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Dr. Péczer Sándor emléktábla avatás
Március 27-én avatták fel dr. Péczer Sándor (1906-1945)
emléktábláját Szigliget Község Polgármesteri Hivatalánál. Az
emléktáblát a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör készítette.
Balassa Balázs polgármester emlékezett meg Szigliget és
Nemestördemic egykori főjegyzőjéről, akit 1945-ben szovjet
katonák gyilkoltak meg. Dr. Péczer Sándor lánya, Nagyné
Péczer Veronika meghatottan köszönte meg az emlékezést,
és a Szigligeti Általános Iskola tanulóinak rövid műsorát,
majd Kovács Károly esperes megáldotta a táblát.
Király Nikolett
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Két kiállítás a közösségi házban
Nagyszombaton két tárlat is nyílt a település kulturális
központjában, a Básti Lajos Közösségi Házban.
A húsvéti hétvégi rendezvényen rangos vendéget, a
svéd nemzet magyarországi nagykövetét várták a szigligeti kultúrházba, Simon József szobrász, keramikus és
festőművész kiállításának megnyitójára. A tárlatnak
korábban helyet adó Hévíz városát Balázsy Mária Éva
közművelődési referens képviselte. A szigligeti megnyitón Szabó Tibor alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket, és méltatta a Balatonújlakon született művész
munkásságát. Elmondta, hogy az 50 darabból álló kiállítási anyag szigligeti elhelyezése jó példa arra, hogy egy
Képviselő-testület hogyan tudja felkarolni a kultúra
ügyét. A kiállítás látogatható keddtől szombatig 12 és
18 óra között.

Simon József

A nap második megnyitójára délután került sor, szintén
telt ház előtt. Balassa Balázs polgármester és Cséry
Gergő Nemesgulács plébánosa köszöntötte a megjelenteket és méltatta a "Könyvek könyve" című bibliakiállítást, amelyet Zentai Gábor gyűjteményéből állítottak össze. A tárlat másik részét pedig Somlai Julianna ikongyűjteménye adta. A kiállítás a húsvéti hétvégén
volt látható Szigligeten, de újabb helyszíneken is megtekinthető lesz később.
Balassa Dániel

Somlai Julianna

Cséry Gergő

Balassa Balázs Zentai Gábor
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI
VÁLASZTÁSA - Szigliget 2015. április 12.
Választópolgárok
száma
806

Szavazóként megjelent
választópolgárok
száma
376
46.65 %

Az összesített adatok alapján a

Veszprém megye 3. számú
egyéni választókerületben a nyertes:
RIG Lajos - Jobbik.
Forrás: valasztas.hu

Dr. Köröskényi Kálmán

Független jelölt

Kapott érvényes
szavazat
1

Czigler László

Független jelölt

1

Csányi Gyula

Független jelölt

1

Pad Ferenc

MSZP-DK

Ács László

ZÖLDEK PÁRTJA

3

Busi Erika

Független jelölt

1

Rig Lajos

JOBBIK

Borbély József

Független jelölt

Sallee Barbara
Fenyvesi Zoltán

LEHET MÁS A POLITIKA
FIDESZ-KDNP

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

78

151
2
3
134

Szebb, újabb templomkert
Társadalmi munka és összefogás vezetett ahhoz, hogy Húsvét vasárnapján megszépült templomkert fogadja a hívőket. A munka előző hét szombatján kezdődött, amikor az
egyházközségi képviselők a Balassa Kornél által felajánlott
és ideszállított földdel kialakítottak egy új virágágyást a bástya mögött. Ebbe és a templom körüli kisebb kertekbe Németh Zoltán vezetésével a Szigligeti Turisztikai Egyesület
tagjai ültettek virágokat, cserjéket. Az egyesület munkájának eredménye volt az is, hogy a Dulin Zsolt által vásárolt
fehér kavics borítja a templom udvarát, ezzel elnyerve végső formáját. Reméljük, hogy ez a kis összefogás példaértékű
lesz a település egyéb részeinek megújítására is.
Balassa Dániel

