizonyára nemcsak az elmúlt évtizedek szépítették bennem
nemzeti ünnepünket, valóban a legnagyobbként éltük meg
az 1940-es évek elején.
Mi, kisiskolások hetekkel előtte nagy izgalommal kutattuk
az alkalomhoz illő verseket. A tanító nénink mindenkinek
engedte, hogy a megtanult versét elszavalhassa. De boldog
volt, aki kiállhatott!
Reggel 8 órai szentmise után vonultunk a Hősök kertjébe,
ragyogó napsütésben magyar ruhában, pártával a fejünkön.
Most, ilyen hosszú idő után is lelki szemeim előtt felidéződik az ünnepibe öltözött falu apraja-nagyja. Kár, hogy nem
tudom képpé formálni ezt az emléket.
Akkor még hittük, hogy „rabok tovább nem leszünk”! Sajnos szomorú évek jöttek. Talán a márciusi ifjak, emlékük
megünneplése is hozzájárult ahhoz, hogy a nehéz évtizedeket átvészeljük!

2017. Várkapunyitó Programjai
Április 15. (szombat)
13.00 Tapolcai Musical Színpad
14.00 Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium
15.00 Szó és Kép Színpad
16.00 Solymászbemutató

Április 16. (vasárnap)
11.00 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület
11.30 Szabó István bűvész
12.30 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület
13.00 Apródavatás
13.50 Fekete Hollók Rendje
14.50 Batsányi Táncegyüttes

Jávori Lászlóné Liszkai Anna

A szigligeti iskolások a 2017. március 15-i ünnepségen

XVI. évf. 03. szám

15.40 Solymászbemutató
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Szigligeti Turisztikai Egyesület
A Szigligeti Turisztikai Egyesület buszos kirándulást szervezett tagjai részére március első hétvégéjén. Szombaton
jókedvű, 32 főből álló csapat indult el az első célállomás,
Herend felé.
A porcelánkészítés titkaival ismerkedhettünk meg a látogatóközpontban, mely szórakoztatva, de mégis mélységeiben
ismerteti meg a porcelánkészítést az érdeklődőkkel. A
Minimanufaktúrában a szakma mesterei élőben mutatták
be tudásukat, érdekes munkájukat. 3D-s mozi előadásban
ismerkedhettünk meg a manufaktúra történetével.
A Porcelánművészeti Múzeum állandó gyűjteménye, és
minden évszakban megújuló időszaki kiállításai ismertetik a
Manufaktúra fejlődéstörténetét. A porcelán világába tett
kirándulást követően az Apicius Étterem és Kávéház vendéglátását élvezhettük. Csodálatos herendi kávéscsészéből
fogyaszthattuk el reggeli kávénkat.
Ezután folytattuk utunkat Tatára, ahol az Öreg-tó északi
partján álló romantikus Öregvár megtekintése volt a cél. A
XIV. század végén épült gótikus vízi vár aranykora Zsigmond
és Mátyás király idejére esett.
Az épület eredetileg nem védelmi célokra, hanem birtokközpontnak, nyaralónak, vadászkastélynak készült. Az eredeti állapotában négy saroktornyos épületnek mára csak a
keleti tornya áll. A várkastélyt három sarkán olaszbástyás, a
negyediken körbástyás vízivár veszi körül. Ez az egyetlen
magyarországi vár, melyet az eredeti vízárok-védelmi rendszer övez. A várat a tóparti sétányon is meg lehet közelíteni.
A séta után a tó partján lévő impozáns Pikant Étteremben
ebédeltünk. Jó választás volt!
A szervező, Szántó Zsolt ötlete és kapcsolata révén jutottunk el a Neszmélyi Borvidékre, a Hilltop borászathoz. A
Vértes, Gerecse és a Duna által határolt szelíd lankákon a
különleges mikroklímának köszönhetően régi hagyománya
van a szőlő és bortermelésnek. A karakteres fehérborok
mellett bársonyos vörösborai is kiváló minőségűek.
A Hilltop Neszmély Zrt. az Neszmélyi borvidék egyik legjelentősebb borászata. Könnyed, gyümölcsös ízű borairól
ismert. Egyik alapító tagja, Kamocsay Ákos, aki 1999-ben az
Év Bortermelője, a Hilltop Neszmély pedig 2004-ben az Év
Pincészete lett.
Itt töltöttünk el egy kellemes estét, pincelátogatással és
borkóstolóval. Ötfajta bort , fehér, rosé és vörösbort kóstolhattunk, hozzá gusztusos hidegtálat hoztak. Közben gyönyörködhettünk a csodálatos panorámában. Naplemente
után elindultunk hazafelé, a mi kis balatonparti településünkre. Igazi tartalmas kirándulás volt!
A csapat nevében köszönjük Cseh Judit és Szántó Zsolt szervező munkáját!
Káli Magdolna
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Nőnap 2017
A Szigligeti Turisztikai Egyesület részéről az elnök, Németh
Zoltán köszöntötte a hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkalmából, virággal és pezsgővel, közös ünnepi vacsorával. A
rendezvény helyszíne az idén az Esterházy Pince volt.
A vacsorához kellemes légkört varázsolt Németh Tibor tangóharmonikájával, vidám dalaival.
Évek óta kedvelt hagyomány az egyesületnél a nyílt nőnapi
összejövetel és a zenés vacsora (ami önköltséges volt).
Az elnököt Zoltán nap alkalmából pezsgővel és "Azért vannak a jó barátok" c. dallal lepte meg a turisztika csapata.
Köszönjük az egyesület hölgy tagjai nevében a kedves köszöntőt és Németh Tibornak, hogy szabadsága alatt időt
szakított a szórakoztatásunkra.
Káli Magdolna
B. Radó Lili: Ragyogj!
/A nő dícsérete/
Ragyogj, mert szeretetre születtél,
mert az élet hordozója lettél,
Ragyogj, mert érzelmek élnek benned,
értelmet adva az életednek.
Ragyogj, hogy erőt sugárzó lényed
szülője lehessen a reménynek.
Ragyogj, mert a közöny sivársága
nem vethet árnyat a napsugárra.
Ragyogj, mert szép vagy és ragyognod kell!
Mert lelkedben rejtett csillag tüzel,
Ragyogj, mert Isten üzenete vagy!
Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!
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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.

