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Tagjai:
Adamik Gábor (Budapest, Operaház)
GyuricsTamás (Budapest)
Hontvári Csaba DLA (Győr, Széchenyi István 
Egyetem)
Juhász István (Miskolc, Szimfonikus 
Zenekar)
Juhász Tibor (Szombathely, Szimfonikus 
Zenekar)
Kakuk Zoltán (Miskolc, Szimfonikus 
Zenekar)
Kelemen Csaba (Németország, Drezda, 
Filharmonikus Zenekar)
Kellner Zoltán (Ausztria, Baden)
Magyar Ferenc (Budapest, Magyar Rádió és 
Televízió Szimfonikus Zenekara)
Molnár Zoltán (Budapest, Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar)
Panyi  Tibor (Eger, Szimfonikus Zenekar)
Péter Marianna (Ausztria, St. Pölten, 
Zeneiskola)
Simon Zsolt DLA (Ausztria, St. Pölten, 
Zeneiskola)

Augusztus 5-én, pénteken 20.00 órakor 
Fazekas Anna (fuvola) és Cs. Nagy Ildikó 
(zongora) hangversenye lesz a Katolikus 
templomban.

A sorozat zárásaként, augusztus 12-
én, pénteken este 8  órakor, ugyancsak a 
nagytemplomban  a Sebastian Consort 
hangversenyét hallhatjuk. Az együttest 2003 
tavaszán alapította Lachegyi Imre 
blockflöteművész. 

 Balassa Dániel
    

Négy hangversenyből álló sorozattal 
gyűjtenek pénzt a szigligeti templom 
orgonájának felújítására. Az első estén 
Bogányi  Gergely  Kossuth-díjas 
zongoraművész  adott koncertet  az 
érdeklődőknek.

Telt ház várta a szigligeti templomban a 
zongoraművészt, aki a Szigligethez  kötődő 
zeneművészek  hívására érkezett a 
jótékonysági koncertre. A környék műértő 
közönsége izgatottan ült a templom padjaiba, 
ők nem csak a segítő szándék, de a zenei 
élmény miatt is jöttek. Bogányi Gergely pedig 
nem okozott csalódást, hiszen főleg Liszt és 
Schubert műveit  játszva kápráztatta el a 
közönséget.
Az összefogás eredményeként sokan 
hozzájárultak a nemes célhoz, bebizonyítva 
ezzel, hogy a szervezők ötlete életképes és 
nemes volt.
Ezeket a sorokat  Jávoriné, Panni néni írta:
"Felejthetetlen zenei élményben volt része 
azoknak a szerencsés zenerajongóknak, akik 
július 22-én Bogányi Gergely hangversenyén 
vettek részt. A világhírű zongoraművész az első 
hívó szóra igent mondott a - nemes célra 
rendezett - felkérésre. Népszerű művek 
előadásával lenyűgözte a telt házas közönséget 
a templomban, amelynek falai szűknek 
bizonyultak, sokan rekedtek kinn, akiknek 
legfeljebb a hirtelen jött zápor szegte kedvét. A 
másfél órás előadás végén és közben állva 
tapsoltak az érdeklődők."

A sorozat folytatásaként augusztus 3-
án, 20 órakor a Szigligeti Rézfúvós Együttes 
lép fel az  Alkotóház parkjában.
 

Koncertek a szigligeti templom orgonájáért



Szigligeti Alkotóház, 
2011. július 15.   

Kelecsényi László író, 
film- és irodalomtörténész 
köszöntője      
 
Kedves Barátaim! 
Tisztelt Egybegyűltek!
 
