
fogalmazódott     bennünk, 
csak minőséget szabad 
kivinni, ez vonatkozik 
programra ugyanúgy, mint 
a gasztronómiára. 
Számunkra a legnagyobb 
turisztikai attrakció, 
valamint a településre 
leginkább jellemző 
kuriózum a vár.  Erre 
építettük a kulturális 
programot, ezért hívtuk 
meg  a  középkori zenét   
játszó    Hollóének    Hun-
garica  Régizenei  Együt-
test,  akik   már  
szerepeltek korábban a 
szigligeti várban, továbbá  

Szigliget  település 
küldöttsége három napot 
tartózkodott Brüsszelben, 
a Magyar Kulturális 
Intézet  meghívására. 
Ennek a három napnak a 
célja és feladata 
számunkra az volt, hogy a 
Badacsonyi Régió 
részeként megmutassuk 
kultúránk és 
gasztronómiánk  egy 
olyan szeletét, amely 
jellemző ránk. Amikor arról 
döntöttünk, hogy 
belevágunk az útba és 
megpróbáljuk méltóképpen 
képviselni a Balaton 
Gyöngyszemét,akkor meg-
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Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.

        ...

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre.

S te, szivem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, lehetnél!
E hős ifjuság vezére
Voltam e nagy tetteknél.

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napoleon dicsősége,
Teveled sem cserélek! 

Petőfi Sándor: 15-dik március, 1848.Petőfi Sándor: 15-dik március, 1848.
Részlet 

Szigliget   Brüsszelben!Szigliget   Brüsszelben!

(Folytatás a következő oldalon.)  

Szigliget   Brüsszelben!
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Varga Sándort és táncpartnerét Rajzó 
Ildikót, valamint öt vitézt.  A 
gasztronómia egyik fontos eleme a bor 
volt, melyet Szatmári Gábor, Szászi 
Endre, Szántó Zsolt, Pupos Ferenc, 
Güns Katalin, Szabó Tibor, valamint az 
Esterházy Pince biztosította. A küldöttség 
„élelmezését” és a fogadást Simon Péter, 
míg az utazáshoz a gépkocsikat, valamint 
az üzemanyag egy részét Szatmári 
Gábor  biztosította. Rajtuk kívül még 
támogatást nyújtott a Tapolca és 
környéke Kistérségi Társulás, akik 11 fő 
utazását biztosították a kistérségi busszal, 
valamint a Kékkúti Ásványvíz Zrt., akik 
ásványvizet, valamint Baráth Sándor és 
Balló Piroska anyagi támogatást nyújtott. 
Természetesen a fennmaradó költséget 
az önkormányzat állta.
A legfontosabb program a település 
bemutatkozása  volt a Magyar Kulturális 
Intézetben. A fogadásnak és a 
programnak rendkívül nagy volt a 
sikere.  Az ételekkel kapcsolatban a 
Magyar Kulturális Intézet dolgozói így 
fogalmaztak: „Szigliget kitett magáért, 
nem emlékeznek hasonló mennyiségű, 
gusztusos vendéglátásra”.  Itt kell 
megköszönni Németh Zoltánnak és 
Raposa Lajosnak  a munkáját. 
A belgiumi magyar nagykövet is 
elismerően szólt az ételekről, a 
színvonalas, és a településhez illő 
műsorról, továbbá a végén 
megjegyezte, hogy nem lehetett volna 
kellemesebb zárása az estének, mint a 
szigligeti borokkal történő ismerkedés. 
Ez alatt a három nap alatt nem csak 
Szigligetet, a Badacsony Régiót, hanem 
Magyarországot is képviseltük.  A 
küldöttség magyar és szigligeti zászló alatt 
szerepelt négy alkalommal a Magyar 
Kulturális Intézet által szervezett 
magyar napokon Anspach Galerie-ben, 
valamint a Brüsszel belvárosában 
szervezett felvonuláson.  A városban 
szervezett felvonulást több százan 
nézték,  és örökítettek meg egy-egy 
pillanatot fényképezőgépükkel, 
kamerájukkal a produkcióból. 
Vendéglátóink egyértelmű véleménye volt: 

Szigliget sokat tett azért, hogy jobban 
megismerjék a magyar embert és 
kultúráját.
Számomra a legnagyobb elismerést 
jelentették a fogadáson megjelent 
diplomaták, magyar és külföldi 
vendégek elismerő szavai, valamint a 
városi programok nézőinek elismerő 
tapsai.

Végezetül szeretnék köszönetet 
mondani Dr. Reményi Krisztinának, a 
Magyar Kulturális Intézet vezetőjének, 

hogy lehetőséget biztosított a 
bemutatkozásra, valamint minden 
támogatónknak és résztvevőnek a 
közreműködésért, segítségért.