A lomtalanítás időpontja: 2017. május 5. (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:
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Lakossági zöldhulladék gyűjtés!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft. 2017. április 1-vel folytatja a lakossági zöldhulladék gyűjtését.
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos,
hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), komposztálás után
újra visszakerül a természetes körforgásba.
2017. április 1-től a zöld hulladék elhelyezésére a Regionális
Hulladékkezelő Központban kialakított Hulladékudvar áll
rendelkezésre. Kollégáink az Üzemelési szabályzatnak megfelelően a megjelölt hulladékokat térítés nélkül átveszik.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle szennyeződéstől mentesen szíveskedjenek elhelyezni a Hulladékudvarban kihelyezett konténerekbe (műanyagzsák, fólia stb. nélkül).
A hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy és
a vele közös háztartásban élő természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.
Nyitva tartás

Kihelyezés helyszíne

Hétfőtől-Péntekig:
7:00-től- 15:00-ig

Hulladékgyűjtő udvar
(8308 Zalahaláp,
hrsz. 010/42) a Regionális
Hulladékkezelő Központ mellett található

x vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép
gumiabroncsok

x zöldhulladék
x háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok
(festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek,
akku- mulátorok)

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

Szerda:
7:00-től – 18:00-ig

NHSZ Tapolca
Nonprofit Kft.

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 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 öszszeget teljes egészében a Szigligeti
Általános Iskola környezet- és természetvédelmi programjának segítésére
fordítja.

