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2015 szüreti felvonulás
Ebben az évben is nagy várakozás előzte meg a szüreti felvonulást. Az időjárás miatt is izgulhattunk, hiszen előtte napokig esett
az eső. Szerencsére az égiek velünk voltak, és ha nem is volt napsütés, de legalább az eső elkerült bennünket. A falu összefogásának köszönhetően idén is nagy sikerrel zajlott le a rendezvény. Köszönet ezért a segítőknek és támogatóknak. Külön köszönet
Töreki Zoltánnak és Czilli Károlynak, akik hősiesen küzdöttek a konyhán, és nagyon finom gulyáslevessel várták a résztvevőket és
segítőket. Külön köszönöm Molnár Ferencné
Idának a sok segítséget,
Raposa Lajosnak, hogy
idén is elvállalta a kisbíró
szerepét, és Mezeyné
Verő Katalinnak és a
Szigligeti Gyöngyvirágoknak (Szalai Jázmin, Mező
Zsófia, Idrányi Panna,
Bartos Viktória) a szép
műsort.
A rendezvényt segítették
és támogatták: Szabó Tibor, Szabó Tiborné Marika, Raposa Lajos,
Töreki Zoltán, Czilli Károly, Szőke István, Varga Sándor, Molnár Ferencné Ida, Takács József, Varga István, Domonkos Károly, Czilli
András, Takács Andrea, Ihász Natália, Maár Sándorné Zsuzsi, Kovács Józsefné Nusi néni, Platthy Fanni, Steer Edina, Balassa Andrea,
Balassa Dani, Sárdi Péter, Hegedűs Norbert, Kardos Máté, Veér Dávid, Czilli Gabriella, Molnár Ferenc, Molnár Ricsi, Kovács Ákos,
Móricz Antónia, Takács Józsefné Erzsi, Tóth Ibolya, Pupos Dorina, Ruska Gábor, Laszczikné Marika, Mezeyné Verő Katalin, Szigligeti Gyöngyvirágok, Császár Lászlóné Anikó, Egyed Péter, Kardos József és családja, Szalai Attila, Bárány Éva, Szent Antal Pince,
Szatmári Családi Pincészet, Esterházy Pince és a Szigligeti Önkormányzat.
Király Nikolett
További köszönet minden segítőnek, jelmezesnek, résztvevőnek és érdeklődőnek!
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A választott nyughely - Der letzte Wunsch

Félkörben a különös hegyek, a vár, az Antalhegy, a
Badacsony, a – mondhatnám – örök csöndnek meganynyi őre, s közötte megcsillan a Balaton tükre. Felette
bárányfelhők, amelyek a végtelen égen lassan úsznak.
Ilyen volt az augusztusi nap a szigligeti temetőben,
amikor Eberhardtól és feleségétől, Mariettától végső
búcsút vettünk.
Különösnek tűnhet, hogy ezt ők így akarták. Prof. Dr.
Eberhard Straub német volt, népe és a világ kultúrájának mindenre nyitott ismerője, mint gyermekorvos
számtalan helyen dolgozott, s közben festett, sportolt,
vitorlázott a keleti tengeren.
Marietta Straub szül. von Haendel
Miskolcon született de menekülnie kellett a családját
ért méltánytalanságok miatt és már új hazájában, Németországban végezte el az egészségügyi főiskolát.
1963-ban kötöttek házasságot. Négy gyermekük van:
Christiáne, Christoph, Èva és Ursula. Öt unokájuk van,
Németországban élnek, Christophnak Szigligeten is van
háza az ó-faluban.
Akik ismerték Mariettát és Eberhardot, azoknak a
döntés és kívánság, amikor végső nyughelyül Szigligetet
választották, szokatlan ugyan de nem rendkívüli.
Több mint húsz esztendeje, Marietta honvágyát is
csitítandón megvették a régi Tóth házat a Majális utca
fölső felén. Mögöttük a Rózsa hegy völgyei, előttük a
Soponya teteje felé futó szőlősorok. A parasztpolgári
ház stílusát megtartva
(Varga Mária önzetlen baráti segítségével) felújították
és a maguk kedvére formálták ezt a kicsi világot.
„A világ azért van, hogy otthonra leljünk benne.“
Ők itt otthonra leltek és beleszerettek Szigligetbe.
Eleinte szabadságuk nagy részét, aztán nyugdíjas éveik
sok-sok hónapját itt töltötték.
Völgy utcai teraszunkról gyakorta néztük együtt a Balatont, a Királyné-szoknyája mögül felbukkanó teliholdat mint építi fel az ezüsthídját a hullámokon. Mindig új
s új szépségében mutatkozott a völgy és a táj, miközben hallgattuk Eberhardot ahogy orvostudományról,
aktuális sport vagy politikai eseményekről, művészetekről, beszélt.
Azt mondta, hogy megihleti ez a táj, ami a festményeiben is kifejezésre talált.
Eberhard 80 éves volt és hű társa Marietta csak két
hónapot tudott nélküle élni.
Most örökre Szigligeten nyugszanak.