Ez  egy  rendhagyó  megnyitó
lesz.  Olyasmi   könnyen elkép-
zelhető,   hogy   a   kiállító  mű-
vész nincs   jelen  a k iállításán,
de olyan, hogy aki a megnyitót
tartja,  csak   a   távolból   kö-
szönti   a   tárlat  közönségét, 
eléggé  ritka.  Irigyellek is ben-
neteket,  mert  egy   budapesti 
közkórházi  ágy  gyűrött lepe-
dőjéről  küldöm  a   szavamat, 
nektek,  akik  épp  most  Szigli-
get      leghűvösebb        helyén 
hallgatjátok „magyar hangomat”.
     Ottlik Gézát egyszer felkérték, hogy nyissa meg 
Szántó Piroska festőművész kiállítását. „Azzal kell 
kezdenem, hogy nem értek a képzőművészethez”, 
mondta akkor az író a megnyitón. Ezt én most nem 
mondhatom, hiszen hivatásom szerint illik értenem 
ahhoz, hogy mi a kép, milyen is a jó fotó?
     Stekovics Gáspár festőként kezdte  a pályáját. 
Idestova két évtizede állít ki.  Művei nemcsak 
Magyarország, hanem Ausztria, Németország, 
Olaszország  kiállítótermeinek falain is láthatók 
voltak.
     Sokan vagyunk úgy – jómagam is –, hogy nem azt 
csináljuk, amiről képesítésünk van. Azt nem tudom, 
hogy Gáspár barátunk végleg letette-e az ecsetet, 
és már csak fotográfiával foglalkozik?  Ha 
legközelebb személyesen találkozunk, majd 
kifaggatom erről egy pohár bor mellett. Azt azonban 
biztosan tudom róla, hogy ő is Szigliget szerelmese, 
s mint ilyen, eleve a barátom. 36 fotón 38 művész 
néz ránk a falakról.  Élők és sajnos olyanok is, akik 
már nincsenek közöttünk. Szinte mindegyiküknek 
köze van Szigligethez, szinte valamennyiük 
megfordult ebben a barátságos Házban.  A fotók 
többsége itt készült, tán csak néhány színész lóg ki 
egy kissé a sorból.  Ők meg azon a jogon  kerültek 
ide, hogy szerepeltek a Nemzeti Színház 
társulatának évekig játszott komédiájában, a 
Szigliget című darabban.
     Barátaim! Nem ússzátok meg egy kis elmélet 
nélkül. Esztétikai kislexikonok címszavai között 
található a „termékeny pillanat”  kifejezés. Egy 18. 
századi német esztéta-dramaturg, Lessing találta ki 
az időbeli ábrázolásra képtelen művészeti ágak, 
jelesül a festészet, szobrászat jellemzésére.
Szerinte termékeny az a pillanat, amikor a képet 
alkotó megtalálja a modelljének lelkét, kifürké-   
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Konrád György Hegymagason nézett a lencsébe, 
a nemrég elhunyt Szilágyi György  kedves 
kávéházi asztalánál, a Centrálban. A szenttől a 
profánig széles a skála: Komoróczy Géza 
magába szállva lelkigyakorlatot tart, a színész 
Gazsó György  kiröhögi az egész világot. És 
Törőcsik Mari  újra elbűvöli a nézőket, mindenkit 
levesz a lábáról, ahogy a kávéscsészét tartja. 
Szörényi Levente  a homlokát törli, izzasztó 
feladata lehetett, nem a színpadon, a szőlőjében. 
Szőnyi Feri, a műfordító látszik a 
legboldogabbnak a modellek közül; vajon mikor 
kapta lencsevégre a fotográfus? Háy Janót  sem 
láttam még ilyen felszabadultan vidámnak. Hová 
leselkedik? A jövő írópalántáit figyeli? Marsall 
László  mutatóujja mintha az elmúlásra intene. 
Néhányan már csak a falról nézhetnek minket. 
Szilágyi György  mennyei kabarét ír, Vértesi 
Péter  nem veszi többé kezébe az ecsetet, és a 
legfájóbb veszteség, mert a legfrissebb, Petrovics 
Emil  nem jön többé ebédelni ide a Házba, nem 
lehet odaülni hozzá a „macskaasztalhoz” egy kis 
baráti társalgásra. De kinek telefonál Berkovits? 
Egyáltalán: telefonál-e Berkovits, vagy csak a 
fülére szorítja a kezét, hogy jobban hallja a belső 
hangokat? Lám-lám, miféle titkokat rejteget egy jól 
elkapott, termékeny pillanat!
     Nem folytatom a névsorolvasást. Nézzétek a 
kiállítást – a tiétek!  A jövő héten reményeim 
szerint én is megteszem. 