Adószám: 19254465-1-41
Szigligeti Táj- és településvédő Kör Elnöksége
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Polgárőr Egyesület Szigliget
Beszámoló az egyesület 2016. évi munkájáról
Az egyesület éves munkáját az előző évekhez hasonlóan a
polgárőr jogszabályokhoz alkalmazkodva és a szolgálatvezénylési terv szerint végeztük. Feladatunknak továbbra is a
közrend és közbiztonság védelme, a bűn és baleset megelőzése a rendőri szervek munkájának a segítése, a lakosság
biztonságérzetének növelése. A szolgálatok alatt igyekeztünk a személy és vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat elvégezni. Fontos feladatként kezeltük a kistelepülések
közbiztonságának javítását valamint az áldozattá válás megelőzését. A polgárőrök Szigliget és Hegymagas község területén látták el feladataikat. A havi megbeszéléseinket megtartottuk. A szolgálatokkal kapcsolatos teendőket megvitattuk, értékeltük. Jelenlegi taglétszámunk 25 fő. A jövőre
tekintve szívesen várjuk az új tagok jelentkezését. Irodánk
és garázsunk áthelyezésre került a tavalyi év folyamán. Az
önkormányzat a kultúrházban biztosított új irodát számunkra. Ez komfortosabbá tette az összejövetelinket. Sajnálatos
módon 2016-ban nem volt lehetőség gépkocsi vásárlásra
pályázni. Mivel a gépkocsink cseréje már mindenképpen
szükséges volt - pályázati kiírás hiányában - polgárőrségünk
úgy határozott, hogy önerőből kell megoldanunk. A gépkocsi vásárlást a takarékos gazdálkodásunk és a támogatóink
hozzájárulása tette lehetővé, amelyet ezúton is köszönünk.
A polgárőrség az egyesület gépkocsijával idén is megközelítőleg 5000 km tett meg a szolgálatok során. Itt külön köszönetet szeretnék mondani azoknak a kollegáknak, akik az
átlag felett teljesítenek egész évben és több feladatot vállalnak, mint mások. Szigliget teljes társadalmi rétegének
(gyermekek, idősek, állandó lakosok, nyaraló tulajdonosok,
valamint az idelátogató vendégek) közbiztonsága védelmében a segítségnyújtás az alapvető célunk. Sajnos negatívomként kell megemlítenem, hogy sok esetben nem érezzük a társadalmi megbecsülést a munkánk során. Itt nem
anyagikra gondolok, mivel egyesültünk olyan civil szervezet,
amelynek nem a jövedelemgyarapodás a célja. Több esetben kimaradunk a támogatók felsorolásában, a helyi médiában a rendezvények biztosításakor. Én azt gondolom, hogy
azok az emberek, akik a település és a társadalom érdekében önzetlenül és ellenszolgáltatás nélkül éveken keresztül
ilyen irányú munkát végeznek szervezett formában, több
megbecsülést és tiszteletet érdemelnek. Az áldozattá válás
megelőzése érdekében foglalkoztunk az idős, főleg egyedül
élő emberek védelmével, és napi életvitelük figyelemmel
kísérésével. Az idősek sok esetben közvetlenül hozzánk
fordulnak tanácsokért és segítségért. A segítségkérésre
késő éjszaka is volt példa, szükség esetén értesítettük a
rendőrséget. A figyelő-jelző szolgálatok mellett igyekeztünk
segítséget nyújtani az egyre látogatottabb sport-és kulturális rendezvényeken. Ilyen volt az előző évben elsőként megrendezett Szigligeti Félmaraton, amely új kihívások elé állította a szervezetünket. Vagy a már sokadik alkalommal
megrendezett országos fogyatékkal elő emberek egyesületének
balatoni
kerékpár
túrája,
SzigligettőlBadacsonytomajig. Kerékpárút hiányában, a 71-es főúton
való közlekedésük biztosítása és kisérése volt a fő feladatunk. Az ilyen és a hasonló rendezvénybiztosítások igen
nagy baleset kockázattal járnak. A polgárőröktől ezen ese-

mények nagy odafigyelést és pontos helyzet felismerést
igényelnek.
2016-ban fő támogatóink voltak: Szigliget Önkormányzata,
Országos Polgárőr Szövetség, Magyar Posta Zrt., Turisztikai
Egyesület Szigliget, magánszemélyek, vállalkozások.
A támogatásokat felszerelésre, működési költségeinkre és
gépkocsi vásárlásra fordítottuk. A Szigligeti Turisztikai Egyesülettől az idegenforgalmi szezonzáró rendezvényekor
(Süllőfesztivál) feladataink finanszírozására üzemanyag
beszerzési támogatást kaptunk. Szinte már hagyományszerűen idén is megrendezésre került az évértékelő rendezvényünk, amely nagyon jó hangulatban telt. Megbeszéltük az
év történéseit és elismeréssel jutalmaztunk egy szigligeti és
egy hegymagasi kollégát a kiemelkedő munkájukért. A vezetőség nevében megköszönöm a 2016-os évben támogatóink anyagi segítségét és köszönöm polgárőrtársaim munkáját, mely hozzájárult településünk közbiztonságához.
Pupos Ferenc
Szigliget Polgárőr Egyesület elnöke
Pupos Ferenc a Veszprém Megyei Polgárőr Napon 2016
szeptemberében megkapta a Polgárőr Érdemkereszt ezüst
fokozatát, melyet Túrós András, az országos Polgárőr
egyesület elnöke adott át ünnepélyes keretek között Balatonkenesén.