4. oldal

Szigligeti Harsona

2015. Április

Bódi Mária Magdolna vértanúságára emlékeztek Szigligeten
A Veszprémi Főegyházmegye 2015 áprilisában Bódi Mária
Magdolna halálának 70. évfordulójára emlékezik. Az idei évben több rendezvény is kapcsolódik Bódi Magdi emlékéhez; a
tél végén rajzpályázatot hirdettek a szentéletű munkáslány
emlékére, április 16-án pedig szülőhelyén, Szigligeten állítottak
emléktáblát a tiszteletére.
Az ünnepség kezdetén Dr. Márfi Gyula érsek tartott szentmisét
a szigligeti templomban. A szentmise alatt mindazon települések plébánosai koncelebráltak, ahol Magdi élete során megfordult,
így
körünkben
emlékezett
Kovács
Károly
badacsonytördemici plébános, Földi István badacsonytomaji
esperes-plébános, Szécsi Ferenc balatonfűzfői plébános, és
Juhász Gábor plébános atya is. Az érsek atya homíliájában párhuzamot vont Bódi Magdi, és Szent Bernadett élete között.
Mindketten szegény, egyszerű családból származtak, viszont
megvolt bennük az alázat, amellyel Isten kegyelmét be tudták
fogadni. Egyikőjük sem született szentnek, de készek voltak
olyan döntéseket hozni, amely a szentté válás útjára vezette
őket. A főpásztor a szentbeszéd végén erre a döntésre hívta fel
a figyelmet: nem elég reménykedni abban, hogy boldog életünk legyen a családban, a munkahelyen; el kell dönteni, hogy
miként akarjuk élni az életünket. Ne érezzük az életünk végén,
hogy értelmetlen éveket töltöttünk el itt a földön.
A szentmise után Érsek atya megáldotta a Szigligeti Önkormányzat által készített emléktáblát, és elhelyezték a tábla mellett a megemlékezés koszorúit is. Ez az emléktábla emlékeztessen mindannyiunkat arra, hogy egy szigligeti születésű munkáslány életpéldája remélhetőleg hamarosan a világ összes
hívőjének útmutatást adhat.
Az ünnepség után a Tanítóház melletti teraszon szeretetvendégségben vehettek részt a megjelentek. Másnap Badacsonytördemicről indult útnak a „70 év – 70 kilométer” elnevezésű
zarándoklat, melynek résztvevői kerékpárral járták be Magdi
életének fontosabb állomásait, így útba ejtették Köveskált,
végül pedig Balatonfűzfőt. Az ünnepségsorozat zárásaként Dr.
Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét Litéren, Magdi vértanúságának helyén.
Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten. A badacsonytördemici templomban keresztelték meg augusztus 15-én. Magdi szülei uradalmi cselédek voltak. Az édesapa iratai hiányában, a szülők sem egyházi, sem polgári házasságot nem köthettek.
Magdi tizenegyedik életévében már nagy igyekezettel segített
a háztartásban, a mezei munkákban is jobb keze lett édesanyjának, aki korán észrevette hosszan tartó imádságait. Már ekkor több órán keresztül is imádkozott. Mindenütt segített, ahol
szükséget látott. Talpraesett, vidám, jó tanuló gyermek volt,
olvasni nagyon szeretett.
Vonzotta a szerzetesi élet, ám ennek megvalósulásában akadályt jelentett egyházjogilag törvénytelen származása. Fájó
szívvel vette tudomásul, hogy az akkori rendi szabályok értelmében ezt a vágyát nem követheti.
A fűzfőgyártelepi Nitrokémia Rt. munkásnője lett. A három
műszakos beosztás ellenére megtalálta annak a módját, hogy a
gyártelepi templomban naponta imádkozhasson.
A gyárban sokféle ember dolgozott, gyakori volt a káromkodás, de az egyházellenes, rágalmazó beszéd is. Munkatársai
tapasztalták, hogy Magdi a vallásossága miatt saját személyét
ért ugratásokra talpraesetten válaszol. Az egyházellenes vádakat biztos világnézeti tudással, okos érveléssel, de sohasem
sértő módon cáfolta meg. Mivel magatartását a szelíd szerénység jellemezte, munkatársai kezdeti ellenérzeteit tisztelet váltotta fel. Jelenlétében már vigyáztak szavaikra. A gyár vezetői
is megbecsülték jó munkáját.
Csinos nő lett, akinek több kérője is volt, de ő mégsem az
anyaságot választotta. Húszévesen, első zárt lelki gyakorlatán,
kellő megfontolás után, 1941-ben szüzességi fogadalmat tett.
1942-ben kongreganistává avatták. Ezután még nagyobb buzgalommal foglalkozott a Szívgárda keretében az addig is általa
vezetett gyermekekkel.
Mindezek mellett sokféle szeretetszolgálattal igyekezett segíteni minden rászorulón. Ezt a munkát még fokozta, amikor a
Katolikus Dolgozó Lányok Szövetsége vezetőképző tanfolyamának elvégzése után nagylányokból kiscsoportot szervezett. A

