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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Megjelent a Szigligeti história I. című kötet!
Augusztus 22-én mutatták be
az Esterházy pincében a Szigliget az örök szerelem könyvsorozat második darabját. A kiadó, Simon Péter és az első kötet szerzője Méry Péter beszélgetett a három szerkesztővel,
Takács Józseffel, Szabó Tibor
Andrással és Balassa Dániellel.
A kérdésekre adott válaszokból
kiderült, hogy a könyv Szigliget
1700 és 1910 közötti történetével foglalkozik, anyaga pedig
komoly levéltári gyűjtőmunkán
alapul. Simon Péter bejelentette, hogy a sorozat folytatódik, hamarosan egy képeskönyv
jelenik meg régi fotókkal, majd
2016 első felében a grófi időkkel foglalkozó Szigligeti história
II. Ha bárki fotókkal, anyagokkal tudná segíteni a gyűjtőmunkát, kérjük jelezze a szerkesztőknél, vagy a kiadó Esterházy
Pince Kft. egységeiben, ahol a
most megjelent kötet is megvásárolható.
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Emlék maradok...
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen Nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatokInkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az Értetek ragyog
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd Értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben, jó helyen vagyok.....
EGY ÉVE HUNYT EL JENEY LAJOS YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ
(1933-2014)
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör egykori elnöke
Életének 81. életévében hosszan tartó betegség
után éppen egy éve, 2014.augusztus 18-án, elhunyt Jeney Lajos Ybl-díjas építészmérnök, DLA.
Pályáját a többfunkciós, általános művelődési és
nevelési központok hazai megteremtésének szentelte, de szívének legkedvesebb mindig Szigliget
volt, ahol a Táj-és Településvédő Kör elnökeként
hosszú évekig igyekezett a község és közösség javát szolgálni.
Évtizedeken keresztül képviselte hazánkat az
UNESCO építész szakmai munkacsoportjában. Országszerte középületek, köztéri szobrok, valamint
megannyi általános művelődési és nevelési központ őrzi munkásságát. Aranydiplomája után megszerezte az építészek számára elérhető DLA tudományos fokozatot is.
1933-ban született Biharnagybajomban, 1951-56
között végezte el Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karát. 1977. Ybl-díj, 1986. Munka Érdemrend ezüst fokozat; 1992. Biharnagybajom község díszpolgára, 1993. Habitat ENSZ-emlékérem,
1994. Kecel város díszpolgára. 1965-66-ban UNES-