      Balassa Balázs polgármester 
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SZIGLIGET EGYHÁZA ÉS TEMPLOMAI
A szigligeti plébánia a XVIII. század végéig

(Töreky András 2011. január 22-én tartott előadásának 
írásos anyaga / 2.)

Pfeiffer Jánosnak  a veszprémi egyházmegye 
papjairól írt névtárában a következőket 
olvashatjuk Orbán deákról: „Licentiatus 
Szigligeten 1665-ben. Az ottani várkapitány, 
Lengyel Zsigmond elfogatta és erős tömlöcben 
tartotta, majd Győrbe küldte fel. Állítólag 
visszaélt a csobánci vajda pecsétjével, 
amelyet annak tudta nélkül használt levelén, 
amellyel  búzát ment vásárolni Somogyba. 
Ügyét Sennyei István  veszprémi püspök 
kérelmére, Nádasdi Ferenc  kir. kúriai bíró 
rendelkezése folytán, Kun István  veszprémi 
kanonok Gorup Péter  kir. emberrel együtt 
vizsgálta meg. Tanúkat  hallgatott ki 1665. aug. 
7-én és 9-én Szigligeten és a csobánci várban. A 
vizsgálat során kiderült Orbán deák 
ártatlansága.  A levelet nem ő, hanem Ángyán 
Mihály látta el a vajda pecsétjével,  amelyhez 
Barbély Péter csobánci várkatona útján jutott.”
1703-ban is egy bűnüggyel kapcsolatban 
értesülünk az akkori plébánosról: 
Podszklanszky Szaniszló János „Az esztergomi 
főegyházmegyéből jött. Alszerpappá  szentelték 
az Erdődy gr. asztala címén  1678. szept. 28-
án. Plébános Turdossinban 1679. febr. 14-től, 
Trsztenban 1680. márc. 4-től, Alsókubinban 
1680. ápr. 2-tól 1694-ig. A veszprémi 
egyházmegyében plébános Balatonkilitin 1694-
től 1703 Vízkereszt napjáig. Ekkor  »némely 
gonosz de vaj kiliti ifjak a kuruczukhoz magokat 
adván, nevezet szerént Topsi Mihály, Mesteri 
János, Cseri Mihály, több cseőcselék 
cselédekkel edgyütt a Plébánia házra ütöttek, 
és a Plébánusnak mindennemű jószágát 
prédálták, ölték, vágták, és pusztétották, 
magát pedigh megh fogván, a hátára ülvén 
utczákon magokat raita hordoztatták, mégh a 
Korcsmára is raita ely mentek, hogy ha 
pedigh nem ment alattok, hátul két ágú 
korbáccsal vagdalták, és úgy kénzották, 
valameddigh Kilitin lakozott Berta Lőrincz nevű 
gazda kezekbül ki nem vette, a kitis az után 
Tyhonba (Tihanyba TA) az Apáturhoz be 
küldött...az után Tótiban (más adat szerint 
Szigligetbe) vitték (tették) Plébánusnak, de a 
sok kénzás miatt csak más fél esztendeigh 
élt, és ott megh holt.

(Folytatás az újság áprilisi számában)

„Családban élni jó!” – rajzpályázat 

A Magyar Püspöki Konferencia a 2011. évet a 
Család évének  nyilvánította. A Veszprémi 
Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája 
ebből az alkalomból rajzpályázatot  hirdetett 
„Családban élni jó!” címmel.
34 iskola  mintegy 600 rajza  érkezett be a 
pályázati kiírásra. A szigligeti iskolások 11 
pályamunkát küldtek be, melyből három I.- és 
három II. helyezést kapott. 

Bátai Anna (2. o.)     I. helyezés 
Felkészítő: Szi-Miklós Emőke

Domonkos Alexandra (3. o.)  I. helyezés
Kovács Nóra (3. o)               II. helyezés
Varga Barbara (4. o.)     I. helyezés 
Pupos Dorina (4. o.)    II. helyezés

     Felkészítő: Császár Lászlóné
Balán Tünde (8. o.)  II. helyezés 

      Felkészítő: Szájer Béla
A zsűri elnöke, Jan ten Hove holland 
grafikusművész  a veszprémi Padányi 
Iskolában adta át a díjakat. A gyerekekre még 
sok érdekes program várt, többek között az 
állatkerti séta.
Mindannyiuknak szeretettel gratulálok!