szövetség szellemében, csoportjában, az iparban dolgozó
munkáslányokat öntudatos, katolikus világnézetre nevelte,
miközben közösen végezték a szeretetszolgálatot, az apostoli
munkát, melyet a fiatalok vidámsága jellemzett.
1944-ben már Litéren lakott. Decemberben a harcok zaja
mind közelebbről hallatszott.
Magdi kérte az Úrtól, hogy fiatalon halhasson meg, és halálával is közelebb segítse a fiatalokat Őhozzá. Ennek ideje 1945.
március 23-án jött el. Az asszonyok az óvóhely lejáratánál tartózkodtak, amikor két fegyveres szovjet katona érkezett. Egyikük lett Magdi támadója. Magdi ellenállt, és a katonától megszabadulva menekülni igyekezett, miközben a bunker lejáratánál a többieket figyelmeztette felindult arccal, de nyugodt
hangon: "Annuska meneküljön, mert magán lesz a sor. Én már
meghalok… Édesanyám menjenek innen, én most már meghalok!" - Közben a túlsó kijáratnál megjelent a katona. Magdit az
udvaron meglátva azonnal lőtt. Vagy hat lövés fúródott Magdi
hátába, aki az első lövésnél megállt, a második lövésnél két
karját az ég felé tárta, majd e szavakkal: "Uram Királyom!
Végy Magadhoz!" Két hét múlva - az ostromállapot idejére
adott római felhatalmazások alapján - szülei szentségi házasságot kötöttek. Az akkori állami törvények szerint ezt polgári
kötésnek is elfogadták. Szülei ezután vallásosan éltek.
Magdi az elkötelezett hívő élet számára kedvezőtlen körülmények között élt. Még a szerzetesrendek sem fogadták tagjaik
közé, ennek ellenére haláláig hívő maradt. A gyári munkások
közti tanúságtétele, a szeretetszolgálatban való sokrétű munkája, a fiatal dolgozó lányok közösségbe szervezése és lelki
vezetése ma is követendő példa.
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási eljárását Mindszenty
József indította el, majd Szendi József kezdeményezte újrafelvételét. Hamarosan lezárul az egyházmegyei eljárás szakasza,
majd az ügyet Vatikánban tárgyalják tovább.
A boldoggá avatás egyházjogi fogalom, a szentté avatás első
fokozata. A boldoggá avatás során az Egyház kinyilvánítja,
hogy a boldoggá avatott személy példaértékű életet élt. A
boldoggá avatottakat hivatalosan felveszik a szentek jegyzékébe, de templomot ekkor még nem szentelhetnek nekik, ereklyéiket nem helyezhetik el. A boldoggá avatási eljárást az a
püspök kezdeményezheti, akinek az egyházmegyéjében a
szentéletű személy elhunyt. Az elsőfokú, helyi szinten zajló
eljárásban részletes életutat állítanak össze, összegyűjtik az
avatandóról szóló összes dokumentumot, majd legalább 3540 tanú kihallgatása következik. A munkát történészek, teológusok is segítik, melyről részletes beszámolókat készítenek.
Legalább egy csoda bizonyítása szükséges, amelyről csak vértanúk esetében tekinthetnek el. Az összeállított, hatalmas
terjedelmű dokumentumot a helyi szakasz lezárása után Rómába küldik. Vatikánban szintén történészek és teológusok
vizsgálják át újból az ügyet, majd a Bíborosi Tanács dönt arról,
hogy a pápa elé terjesszék a boldoggá avatási kérést. A pápa
hozza a végső döntést az ügyben, majd pozitív válasz esetén
ünnepélyesen kihirdetik a boldoggá avatott nevét és emléknapját. Ezután egy újabb csoda bizonyításával kezdődhet meg
a szentté avatási eljárás.
Szabó Tibor András
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Várfesztivál
Május 23-25. - Vár
Május 23.
13:00 Sültü Zenekar
13:50 Ametiszt Bábszínház
14:40 Benkő András: kobzos énekmondás
15:30 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
16:30 Solymászbemutató
17:10 Szigligeti vitézek
Május 24.
11:00 Hollóének Hungarica Régizenei Együttes
11:50 Szó és Kép Színpad gyermekműsor
12:50 I. András Király Lovagrend
13:40 Béke Csaba kobzos énekmondás
14:20 Apródavatás
15:10 Gyenes Néptáncegyüttes
16:00 Siklósi Sárkányos Lovagrend
16:40 Hollóének Hungarica Régizenei Együttes
17:20 Szigligeti vitézek
Május 25.
11:00 Boombatucada Együttes
11:40 I. András Király Lovagrend
12:40 Apródavatás
13:40 Kelet fényes Hastánccsoport
14:30 Solymászbemutató
15:20 Szigligeti vitézek
Május 30-31. - Hegyi bolt és kápolna
Hegyi Búcsú