CO iskolaépítési tanulmányutat tett az NSZK-ban,
Hollandiában, Svédországban, Finnországban,
Svájcban. 1968-tól a Magyar Építőművészek Szövetsége, Nevelési és Sportlétesítmények Bizottságának vezetője. 1956-70 között a BVTV műteremés osztályvezetője volt, 1970-74-ben a Típustervező Intézet irodavezetője, 1974-78 között ÁÉTV műszaki igazgatóhelyettese, 1978-83-ban főosztályvezetője, majd 1983-90 között főépítésze. 1990-től
a Típustervező Intézet - Eurovia Kft. ügyvezető
igazgatója.
1989-től Mezőhegyes főépítésze, 1997-től a Magyar Építőművészek Szövetsége Ellenőrző Bizottság elnöke, 1998-tól a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör elnöke, 2001-től Hajdúnánás város főépítésze. 2010-ben „FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- at kapott, mint Hajdúnánás város és Mezőhegyes város
főépítésze. Részlet a laudációból: "széleskörű, aktív, kezdeményező, eredményes főépítészi – szakmai és közéleti – tevékenységéért. Meghatározó
módon járult hozzá az épített környezet emberhez
méltó és esztétikus alakításához. Mások mellett,
kezdeményezésére több évtizeddel ezelőtt indult el
a tervező építészek főépítészi szerepvállalása."
Tervei alapján több budapesti lakó- és középület
épült, vidéken főleg nevelési-közösségi központjai
épültek, a nevelési-közösségi központok hazai elterjesztője. Az első komplex magyar iskolaépítési
kutatás vezetője 1968-70 között. Nevelésiközösségi központokról több dolgozata jelent meg
hazai és külföldi lapokban, részt vett a vonatkozó
szabványok kidolgozásban is.
Főbb épületei:
• Gimnáziumok (Bp, 1963)
• Lakóépület (Bp, Só utca 5., 1969)
• Lakóépület (Bp, Kacsa utca 16-18., 1970)
• Belvárosi Távbeszélő Központ (Bp, 1976)
Nevelési Központ (Kecel, 1981-84).
Emlékét tisztelettel megőrizzük.
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Felülről….
(Nem is tudják a madarak, milyen jó nekik!)
Egy kis rendhagyó kirándulásra invitálnám a kedves
olvasót. Nem a szokásos módon – 0 méteren – hanem
egy kicsit magasabbról, a levegőből néznénk körül, kis
Hazánk egyik legszebb vidéke, a Tapolcai-medence felett.
Helyezkedjünk el a repülőszőnyegen, állítsuk az elejét 125 fokra, ez az irány kell most nekünk. Útközben is
lenne látnivaló, de mi most minél előbb hegy- és vízszagot szereznénk érezni. A vékony ezüst csíkot a horizonton már régóta látjuk – iránytű sem kellene – művészet lenne elpasszolni a „direction”-t.
S lám máris itt magasodik alattunk a Csobánc kopasz
É-i lejtője.
Ahogy nézem sárkányos cimborák is hasonló cipőben járnak mint én. Kicsalta őket is a harmadik dimenzió utáni vágy a „dobbantó”-ra. Frekvenciájukat nem
ismerve billegtetek nekik üdvözlésképpen, amit nagy
integetéssel viszonoznak. Mögöttük komoran magasodik régi idők nagy tanúja a csobánci várrom. Szemem
előbbre szalad, bal szárnyam előtt a Gulács szép, szabályos, erdővel borított kúpja takar bele Badacsony
kontúrjába. Jobbra az Antal-hegy árnyékolja Szigligetet.
Közöttük feszül szép tavunk ezüst csíkja, amit a déli
part zár a horizonton.
DNy-ra tartva elhúzunk a Szentgyörgy-hegy napsütötte szoknyája előtt, szinte még innen is hallatszik
mint híznak a szőlőszemek a hegymagasi borospincék
oldalában. Balról, messze a látóhatáron a Somló púpja
integet.
Szinte karnyújtásnyira előttünk Szigliget hívogat –
elcsépelt szóval – festői látványt nyújtva, a hegy lejtőjére telepedett Ófaluval, derekára épült templomával,
s tetejét koronázó egyre szebbé és hasznosabbá, látványosabbá váló Vár romjaival – hála az Önkormányzat