Iskolai felhívás!
Kedves Támogatóink!
Nagyon örömteli dolog a számunkra, hogy az iskola
újabb eszközökkel gyarapodott közadakozásból. Megvásároltuk támogatóinknak köszönhetően a fazekas égető
kemencét, és a zsibongói bútorcsaládot, melyet rövidesen szállít a gyártó. Újabb terveink vannak a zsibongó
még otthonosabbá, higiénikusabbá tételére. Egy konyha
pultot tervezünk építeni étkező asztallal, melybe beépítenénk a hűtőszekrényt (tej, zöldség, gyümölcs tárolására), mosogatót, mosogatógépet (tanulóink nem tudják
jól elmosogatni poharaikat), főző felületet.
Nagy örömmel vennénk pénzbeli, felszerelési, víz- és
villanyszerelési felajánlásokat!
Köszönettel: Benkő Katain intézményvezető
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Márciusban történt a Szigligeti
Általános Iskolában
A március eleje több technika feladattal kezdődött. Az iskola
kertjét rendbe kellett hozni a hosszú tél után. Rengeteg tűlevél, borostyán várt megregulázásra. Szülői segítséggel a Kossuth utcai kerítés mentén lévő, főleg fenyőket meg kellett
nyírni, ugyanis olyan hatalmasra nőttek az ágaik, hogy az
úttesten közlekedő busz és a kamion oldalához értek, és
megkarcolták azt. Hálás köszönet két tanítványunk szüleinek,
Szabó Györgynek és Horváth Gergelynek.
Kiderült, hogy egy öreg fa egészen elszáradt, azt ki kell vágatni. Erre a szülő segítség kevés, szakembert kell hívni.
Gőzerővel készültünk a március 15-i megemlékezésre. Tanulóink Dér Krisztina, Mezeyné Verő Katalin és Kajtárné Simon
Éva tanárnők felkészítésével szép ünnepi műsort adtak elő.
Az idén korán tartottunk, 9-én, mert hétfőn, kedden, szerdán
a gyermekeknek szünet volt, a tantestület pedig Szlovéniába
utazott szakmai kirándulásra, a Maribori Egyetemre. Itt megismerkedhettünk a kisebbségi nyelvoktatást végző pedagógusok magyar nyelvi képzésével, a képzést végző oktatókkal.
Estébe nyúló beszélgetésen cseréltünk tapasztalatokat, városnézésre kísértek el bennünket vendéglátóink.
Hamarosan viszontlátogatásra kerül sor, ahol mi mutathatjuk meg, hogyan folyik az oktatás nálunk, milyen módszereket, tankönyveket, segédeszközöket használunk, és tanórai
látogatásokon ismerkedhetnek meg a gyakorlatban a hallgatók ezekkel.
Március 20-án vendégségben voltak nálunk a szigligeti óvodások a Víz világnapja alkalmából. Játékos feladatokkal tanultak a gyerekek Enikő nénitől és Béla bácsitól, segítettek az
elsősök is.
A víz világnapi program csütörtökön folytatódott a 2.-3.-4.
osztályosoknál.
A hetedikes tanulók megkapták az ilyenkor szükséges oltást.
Tablófényképezés 21-én volt. Nyolcadikos tanulóink készülnek az általános iskolai életszakaszuk lezárására. A felvételi
időszak véget ért, az év lezárása, a ballagás hosszadalmas
előkészületet igényel. Készül a tabló, a megfelelő ünnepi
öltözet, a műsor.
23-án Falati Liliána Veszprémben futó versenyen indult a
korcsoportjában. A közel 60 indulóból a megyei megmérettetésen 5. lett.
Iskolánkat gyakran keresik meg egyetemi képzésen részt
vevő kollégák azzal, hogy a szakmai gyakorlatukat nálunk
végezhessék. Mi örömmel fogadjuk őket. Büszkén mutatjuk
meg, hogyan élünk, hogyan dolgozunk, szívesen tanulunk új
módszereket tőlük, vagy tartjuk frissen a megszerezett tudásunkat. Az elmúlt hetekben négy ilyen megkeresés is volt.
A kanadai angol anyanyelvű segítőink újra jönnek, heti rendszerességgel több órában is foglalkoznak tanulóinkkal.
Veszprémből érkezett vendég előadó a 7. osztályosokhoz a
pályaválasztási tanácsadással, képesség felméréssel segíti a
továbbtanulást.
Volt óvodás foglalkozás ebben a hónapban is. Szájer Béla,
Mile Pál vezette a foglalkozást.
Újabb nagyszerű versenyeredmények érkeztek a napokban.
Medve Bátor (8. osztályos) és Varga Attila (6. osztályos) a
Veszprém megyei megrendezésű „Teremtett világ” című rajz
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pályázaton külön díjat nyertek.
A Mária –napok versenyen a Tapolcai Nagyboldogasszony
Római Katolikus Iskola által meghirdetett helyesírás versenyen Tóth Boglárka 3. helyezést ért el.
30-án meglátogattak bennünket a Badacsonytördemici óvodások. Mi kézműves, sport foglalkozással készültünk. Az
iskolásokkal együtt végezték el a feladatokat a gyerekek.
A kollégák továbbképzéseken vettek részt.