Színházlátogatás
A Szigligeti Turisztikai Egyesület április 15-én programot
szervezett a Keszthelyi Balaton Színházba, a világhírű
VIRSKY Ukrán Állami Népi Együttes színvonalas műsorára.
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Dunaújvárosban jártunk….
2015. március 21-én rendezték meg a II. Kleopátra Oriental
Spring Hastáncversenyt. A Kelet Fénye Hastánccsoport egy
legyezőfátylas csoportos és három szóló produkcióval mérettette meg magát. Erős mezőnyben tini amatőr kategóriában végül Ezüst minősítést szereztünk:
Bartos Viktória (Szigliget), Gáspár Boglárka (Nemesgulács),
Horváth Alexa és Németh Laura (Badacsonytördemic), Lájer
Karolina (Badacsonyörs), Novák Jázmin (Badacsonytomaj).
Szóló kategóriában Novák Jázmin Ezüst, Lájer Karolina Bronz,
Gáspár Boglárka Bronz minősítéssel büszkélkedhet! Nagyon
büszke vagyok a „lányaimra”, a sok próba/munka meghozta
gyümölcsét! Érdemes volt újra elutazni ilyen messzire… :)
Békefiné Kertész Szilvia

Judo
Április 19-én került megrendezésre Pápán a III. Bakony Kupa
Judo verseny, ahol a szigligeti iskola maroknyi csapata is
részt vett a Simon Judo Klub versenyzőjeként. Közel 250
gyerek részvételével zajlottak a küzdelmek korosztály és
súlycsoport beosztás alapján. A következő eredményeket
értük el:
Szalai Attila – aranyérem
Mező Ábris – ezüstérem
Ángyán Szabolcs – ezüstérem
Mező Zsófia – bronzérem
Jani András – bronzérem
A sikeres felkészülést Simon Mihály 6 danos judo mesternek
és Kiss Balázs 1 danos judo mesternek köszönhetjük.
Jani András
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a
2015 /2016 - os nevelési évre
az óvodás korú gyermekek jelentkezése a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvodában
2015 május 11. - május 15.
közötti időben történik
Az óvoda felvételi körzete Szigliget, Hegymagas
község közigazgatási területe.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal
még nem rendelkeznek.
Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői
felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét
kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015 szeptembere utáni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre
vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik
be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az óvodai nevelési év 2015. szeptember 1-én kezdődik, és 2016. augusztus 31-ig tart. Az újonnan
jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési
évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében
lakó 2 és fél éves gyermeket is, ha a három éves és
annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét
teljesítette, és van szabad férőhelye.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
Óvodai jelentkezési lap, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya, gyermek születési anyakönyvi kivonata, szülő/
gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló
lakcímkártya, gyermek Taj kártyája, a gyermek
esetleges betegségeit igazoló dokumentum, gyer-
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mekvédelmi kedvezményről szóló határozat ( ha
rendelkeznek vele).
A beíratás munkanapokon 800-1600 óra közötti
időben történik.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az
óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet
nyújthat be az önkormányzat jegyzőjéhez címezve,
- az óvoda vezetőjénél. A kérelemmel kapcsolatban
az óvoda fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
S z a l a y Csabáné s. k.
Óvodavezető

Ismert sportolók ültettek fákat a
strand és a kikötő közti sétányon

Szigliget Község Önkormányzata kezdeményezésére szigligeti
kötődésű sportolók fákat ültetnek el a strand és a kikötő közötti sétányon. Első alkalommal hét mezei juhart ültetett
Csanádi Árpád egykori MOB-főtitkár, a Szívós család (Szívós
István, Szívós István, Szívós Márton), Juha Olga magasugró és
fia, Lékai Máté, az MKB Veszprém sztárja, Mezey György
mesteredző, Túri György úszóedző és Újvári Eszter kosárlabdázó is.
Balassa Dániel
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G.Kovács József
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Takács József gyűjteményéből

Varga Sándor 1957

MEDOSZ motor

Varga Sándor

Tóth József a szürkével

Szivós János
1928.01.28.
Szivós József testvére

Ifj. Káli István

8. oldal

Szigligeti Harsona

2015. Április

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
Póka Ibolya
matr1ca
Szigliget Község Önkormányzata
2.2.4/1242/2002.
Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség
Cím
Tel.
Fax.
E-mail
Lapzárta

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