Addig így a távolból gratulálok Stekovics 
barátunknak: ez derék dolog, férfimunka volt. 

Folytassa, Gáspár!
 

(Fotó: Balassa Dániel)

szi       rejtett           titkait.
Stekovics   Gáspár   bará-
tunk ezt tette velünk. A-
kár tetszünk magunknak az 
ő fotóin, akár nem,  valamit
meglesett,        leleplezett 
belőlünk.     Nem   tiltakoz-
hatunk: akkor és ott 
olyanok voltunk, ahogy 
most itt látjuk magunkat 
e  vastag  és  hűvös  fala-
kon.  Nem  szeretnék  név-
sort   olvasni.   Akiket    kie-
melek  a harmincnyolcak 
közül, azért teszem, mert 
valami eszembe jutott 
róluk.   Van  ezek  között  a 
képek között olyan,  melyet
már publikáltak valahol. 
Esküdni   mernék   például,
hogy Dés Laci  vagy  Parti 
Nagy fotóját már láttam 
nyomtatásban.
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A szigligeti plébánia a XVIII. század végéig

(Töreky András 2011. január 22-én tartott 
előadásának írásos anyaga / 6.)

„ … lelkipásztorunk, ha kérelmünket tellyesiti 
csak kötelességét tellyesiti, ´s hogy ezt dij nélkül 
tellyesiteni tartozik, ezt kivánja a hivek, kiknek ő 
pásztorruk, lelki üdve, ezt kivánja a Vallás 
érdeke, melynek szolgája.”

Ranolder püspök elfogadta az esperes 
érvelését,  és a káplánság létrehozását nem 
engedélyezte. A szigligetiek nem akartak 
belenyugodni a döntésbe, újra próbálkoztak. 
Ekkor ismét Konkolyra várt a feladat, hogy 
megnyugtassa a népet. Gyűlést hívott össze 
Szigligetre: „…az iskolában tömegesen megjelent 
kath. Hivek dicséretes buzgalmát, méltányos 
elismeréssel kiemelvén, őket tökéletesen 
megnyugtattam,  ugy, hogy ők legyőzetve azon 
nézet által, miszerént vannak esetek, melyekben a 
legjobb atya,legkedvesebb gyermekeinek kérését, 
legjobb akarata dacára sem teljesitheti, békével 
távoztak, csupán két embertől, kivételképpen 
hallottam egy pár nemtetsző megjegyzést. …Az 
érintettem elégedetlenek egyike, egy földműves volt, 
akinek szava, a községbeliek megvető hallgatása 
mellett, mintegy a pusztában elhangzott; másika, 
Szivós János, a negyvenes években vitai mester 
(iskolamester, vagyis kántortanító TA), már akkor 
rajongó forradalmár, s mint ilyen az ötvenes 
években államfogoly, később megszabadulván 
börtönéből, a szigligeti bárónál, aki az akkoron 
felkapott szabadság-vértanút, saját kárával 
pártfogolta, gazdatiszt, de hűtelen sáfárkodása 
miatt, pártfogója udvarából nem tisztességes 
módon elüzetvén, szigligeti föld- és badacsonyi 
szőlőbirtokos, mint nagybeszédű félművelt 
ember, a szigligetieknek vezetője.”

Tagadhatatlan, hogy ezen erélyes ember 
erőfeszítése eszközölte azt, hogy Szigligetben 
kápolna emeltessék, valamint ő volt az, aki 
előleges számítás nélkül, biztosította a 
szigligetieket, hogy bármint lesz, de káplánnak 
is kell lennie.