Köszönettel: Benkő Katain
intézményvezető

MÁRCIUS IDUSÁN
„ Az én népem neve: magyar.
Jelünk: piros, fehér, zöld.
Hogy én magyar gyermek vagyok,
Engem büszkeséggel tölt.”
Kedves és fülbemászó gyermekversikékkel, mondókákkal
és a huszárok csatáit idéző dalokkal készültek a kisgyermekek Március 15. ünnepére. Lelkesen festették a nemzeti színű zászlókat, melyeket pálcákra ragasztva egy
csokorba gyűjtöttünk. Megismerkedtek a kokárda történetével és boldogan tűzték kabátjukra, mikor az általuk
festett zászlókkal a Hősök kertjébe indultunk. Óvatosan
fogták markukba a vékony pálcákat és vigyáztak, nehogy
a hideg márciusi szél kikapja a kis kezekből a zászlókat. A
legkisebbek is lelkesen „ meneteltek” és büszkén helyezték el mindannyian a piros, fehér, zöld lobogókat.
Az óvodában még csatasorba álltak, kis fakardot ragadtak
és aki a legszebben harsogta:
„ Egy, kettő, három, négy,
kis katona, hová mégy?
Debrecenbe pipáért,
Kolozsvárra leányért!”
nyakába akasztotta a huszárdobot és vitézesen vezette
körbe kispajtásait a csoportszobában.
Csombó Lajosné
óvodapedagógus
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A szőlőhegyi Szentháromság kápolna 170 éve
Az idei évben ünnepeljük, hogy Szigliget egyik legszebb fekvésű helyén, 170 évvel ezelőtt megépült a Szentháromság kápolna. Erre az évfordulóra többféle módon is szeretnénk megemlékezni, ezért is hirdettünk rajz-, és fényképpályázatot az elmúlt hónapban. A Harsona sorai között az elkövetkező időszakban pedig a Kápolna érdekes,
és sok esetben alig ismert történetével szeretnénk tisztelegni az évforduló előtt.
A Rókarántón található klasszicista stílusú kápolna a helyi szőlősgazdák adományából
épült 1845 és 1847 között. Az építkezésről ekként tudósít a Historia Domus: „1845 évben a Szigligeti Szőlőhegyben a fáradhatatlan plébános (Szeles Ferenc) buzdításából a
Hívek egy kápolna építésébe kezdtek. 1847-ben a Szigligeti Kápolna építése bevégződvén; szeptember 21-én fölszenteltetett.”
A kápolnát kétszer is fenyegette a pusztulás az évtizedek során. 1897-ben a tornyot villámcsapás érte, de szerencsére nem kapott tűzre az épület. Másik alkalommal pedig a zsindelytetős épületet őrtoronynak nézvén bombasorozatot indítottak a kápolna ellen. Csodálatos módon a kápolna belsejében semmilyen kár nem keletkezett, de sajnos a
tetőzet leégett.
„Az oroszok 1945. március 27-én reggel törtek be Nemestördemicre.
Ezen a reggelen a szigligeti hegyi Szentháromság kápolnát gyújtóbomba találat érte, és tetőzete teljesen leégett. A hívők nagy áldozatával ez a kár teljesen pótolva lett, cseréptetővel ellátva szebb lett,
mint azelőtt. A szigligeti templom tetőzete is hiányt szenvedett, mely
pótoltatott.” – Historia Domus
A kápolna harmóniumát a helyi lakók adományaiból, 1902-ben vásárolták. Oltárképét Rezes Molnár Lajos festette. A szentélyben bal,
illetve jobb oldalon Szűz Mária és a gyermek Jézus festménye, továbbá Krisztus levétele a keresztről című festmény található.
A kápolna előtt található a világháborúkban elesett magyar katonák
emlékére állított kőkereszt. Közvetlen mellette állították fel az ettől a
helytől nem messze lezuhant amerikai repülőgép legénységének
emléktábláját, ezzel is jelképezve a megbékélés fontosságát minden
nemzet között.
Jelenleg csak búcsúnapján tartanak itt szentmisét, amely a pünkösdöt követő vasárnapon van. Régebben nyaranta,
még korábban pedig rendszeresen is tartottak itt miséket. A Kápolnával egybeforrt Willesits Ferenc lelkipásztor neve, aki hosszú időn át gondozta ezt a kedves épületet. Életéről a következő számokban olvashatunk.
A kápolna oltárának felújítására 2016-ban került sor.
Az ezt megelőző időszakban az oltár olyan rossz állapotba került, hogy akár a legkisebb erőhatás révén is
darabok törhettek volna le belőle. A festés mögött a fa
szerkezete szinte elporlott. Az akkori felújítás során
kicserélték a károsodott faelemeket, frissítették a külső
lakkozást, megújult a tabernákulum, illetve az aranydíszek és a kehely is restaurálásra kerültek. A munkálatokat Pák András okleveles faszobrász-restaurátor művész végezte. Érdekesség, hogy az oltár egyik rejtett
szegletében az egykori készítő megörökítette az építés
dátumát is: 1847. Az oltárfelújítást Faber Miklós és felesége, Éva kezdeményezte, amely teljes egészében
saját felajánlásukból valósulhatott meg.
A Szőlőhegyi Szentháromság kápolna oltára