Póka Ibolya könyvtáros

Bátai Anna (2. o.) rajza

Varga Barbara, Pupos Dorina, Kovács Nóra, 
Balán Tünde, Domonkos Alexandra

(Balról jobbra)
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Két szavazás után is 
azonos pontszám született 
a zsűri részéről, így 
megosztott első helyet 
kaptunk egy kőszegi 
lánnyal.
Igazolta magát a 
„Bátraké a szerencse.” 

közmondás.
Köszönöm Rajzó Ildikó 
táncművész segítségét és 
a szurkolást! Gratulálok a 
csoportomnak ebben az 
erős mezőnyben elért szép 
teljesítményéhez! 

Békefiné Kertész Szilvia

.                                                   
Még a televízióban is benn voltunk. 
Ezúton szeretnénk tanár néninknek 
megköszönni azt a sok fáradozást és 
segítséget, amit értünk tett.

Pupos Dorina 4. osztályos tanuló

III. Országos Z’ALADDIN Hastáncverseny

Március 26-án a Kelet Fénye Hastánccsoport, 
a kicsik először, a nagyok újból megmérettették 
magukat Nagykanizsa-Sormáson,  a III. 
Országos  Z’ALADDIN Hastáncversenyen. 
Néhány érdekesség: 131 lány  versenyzett, 32 
csoport  mutatta be táncos produkcióját, illetve 
10 tánc- stúdió képviseltette magát különböző 
városokból és falvakból.  A négy tagú zsűri 
Budapestről és Gyöngyösről érkezett. A 
rendezvény rendkívül színvonalasra sikerült, a 
nyitó Gálát követően folyamatosan zajlott a 
gyermek-, tini csoport és szóló verseny, amatőr-, 
fél profi-, profi szóló, kis csoport és nagy 
csoportok versenye a díjkiosztókkal. 
Gyermek csoportom másfél éve táncol együtt. 
Shakira egyik dalára készült koreográfiánkkal  a 
dobogó harmadik fokára állhattak! A 
nagykanizsai és siófoki tánc stúdiók mögött, 
nagyszerű helyezést értek el. Felnőtt csoportunk 
idén egy botos koreográfiával indult , mely végül 
a negyedik helyhez volt elég.
Úgy gondoltam, ennyi hastáncos év után ideje 
kipróbálnom magamat szólóban.  Miután fél- 
profi kategóriába soroltak az amatőr helyett, 
kevés esélyt éreztem. 
Nagyon sok biztatást kaptam, ami biztosan 
hozzájárult a produkcióm sikeréhez. 

b

Császár Lászlóné
Pupos Dorina

Domonkos Alexandra

„Víz a városokért” – rajzpályázat„
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
rajzpályázatot írt ki a „Víz világnapja” 
alkalmából.

Több pályázatot küldtünk el a szigligeti iskolából. 
Nagyon sokat dolgoztunk a képeken. Még 
délután is itt maradtunk, hogy minél szebb 
alkotások szülessenek.

 
Én első, Domonkos Alexandra 3. helyezést ért 
el. A tanár néni velünk együtt örült és büszke 
volt ránk,  hogy a Dunántúlt átölelő pályázaton 
ilyen sikeresen szerepeltünk. 

 

Domonkos Alexandra

                               Pupos Dorina 

Pár hét elteltével 
Anikó néni 
(Császár 
Lászlóné) nagy 
örömmel 
újságolta, hogy 
helyezést értünk 
el.  Pénteken együtt 
utaztunk Siófokra, 
a Kálmán Imre 
Kulturális 
Központba,  ahol 
értékes díjakat 
vehettünk át.

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona



                                                                                                          

Kéthetente  megújuló Kéthetente  megújuló 
holland, német, angol árukészlettel holland, német, angol árukészlettel 

várom kedves vásárlóimat!várom kedves vásárlóimat!
Felnőtt és gyermek ruha kg-os áron.Felnőtt és gyermek ruha kg-os áron.