Most azonban hiuságát sértve, tekintélyét a 
községbeliek előtt csorbítva látván, dulakodik és 
torzsalkodik minden ellen, csakhogy magának 
elégtételt vehessen. Így a mult napokban, 
Tapolcán, egy paraszt csapszékben, dühöngött a 
papok, ezeknek birtoka, állása, politikai elvei sat. 
ellen, annyira, hogy az idevaló jobb érzelmüek 
utasították rendre, legujabban mint értesülök, a 
községbeliek tiltakozása dacára, a  tördemici  tisztes 
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öreg plébánost vádolta Excellentiád előtt, azon 
véleményben lévén, hogy a dicséretes öreg úr fő 
oka annak, hogy Tördemicen nincs káplán.
De, valamint kötelességemnek ismertem 
Nagyméltóságodat a megneveztem gonosz ember 
gonosz üzelmeiről legalázatosabban értesíteni, 
szintugy szükségesnek véltem Excellentiádat 
legmélyebb tisztelettel megnyugtatni a felül, hogy a 
tördemici káplánság ügyében, jelenleg csend 
uralkodik…”Ezzel a tördemici káplánság ügye 
holtpontra jutott, létrehozása végül Debreczenyi 
Gyula plébánossága idején (1920-36) sikerült. 
Tevékeny, kezdeményező típus volt, akinek 
működési idején a káplánlakáson kívül iskolák, utak 
valamint a szigligeti kikötő is épült. Mindez a 
trianoni trauma után, amikor az ország gazdasága 
romokban hevert. Törekvése szerencsésen 
találkozott Rott Nándor veszprémi püspökével, aki 
több plébániát és húsznál is több káplánságot 
alapított.

Ekkor volt először bérmálás Szigligeten, amit 
Rott Nándor naplójában így örökített meg: „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 Freystadter-féle háznak, de most vannak 
remek tanítói lakások s a szükséges három 
tanterem. (Természetesen egyházi iskoláról van 
szó.  T A) A tanítók jók, főleg Lakits régi 42 évet 
szolgált kántortanító és igazgató, ki 10 
gyermeket nevelt föl, azután egy Szívós Kálmán 
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.

A templomok mellett kápolnák is épültek a 
községben. Az ismertebb a Rókarántó nevű 
szőlőhegyen a Szentháromság tiszteletére épült 
1845-47 között. Tartozott egy kápolna az egykori 
Esterházy kastélyhoz is, amit azonban 
időközben elbontottak, a szájhagyomány 
azonban megőrizte.

(Vége)



    
      Hagyományőrző Napok Szigliget várában

Augusztus 13. (szombat)
10.50 A vendégek köszöntése
11.00 Kurucz Hagyományőrző Egyesület 
műsora
12.00 Gladius Történelmi Hagyományőrző 
Egyesület bemutatója
13.00 Boombatacuda ütős együttes
14.00 Solymászbemutató
15.00 Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület
16.00 Apródavatás
17.00 Kanizsa Táncegyüttes műsora
18.00 Szigligeti Palonai Magyar Bálint 
Hagyományőrző Egyesület

Augusztus 14. (vasárnap)
10.00 Hangulatcsinálás középkori módra 
(Zombori Világzenei Együttes)
11.00 Kinizsi Íjászai Hagyományőrző Egyesület
12.00 Apródavatás
13.00 Történelmi Bajvívó Egyesület
14.00 Badacsonytördemici Néptánccsoport
15.00 I. András Király Lovagrend harcászati 
bemutatója
16.00 Középkori zenei koncert (Zombori 
Világzenei Együttes)

    Kiss Kata Zenekar koncertje
Augusztus 20. (szombat) 19:30 

Utána 21.00 órakor Tűzijáték
Helyszín : Vár

Szezonzáró buli a strandon
Augusztus  27. (szombat) 20:00

Íjászverseny a várban
Szeptember 11. (vasárnap)

Szüreti Vigadalom
Szeptember 24. (szombat)

Helyszín : A település utcái

Várfutás
Október 8. (szombat)

Süllőfesztivál
Október 22. - 23.(szombat-vasárnap), Strand

     Márton-napi program
November 12. (szombat)
10.00 Mise a Szent Márton nevét viselő 
Várkápolnában
Napközben gasztronómia és kulturális 
programok a falu vendéglátóegységeiben

     Mindenki Karácsonya
December  23. (péntek)
Helyszín : Főtér
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Vass Lajos Népzenei Szövetség 
hagyományos szigligeti tábora 

2011. július 03-08.