Im Halbkreis die Berge, die Burg, Antalhegy, Badacsony –
die Wachen vom ewiger Stille und Ruhe; dazwischen die
glänzenden Wellen vom Plattensee.
Darüber die Wolken, die über den Himmel langsam
hingleiten.
An so einem Tag am 24. August 2015 nahmen wir auf
Wunsch von Eberhard und Marietta Straub Abschied im
Szigligeter Friedhof.
Prof. Dr. Eberhard Straub ist in Deutschland geboren und
war als anerkannter Kinderarzt tätig. Darüber hinaus hat er
die Welt in Kultur und Geschichte erforscht. Als Polyhistor
hat er gemahlen, Sport betrieben und als liebstes Hobby
gesegelt in der Ostsee.
Marietta Straub geb. von Haendel ist in Miskolc geboren,
aber die ungerechte Behandlung Ihrer Familie zwang sie
nach Deutschland auszuwandern, wo sie ihr Diplom als
Krankenschwester erwarb.
1963 heiratete sie ihre große Liebe Eberhard und sie
bekamen vier Kinder, Christiane, Christoph, Eva und Ursula,
weiters bereicherten fünf Enkelkinder die Familie. Sohn
Christoph hat ein Haus im alten Dorfteil von Szigliget.
Die Marietta und Eberhard kannten finden vielleicht den
Wunsch besonders in Szigliget die letzte Ruhestätte zu
wählen.
Vielleicht besonders aber nicht außergewöhnlich.
Vor mehr als 20 Jahren haben sie in der Majális utca das
alte Tóth Haus gekauft und mit Hilfe von Fr. Mária Varga
nach ihren Geschmack stilgerecht umgebaut.
„Die Welt ist da, ein Heim darin zu finden“
Sie haben hier ein Heim gefunden und haben sich in Szigliget verliebt. Am Anfang verbrachten sie den Großteil ihrer
Urlaube hier, und im Pensionsalter etliche Monaten des
Jahres.
Von der Terrasse meines Hauses in der Völgy utca blickten
wir unzählige male auf den Plattensee, den aufgehenden
Vollmond und beobachteten die silberne Brücke über die
Wellen des Plattensees.
Es hat sich das Tal und die Gegend immer wieder in neuen
Schönheit gezeigt.
Diese schöne Gegend hat Eberhard inspiriert, was in seiner
Malerei zum Ausdruck kam.
Eberhard war 80 Jahre alt und Marietta konnte nur zwei
Monaten ohne ihm leben.
Mögen sie ihre ewige Ruhe in Szigligeter Friedhof finden.
Tünde Brandstätter
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Érik a szőlő, hajlik a vessző…

Vidám énekszó hangzott szeptember közepén egy borús pénteki
napon a Fakavölgyből. A szigligeti óvodások énekelték kedves
vendéglátóiknak, Marikának és Tibornak, akik két kis óvodásunk
nagyszülei. E közös énekkel köszöntük meg, hogy vendégül
láttak bennünket. A vendéglátáson kívül ízelítőt kaptunk a szüreti munkálkodásokból is. A gyermekek megismerkedhettek a szüretkor használatos eszközökkel, a must, és a bor készítés folyamatával.
A bemelegítés után, ami sütemény és szőlőevést jelentett, a
lelkes csapat beállt a sorok közé, s elkezdődött a SZÜRET. Szorgos kezek szedték, a szőlőt kisvödrökbe, majd a nagyobb gyermekek puttonyoztak, míg a kisebbek játék traktoron szállították
a fürtöket a darálóhoz.
Igazi gyermekméretű darálón darálták le a szőlőt. Minden kisgyermeknek lehetősége volt, hogy kipróbálja erejét. Bizony nem
is volt olyan könnyű a daráló fogantyúját tekerni. A ledarált szőlőt Tibi bácsi irányítása mellett átmerték a présbe. A préselési
folyamatot már a házigazda végezte, közben elmondta a gyerekeknek, hogy erre miért van szükség. Nemsokára már láthatták
is a gyerekek, hogy csorog a finom szőlőlé. Előkerültek a kis poharak, s mindenki megkóstolhatta a mézédes nedűt.
A tartalmas délelőttöt énekléssel, közös fotózással zártuk, s kellemesen elfáradva, élményekkel telve tértünk vissza az oviba.
Köszönjük minden közreműködőnek, szervezőnek, hogy részt
vehettek óvodásaink egy igazi szüreten.
Szalay Csabáné óvodavezető
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VI. Várfutás
Verseny ideje: 2015. október 10 (szombat)
Versenyközpont: Szigliget, Sportpálya
Nevezés: 8:30 - 10:00
6.00 km
Rajt: 10:30
Útvonal: Sportpálya – Strand – Kikötő - Csonka-torony –
Ófalu - Vár
Férfi korosztály:
14 év alatt, 15-40 év, 41 felett
Női korosztály:
14 év alatt, 15-40 év, 41 felett
Váltófutás (Táv: 6 km) (Családi és iskolás csapatok számára. Létszám 4 fő)
Rajt: 10:30
Útvonal: Sportpálya – Strand – Kikötő - Csonka-torony –
Ófalu - Vár
10.00 km
Rajt: 10:00
Útvonal: Sportpálya – Strand – Kikötő - Csonka-torony –
Iharos út – Balatoni Bringakörút- Vár
Férfi korosztály:
18 év alatt, 19-40 év, 41 felett
Női korosztály:
18 év alatt, 19-40 év, 41 felett
Információ: Balassa Balázs 06-30/560-2526
polgarmester@szigliget.hu
• Tervezett eredményhirdetés: 12:00, a várban.
• A verseny után szigligeti borkóstolás!
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Sport
„Ez a szigligetiek napja volt”