és a Váralapítvány áldásos tevékenységének. A Várhegy
mögül balra a Szentgyörgy-hegy, jobbra hátul a Csobánc kandikál ki.
Közelebb lopakodunk, bekukkantunk a Vár előudvarába. Az üdvözlés kijár az itt nézelődő turistáknak is!
Persze ez sem marad viszonozás nélkül.
A part felé csúszva persze, hogy meg kell nézni a kis
nádas házat a soponyai domboldalon, ahol annyi kellemes napot töltöttünk már a fölötte „nőtt” hegy levének társaságában. Zöldzsalus ablakaival, csukott szemmel békésen szunyókált.
Egy kör a már néptelen strand felett, amiről már lerí
a szezonvég. A Nádas-borozóban már gyerekjáték helyet találni, még Robi segítsége sem kell hozzá. Jövő
nyáron más lesz az ábra!
Odébb húzva a part felett, a vitorláskikötőben is
csend honol már a bágyadt őszi napfényben. 1957-ben,
III.-as gimnazistaként, apámtól kölcsönkért kerékpáron,
Soós Feri barátommal körültekertük a Nagy Vizet. A
hajóállomás nyitott tornácán a padon éjszakázva dehogy is mertem volna álmodni, hogy én ezt egyszer
még felülről is látni fogom!
Nehezen, de a kényszer hatása alatt – fogyott a
„lónyál” a tartályból – hazafelé kellett irányítani a szőnyegrojtokat. No de azért, ha már itt vagyunk Sümeget
se hagyjuk ki! Erre járva mindig megejt ez a varázs, amit
a Várhegy látványa nyújt az itt is egyre gyarapodó, sokszínű látványosságot kínáló koronájával. Mint kotlós a
kiscsibéit, őrzi a Vár a hozzá képest aprócska házak seregét.
Megjelenésemmel azt hiszem egy kissé belezavartam
a lovagi játék koreográfiájába, de remélem nem orroltak meg rám túlságosan.
Czeiner Gábor - Szombathely, 2010.09.20.
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Templomunk búcsúnapján
Szeptember 12-e, Szűz Mária szent nevének
ünnepe, a szigligeti templom búcsúnapja is. A
forgalmas nyári napok elmúltával csendesen
köszönt ránk ez az ünnep, melynek hagyományai már-már kiveszőben vannak. Néhány rövid gondolattal nézzük meg, mit takar az ünnep, és milyen érdekességei vannak falunk
templomának.
A
templombúcsú
napja általában a
templom védőszentjének ünnepe, vagy az
épület felszentelésének évfordulója. A
„búcsú” szó valószínűleg abból ered, hogy a
hívek ezen a napon
meggyónták bűneiket,
részt vettek a szentáldozásban, így „búcsút”
mondtak addigi bűneiknek. A búcsúnapokat
a katolikus közösségek
ülték meg.
Az ünnep, amelyet
szeptember 12-én az
Egyház Mária nevének
szentel, a Mária-ünnepek közé tartozik. 1683.
szeptember 12-én Bécs megmenekült a török
ostromtól, ezért Szent XI. Ince pápa a győzelem hírére ünnepnappá tette szeptember 12ét. Magyarországon is gyorsan terjedt az ünnep, mivel a magyar nemzet a Regnum Marianum alapján Mária Országának nevezi magát.
Szigliget templomának búcsúnapja nem
mindig a szeptember 12-ei dátumhoz kötő-

dött. A többszöri átépítésen keresztülment
templom története sok érdekességet rejt.
A legelső írásos említés - amely valószínűleg
a ma álló templom elődjét említi meg -, 1424ből származik. 1725-ből Padányi Bíró Márton
veszprémi püspök naplója a Tóti Lengyel családot nevezi meg templomépítőként. Az ekkor
készült épületről egy alaprajz és egy metszetábra is ránk maradt. A
torony nélküli épület
félkör alakú szentéllyel,
és a szentély alatt kriptával is rendelkezett. A
templom
patrónusa
ekkor Szent Mária
Magdolna volt. A Mária Magdolna név az
1858-as kataszteri felmérés lapjain is megjelenik.
Az 1800-as évek első
felében a templomot
elhanyagolták, amely
így olyan állapotba került, hogy majdnem
összeroskadt.
Szívós
József iskolagondnok
kezdeményezésére gyűjtésbe kezdtek, az építkezésre kicsivel több, mint 3000 forint állt rendelkezésre. Valószínű, hogy a Tóti Lengyel család által magára hagyott templom falainak egy
részét meghagyták, az épületet pedig az északdéli tengely mentén meghosszabbították.
Templomunk ma ismert neogótikus formáját
ekkor nyerhette el. Az újonnan átépített templom ekkor új patrónust is kapott. A szigligeti
hívek Mária szent nevének ajánlották az új
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épületet, melynek okairól levélben tájékoztatták a megyéspüspököt. „Szent István első
magyar királyunk országát és népét a Boldogságos Szűz Mária pártfogásába ajánlotta, úgy
mi is, egyházunkat, magunkat és templomunkat Ennek pártfogásába ajánljuk.” – olvasható
a levélben. Volt viszont egy világiabb érv is a
névváltás mellett: Mária Magdolna napja nyár
közepére esik, amely a „szorgosabb mezei
munka idején” van, nem igazán jut idő olyankor ünnepelni…
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oly rossz állapotban volt, hogy életveszéllyel
lehetett csak benne lenni; kijavítatták tehát
templomukat körülbelül 1100 forintért, és
miután a templomnak pénze kevés volt, a fölletet saját zsebükből fizették. Íme a nép vallásossága! Isten tartsa őket jó szándékban!”
Az ünnephez kapcsolódik még az oltártól
balra található lourd-i Szűz Mária szobor története is. A szobrot a Szigligeti Rózsafüzér
társulat vásárolta 1890-ben, amelyet
Runggaldier József grödeni szobrászmester
készített. A szobor szentelésére 1890. szeptember 12-én került sor.
A század elejéről kevés feljegyzés maradt
ránk a templomról. Nem tudjuk, hogy volt-e
már akkoriban harang a toronyban, vagy csak
1925-ben kapott először harangot a szigligeti
templom. A még ma is működő, kilencven
éves harang gondolataival zárjuk templomunk XIX. századi történetét.
A vasárnaponként megszólaló 120 kilógrammos Boldogságos Szűz középharangot
1925-ben öntötték Seltenhofer Frigyes soproni harangöntő gyárában. Hangját a szentmisére történő második hívogató, és szanktusz
alatt hallhatjuk.