A Vass Lajos Népzenei Szövetség immár XIX. 
alkalommal szervezte  meg a 
népdalkörvezetők, a népzene iránt 
elkötelezettek számára népzenei táborát.
Szigligeten 1995-óta tartjuk táborunkat, melyre 
az ország minden tájegységéről, a határon 
túlról is érkeztek, érkeznek résztvevők, akik 
neves szakmai vezetők irányítása alatt 
dolgoztak. 
Ismételten köszönjük a helyet, a 
lehetőséget, a türelmet elsősorban Szentes 
Város Üdülője dolgozóinak, Szigliget 
Önkormányzatának, és az éjszakába nyúló 
dalos programjaink hallgatóságának, a 
szomszédoknak.
A táborban most már 4. alkalommal vett részt a 
vidék népzenekutatójának Horváth Károlynak a 
fia, ifj. Horváth Károly, akitől a résztvevők 
zalai népdalokat tanulhattak, valamint  a 
tekerő népi hangszerrel ismerkedhettek.
A táborban előadást tartott még dr. Olsvai Imre 
az MTA nyugalmazott főtanácsosa és Budai 
Ilona népdalénekes.

A csoportos foglalkozásokat Juhász Erika népi 
ének oktató, a nyíregyházi főiskola tanára, 
és Nagy László, Széles András, valamint Ifj. 
Horváth Károly népzeneoktatók vezették.

Bakos Ilona    
  Vass Lajos Népzenei Szövetség 

      elnökhelyettese
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Teniszverseny augusztus 12 – 14-ig,
gyermekszámok augusztus 11-től!

Versenyszámok:
Férfi egyéni -40, 40 - 60 és +60,  

Férfi páros, Vegyes páros, Női egyéni. 
Gyerekszámok: -14,  páros  kezdők és 

haladók külön csoportban,      
Ifjúsági: 14 – 18 éves korig.

        Nevezési határidő felnőtteknek: 
2011. augusztus 12.  péntek    12:00
            gyermekeknek:               

augusztus 11. csütörtök   9:00
Az előnevezés a 06 70 33 1111 3  

telefonszámon, SMS-ben vagy írásban:
Teniszclub Szigliget

8264 Szigliget, Réhely. u. 32.
Nevezési díj egyéni: 5.000,-- Ft/fő,   

páros: 5.000,-- Ft/pár
gyermek: Ft 2.500,--

Játékrend: minden mérkőzés 
9 nyert játékig tart,

8 – 8-nál rövidített játék, a helyosztó 
mérkőzések két nyert játszmáig tartanak.

A verseny kezdési időpontja: 
2011. augusztus 12., 12:00

gyermekszámok már csütörtökön, 
augusztus 11-én, 09:00

Díjazás: Az első négy helyezettet 
versenyszámonként serleggel, éremmel és 

tárgynyereményekkel jutalmazzuk.
Szombaton 13:00-tól Players Party, ebéd a 

verseny összes résztvevőjének.
Eredményhirdetés: vasárnap 16:00-kor.

Rossz idő esetén a mérkőzést az azt 
követő napokban tartjuk meg. 

Forródrót: + 36 70 33 11 11 3

 

 

 



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 a kerékpározást szerető Szeretettel köszöntöm a kerékpározást szerető 
emberek táborában.emberek táborában.
Vallom, hogy a kerékpár, Vallom, hogy a kerékpár, 
mint sport vagy közlekedési mint sport vagy közlekedési 
Eszköz törődést kíván, Eszköz 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 kerékpárok javításával, - üzembe 
helyezésével,- kölcsönzésével, helyezésével,- kölcsönzésével, 
kerékpárok és alkatrészei kerékpárok és alkatrészei 
forgalmazásával,kerékpáros forgalmazásával,kerékpáros 
kiegészítők értékesítésével.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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