2015. szeptember 16-án a Szigligeti Általános Iskolát 12 tanuló képviselte a Tapolcán rendezett Földön futók utcai futóversenyén.
A négy korcsoportban indul tanulók: Csali Tamás, Medve Bátor, Bátai Anna, Bartos Viktória, Bartos Róbert, Mező Zsófia, Falati Kitti,
Medve Viola, Csali Máté, Szántó Bálint, Falati Liliána, Szalai Attila.
Kis csapatunk kiváló eredményeket ért el a népes mezőnyben:
I. korcsoportban: Falati Liliána I. helyezett (96 indulóból!)
II. korcsoportban: Medve Viola II., Falati Kitti III. helyezett
III. korcsoportban: Mező Zsófia I. helyezett
IV. korcsoportban: Bátai Anna I., Medve Bátor III. helyezett
Eredményhirdetéskor Bátai Annának gratulálva Lévai József alpolgármester Úr megjegyezte:- kétségtelen, ez a szigligetiek napja volt.
Mile Pál
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önöket az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc ünnepi
megemlékezésére a
Szigligeti Általános
Iskolába,
2014. október 22-én,
csütörtökön 17 órára.

Balassa Balázs
Polgármester
Benkő Katalin
intézményvezető
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X. Süllőfesztivál - Szigliget - 2015. október 23-25
2015. október 23-án
12:00 Kamonkő túra a strand bejáratától Demeter Éva vezetésével
13:00 Tördemic Néptáncegyüttes
14:00 Babos-Piller Jazz Duo
15:00 Csiporka ès Batu bohòc show műsora
16:00 THE NIGHTQUEST BAND
17:30 Fonográf Emlékzenekar

2015. október 24-én
11:00 Vesztergám Miklós tárogatós "Halkan felsír a tárogató…."
12:00 Kamonkő túra a strand bejáratától Demeter Éva vezetésével
12:00 Babos-Piller Jazz Duo
13:00 Megnyitó: Köszöntő és hal áldás
13:15 Szigligeti Gyöngyvirágok néptánccsoport
14:00 Brumi Bandi Band
15:30 Kocsmazaj Zenekar
17:00 Jubileumi köszöntő
18:00 PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA
19:30 Tűzijáték

2015.október.25-én
10.15 Csobánc Népdalkör
11.00 Kőmíves Zoltán: Mátyások és pofonok c. műve alapján
interaktív vásári komédia Előadó: Molnár Ildikó a
Pervinka Alapítvány támogatásával
12:00 Kamonkő túra a strand bejáratától Demeter Éva vezetésével
12.30 „Jó ebédhez szól a nóta” Esterházy Fesztivál Zenekar
13.45 „Cigánytánc”Kinizsi Táncegyüttes
15.00 Főnix együttes
Mindhárom nap sétahajózás, túra, íjászat, játékpark, Dotto
kisvonat, kézműves vásár…

Meghívó
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 2015. október 17-én, szombaton 17 órakor nyílt elnökségi ülést
tart a Básti Lajos Közösségi Házban. Ekkor adjuk át a Kör által 1984-ben alapított „Szigligetért” emlékérmet és a „Szép ház – szép kert” díjat. Az ülésre minden érdeklődőt szívesen várunk.
Elnökség