Szabó Tibor András
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Köszönet!
Beteg lettem, mentő,
kórház, műtét, de
már gyógyulok.
Szeretném megköszönni mind azoknak,
akik a segítségünkre
siettek:
Balassa Balázs polgármester úr, Dr. Karasszon Diána, Káli
Magduska, Balta Pannika, Balassa István, Platthy
Fanni és Gábor, Hunyadiné Marika, Noé Antal,
Egyed Peti, Ihászné Piroska, Ihász Natália (Nati),
aki még most is naponta segít rajtunk.
De köszönet a hölgyeknek, akik adagolják ebédünket, és akik az ajtó elé teszik az éthordót!
Köszönet, hálás köszönet!
Bokros Júlia

Sport
Megkezdődött a focitavasz
A Balaton SE labdarúgó csapata folytatta a szereplést a bajnokságban. A tavaszt nyitó edzőmérkőzésen a Tapolcai
Öregfiúk csapatát sikerült legyőzni 6-3 arányban. Egy héttel
később a bajnoki nyitányon Diszelben győztünk 2-0-ra
Kónicz László góljaival. A második összecsapásunknak a
hazai pályává váló tapolcai sporttelep adott helyet, a jó
erőkből álló Révfülöpöt sikerült nagy küzdelemben lenyomni. A 3-1-es győzelemből Domonkos Richárd két, Szalai
Róbert egy góllal vette ki a részét. Az utolsó márciusi mecscsünket Balatonakaliban játszottuk, a tabella második helyén álló ellenfelünk végül 4-2 arányban győzedelmeskedett. A góljainkat ekkor Vadász Attila és Kardos Máté szerezte. Április 9-én játsszuk az első hazai mérkőzésünket
Monostorapáti ellen, ami egyben a megújult öltöző avatója
is lesz.
Kérjük, szurkoljanak nekünk! Hajrá Szigliget!
Balassa Dániel