1896-ra a templom állapota ismét életveszélyessé vált, ekkor újból kezdeményezték a
templom renoválását. Papp Imre akkori plébános hálával jegyezte le azokat a sorokat,
amelyben a szigligeti hívek jámborságát említi:
„Ezen évben mutatták ki szigligeti híveim vallásosságukat és jámborságukat! Ugyanis a szigligeti templom az idő sanyargattatása által már

Tóth László egykori veszprémi segédpüspök
szavai így hangzottak el a szigligeti templomban a legutóbbi renoválás után, amelyek még
ma is igaz gondolatokat hordoznak: „Hát így
lássátok 260 éves, megújult templomotokat.
Szeressétek ékességét, tisztaságát. De az igazi
ékessége a ti összetartó, hűségesen megmaradó közösségetek.”
Szabó Tibor András
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Sport
2015 augusztus 6-án került megrendezésre a
Szigliget Open nyílt teniszverseny gyerekeknek,
ahol a következő eredmények születtek. Jani András haladó egyéniben és párosban is második, Bartos Róbert kezdő egyéniben negyedik, testvére
Bartos Viktória kezdő egyéniben ötödik helyezést
ért el.
A nagy meleg ellenére kemény csatákat vívtak egymással, több órán át. Eszter néni és Werner bácsi
pedig fáradhatatlanul bíztatták a gyerekeket hűsítőkkel és finom falatokkal. A szép eredményekhez
gratulálunk és további sikeres játékot kívánunk!

Badacsonytomajon 2015. augusztus 02-08 között zajlott a X. Nyári Balaton Amatőr Judo
Fesztivál, ahol a Szigligeti Általános Iskola tanulói is képviseltették magukat. A sikeres övvizsgát követően, versenyen is bemutatták tudásukat a gyerekek. A kitartásuk meghozta a
eredményeket is, mert Jani András aranyérmet, míg Medve Bátor András ezüstérmet
szerzett.

Csuhé fonoda indulna kellő jelentkezés esetén (7-10 fő)
Szigligeten, 2015. novembertől heti 2 órában.
Készítenénk karácsonyfa díszeket, ajtódíszt, csuhé babát,
csuhé virágokat, ceruzatartót, gyertyatartót, Betlehemet
stb...
A csuhé mellé kellenek egyéb kellékek is. Pl.: rafia, hurka
pálca, ragasztópisztoly, fa golyó, drót, amit én biztosítok.
A foglalkozás önköltséges, 1000 Ft/fő/alkalom.
A foglalkozást vezeti Némethné Jobbágy Anna, virágkötő,
csuhé fonó kézműves.
Jelentkezés telefonon: 06/20/421-8045 számon,
vagy személyesen a könyvtárban.
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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
Szerkesztőség:
Király Nikolett
Cím:
matr1ca
Tel:
Szigliget Község Önkormányzata
Fax:
2.2.4/1242/2002.
E-mail:
Szigligeten havonta, 500 példányban
Lapzárta:

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