Csuhé fonoda felnőtteknek és 10 év feletti gyermekeknek!
Csuhé fonás indul Szigligeten a Básti Lajos Művelődési Házban, kellő jelentkezés esetén, novembertől heti 2 órában. Az
időpont lehet szombat délelőtt is. Csuhé fonó első megbeszélése október 20-án 16 óra. Amit kell hozni: saját papírvágó olló és egy papír doboz ( cipős doboz). A többit én viszem: rafia, ragasztó,hurka pálca,drót,fagolyó, csuhé, stb. A
csuhé fonoda önköltsége 1000 Ft/fő/alkalom.
Némethné Jobbágy Anna, kézműves
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Bérmálás Szigligeten
1926-ban volt először bérmálás Szigligeten, amit gróf Esterházy Pálné szorgalmazott, és Rott Nándor püspök bérmálta meg a szigligeti gyermekeket. A püspök naplójában így örökítette meg az eseményt:
„1926. máj. 5. délután Szigligetre mentünk. Gyönyörű fogadtatás! Itt még
sohasem volt püspök; csütörtökön, május 6 -án reggel iskolát szenteltünk,
mely igen szépen sikerült, de még van a hitközségnek vagy 180 millió korona
adóssága, mert 214 millióba került az átalakítása a régi Freystädterféle
háznak, de most vannak remek tanítói lakások s a szükséges három
tanterem. A tanítók jók, főleg Lakits régi 42 évet szolgált kántortanító és
igazgató, ki 10 gyermeket nevelt föl, azután egy Szívós Kálmán (József. szerk. ) nevű fiatal,
családos tanító, ki igen jól vezeti a leventéket, és egy Körös Mária nevű jámbor
tanítónő, ki azonban kissé tüdőbajosnak látszik.”
Rott püspök még egy alkalommal, 1934-ben bérmált itt. Erről a
következőket olvashatjuk: „Szigligeten szintén három tanerős, igen jó iskola;
a két régibb iskolaépület gyengébb ugyan, de megfelelő. Az ujabb épületben
van egy jó tanterem és két igen helyes tanítólakás. Itt van kántortanító Szívós,
kinek felesége müvelt hölgy, a volt hercegi pincemesternek a leánya; azután
van egy fiatal ember.” Ugyanebben az évben, érdemei elismeréséül a
plébános tiszteletbeli esperesi címet kapott.
Az 1950-es bérmálásról is maradt ránk leírás a Historia domus-ban.
„A plébánia filiájában, Szigligeten
1950. május 12-én volt a bérmálás
szentségének kiosztása, melyre a falu
lakossága gondosan felkészült. Az
utcákat ünnepisen feldíszítették és szép
díszkaput állítottak a templom udvarának
bejáratához. Délután 3 óra
táján az ifjúság 45 taggal kivonult a
község határához virágokkal díszes
kerékpárokon és minden kerékpáron
egy fehér virágokból készített kereszttel
és így várták 3-as sorokban a
főpásztor érkezését. Élükön volt 3
díszmagyarba öltözött legény kitűnő
lovakon. Amikor a főpásztor odaért a csapathoz, a legények vigyázzban állva
hangosan és egyszerre köszöntötték a főpásztort. Dicsértessék -kel, mely után
bevonultak a faluba. A díszszázad élén az út közepén a 13 éves ifj. Bakos
József, Bakos László és Marton Ferenc lóháton vezették a menetet a díszkapuhoz.
Marton Ferenc a lováról leszállva, az ifjúság nevében lelkes hitvalló
beszéddel fogadta és köszöntötte a főpásztort, az apostolok utódját, aki a
Szentlélek Isten segítségét esdi le reánk bérmálkozókra, az egész egyházközösségre.
Biztosította a főpásztort a hit melletti bátor kiállásukra, hűségükre,
bármily nehézségek ellenére is. Majd Horváth Margit 6. oszt. tanuló az iskola
nevében és Somogyi Lajos egyházközségi képviselő az egyházközség nevében
köszöntötte meleg szeretettel a főpásztort. A plébános a templom ajtajában
fogadta a főpásztort, a templomban a Lorettói litániát olvasta elő, mely után a
bérmálandók fogadalma és utána a bérmálás szertartása következett.”
gyűjtötte: Takács József
Ebben az évben október 11-én 11:30-kor lesz bérmálkozás a Római Katolikus Templomban.
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Biciklivel ment az ifjúság a püspök elé

Marton Ferenc
köszönti a püspököt

Bérmálkozó fiatalok

Takács József
gyűjteményéből

10. oldal

Szigligeti Harsona

2015. Szeptember

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