NÉZZEN BE!  ÉRDEMES!NÉZZEN BE!  ÉRDEMES!
Takács AndreaTakács Andrea

Szigliget, Patak utca 15.Szigliget, Patak utca 15.
06 20 549 202906 20 549 2029

Íjászverseny - április 17, vasárnap
Helyszín : Vár

Várkapunyitó

Április 23., szombat
13.00 Megnyitó
13.20 Hangulatcsinálás középkori módra                   
          (Zombori Világzenei Együttes)
14.00 Solymászbemutató
14.40 Szigligeti Gyöngyvirágok                                    
          Néptánccsoport műsora
15.40 Vásári komédia (Mindörökké Júlia)                   
          T.M. Stúdió előadásában
16.30 Középkori zenei koncert (Zombori                     
          Világzenei Együttes)
17.30 Palonai Magyar Bálint Hagyomány-                   
          őrző Egyesület bemutatója
Április 24., vasárnap
11.00 Zászlódobálók műsora
12.00 Maszk Bábszínház (Furfangos                           
          csudadoktorok)
13.00 Kelet Fénye Hastánccsoport
14.00 Batsányi Táncegyüttes
15.00 Apródavatás
16.00 Maszk Bábszínház (Borok, dalok,                      
          bábok)
17.00 Kinizsi Íjászai Hagyományőrző                          
          Egyesület
Április 25., hétfő
11.00 Gyulaffy László Hagyományőrző                       
          Bandérium harcászati bemutatója
12.00 Badacsonytördemici Néptánccsoport
13.00 Sültü Zenekar műsora (moldvai,                        
          gyimesi és csángó népdalok)
14.00 Apródavatás
15.00 Kobzos énekmondás (dalok Balassi                 
          Bálint tollából)
16.00 Vásári komédia (Most Rómeó) T.M.                   
          Stúdió előadásában 

     Várjátékok a szigligeti várban
Májusban és júniusban 

minden nap 11 és 16 órakor

Majális – Május 1. - vasárnap
Helyszín : Sportpályák

10.00 Aranybakancs kupa (kispályás                
          labdarúgó verseny)
10.00 Számháború gyerekeknek
13.00 tizenegyesrúgó verseny
14.00 Sodrófahajító verseny
14.00 Sportversenyek gyerekeknek
14.30 Hordógurító verseny
15.00 Palacsintaevő verseny
16.00 Női kézilabda mérkőzés
17.00 Falu Bikája verseny
18.00 Team 4 Music ABBA dalokat énekel                
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   FÉNYTERÁPIA,
   FRISSÍTŐ – RELAXÁLÓ 
   MASSZÁZS,

    AKUPRESSZÚRÁS SZŐNYEG 
                 IZOMFÁJDALMAKRA

 
BEJELENTKEZÉS HELYBEN SZEMÉLYESEN, VAGY AZ 

ALÁBBI TELEFONSZÁMON: 

06 20 549 202906 20 549 2029
SZERETETTEL VÁROM KEDVES VENDÉGEIMET!

TAKÁCS ANDREA     SZIGLIGET, PATAK U. 15.

   Testmasszázs        50 perc
   Hátmasszázs        20 perc
   Talpmasszázs        20 perc

              Immunerősítés   
Gyulladáscsökkentés   

                                          Fájdalomcsillapítás
Megoldás pikkelysömörre, ekcémára
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Lomtalanítás!
Időpontja: április 13. (szerda)

Nem szállítják el:
a veszélyes hulladékot  – pl. akkumulátor, 
gépjármű abroncs stb. -, kiselejtezett elektronikai 
hulladékokat  (Tv, hűtő, mikrohullámú sütő, 
számítástechnikai alkatrészek, monitorok, 
fénycsövek stb.), építési- és  zöldhulladékot
Amennyiben mégis kihelyezésre kerülnek az 
előzőekben felsorolt tárgyak, az önkormányzat a 
tulajdonosokkal szemben eljárást kezdeményez.
A település összképe és a „lomizók” településen 
tartózkodásának minimalizálása miatt,

a lom csak április 10-, 11- és 12-én 
(vasárnap – hétfő – kedd) rakható ki

az ingatlan előtti közterületre úgy, hogy se a 
gyalogos-, se a gépkocsiforgalmat ne gátolja!



Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző 
Szigliget, Külsőhegyi u. 64. Szigliget, Külsőhegyi u. 64. 

(Szentesi üdülő mellett)(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554      Telefon: 06 20 275 7554      www.brin-garazs.huwww.brin-garazs.hu

Szeretettel köszöntöm Szeretettel köszöntöm 
a kerékpározást szerető emberek táborában.a kerékpározást szerető emberek táborában.

Vallom, hogy a kerékpár, Vallom, hogy a kerékpár, 
mint sport vagy közlekedési eszközmint sport vagy közlekedési eszköz

törődést kíván, törődést kíván, 
s ha ezt megkapja, meg is hálálja az úton.s ha ezt megkapja, meg is hálálja az úton.

Ebben nyújtok segítséget Önnek:Ebben nyújtok segítséget Önnek:

kerékpárok javításával, -üzembe helyezésével,kerékpárok javításával, -üzembe helyezésével,
- kölcsönzésével,- kölcsönzésével,

kerékpárok és alkatrészei forgalmazásával,kerékpárok és alkatrészei forgalmazásával,
kerékpáros kiegészítők értékesítésévelkerékpáros kiegészítők értékesítésével

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
Cím   :  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!

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA
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