Balassa Nóra
Született: 2017. március 9.
Szülők:
Balassa Kornél,
Balassa-Hegedüs Krisztina
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A grófnő kertésze, Talabér Gábor
A kastélyhoz tartozó kertészet 6 katasztrális hold területen gazdálkodott, ami jelentős bevételi forrást jelentett a grófi család számára, ezért 1925-ben még két üvegházat és egy ciszternát építettek a kastélypark szélén. A kertészet Talabér Gábor vezetésével fejlődött fel, aki 1920-ban telepedett le Szigligeten,
és regénybe illő körülmények között vette feleségül a balatonszepezdi Virius birtok tulajdonosának az unokahúgát, Virius Franciskát. A lányt ezért nagybátyja, Virius Vince kitagadta, és a ráíratott viriustelepi kastélyt is visszavette.
Virius Vince (Topol, 1847. július 20. - Balatonszepezd, 1918. június 19.) a gazdasági iskola elvégzése
után 1867-ben került Lesencetomajra Deym gróf szőlőbirtokára írnoknak, majd 1878-tól tiszttartója, 1902
után pedig jószágkormányzója lett a birtoknak. 1879-ben szőlőtermesztéshez keresett helyet a Balaton
északi partján, Lóczy Lajos geográfustól kért segítséget, aki a szepezdi oldalt ajánlotta neki. A filoxéravész
után egyik kezdeményezője a Balaton-felvidéki szőlők újratelepítésének. 1890-ben Tapolcán megalakult a
filoxéra elleni védekező egyesület, amiben meghatározó szerepet vállalt, és nagy teret szentelt a Deymféle szőlőtelepek növényvédelmének és a Virius által kísérletezett mohaoltásnak. Ferenc Józseftől 1904ben, érdemei elismeréséül, megkapta a
nemesi címet és a lesenczetomaji előnevet. A Balatonszepezd melletti erdőterületen amerikai módra telepített
szőlőt és konyakgyárat építtetett, parcelláztatott, és ezzel kialakította a későbbi Virius-telepet. A hagyomány szerint itt ismerkedtek meg, és szerették
meg egymást, Talabér Gábor és Virius
Franciska. Kapcsolatukat, Virius Vince
nem akarta elfogadni, ezért elküldte a
fiatal kertészt. A románcnak csak azért
nem lett vége, mert Virius Vincéné és
Deym Izabella grófnő (gr Esterházy Pál
felesége) jól ismerték egymást, egyik
találkozásuk alkalmával szóba került a
fiatalok története, a jólelkű grófnét pedig meghatotta a fiatalok szomorú sorsa. Azonnal intézkedett, és meghívta a
szigligeti birtokára kertésznek az ifjú
legényt. Nemsokára követte Franciska
is Szigligetre, a gróféktól kaptak egy kis
házat, amit a fiatalasszony kívánságára
átalakítottak. Boldog életük 1922. március 6-án megszakadt, amikor első gyermekük, Anna, hat hónapos korában,
kanyaróban meghalt. 1923-ban megszületett második gyermekük, Karolina,
akit később, felnőttkorában, mindenki
csak Lincsi néninek szólított. Férje NéAz uradalmi kertészet vezetőjének családja. Talabér Gyula,
meth István lett, akinek a segítségével
Talabérné Virius Franciska, Talabér Karolina, Talabér Gábor,
még az 1970-es években is folytatták a
családi hagyományos kertészkedést.
Talabér György
Talabér a kastélyparkban a grófi családnak teniszpályát is készített, valamint krikettpályát a gesztenyefák alatt. A második világháború után Talabér Gábor akadályozta meg a kastélypark kiirtását, és egészen 1954-ig maradt a park gondozója.
Takács József
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Talabér Gábor és fia

Talabér Karolina
(Németh Istvánné)

Talabér Gábor és unokája Erzsi

Virius
Franciska
Talabér
Talabér Gábor
Gábor és
és aa körtefája
körtefája

Talabér Gábor

kertészet az 1970-es években

Németh István
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