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Október 6-án avatássorozat keretében nézhették meg az érdeklődők a település legújabb fejlesztéseit Balassa Balázs 
polgármester vezetésével. A résztvevőket Dotto kisvonat vitte körbe a település különböző helyszíneire.  
Az első helyszín a temető volt. Az önkormányzat 2008-ban kezdte el a temető fejlesztését, akkor készült el a kápolna. 
Azóta is folyamatosan szépül a temető. A mostani beruházásban a temetőt határoló tujasor helyett kerítés, míg az új 
temetőrészen járdaszakasz épült. A teljes beruházási költség: 15.450.000 Ft volt. Ehhez, konszolidációs pályázatból 
10.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat. A járda kétszáz méter, a kerítés száztíz méter hosszan készült el. A 
jövőben pedig a homokkő feszületet újítják fel. 
A kikötő volt a következő megálló. Itt egy park lett kialakítva sétaúttal padokkal, napozóágyakkal, virágosítással. A 
fejlesztés különlegessége a kétszáz méter hosszú gumiburkolatú futópálya. A kikötő melletti park kialakítása 14.086.989 
Ft  volt, ehhez a BFT pályázati forrást biztosított: 7.043.488 Ft-ot. A településrész fejlesztési koncepciójának első eleme a 
kikötő felújítása volt. A személyhajó kikötő felújítása 12.551.399 Ft-ba került. Ehhez az önkormányzat biztosította a 
költségek 50%-át, 6.276.000 Ft-ot. A kikötőnél még tervben van egy úgynevezett sajkás kikötőépület építése. A török 
időkben az északi parton két településen Tihanyban és Szigligeten volt sajkás kikötő, mely a vízi csaták során kapott 
fontos hadászati szerepet. Ez az interaktív kiállítótér ennek szeretne emléket állítani. A fák között, a nádtetős, üvegfa-
lú épületet a stégen lehet majd megközelíteni egy, a vízen elhelyezett kikötőépületet szimbolizálva. Ezzel befejeződik 
majd a kikötőnél a fejlesztés. A fejlesztések következő állomásán, a strandon egy egyedülálló, kétszintes szociális 
blokk épült. A beruházás költsége 65.000.000 Ft + ÁFA (itt az ÁFA visszaigényelhető). Az egész évben nyitva tartó ki-
szolgáló épületben vizesblokkok, kismamaszoba, öltözők, napozóterasz lett kialakítva. A legnagyobb attrakció azon-
ban a két finn és az infraszauna lesz, amelyek ugyancsak várják a vendégeket télen is. Erre a fejlesztésre a Kisfaludy 
Turisztikai Fejlesztési Program strandfejlesztési pályázatából 45.000.000 Ft támogatást biztosított az MTÜ. 
Az utolsó állomáson, a település központjában, a Papp Vera téren Béres János szobrászművész tervei alapján készült 
csobogót avatták fel. 
 A Főtér rekonstrukciója a tavalyi évben kezdődött el. Itt felújították a buszmegállót, épült egy járdaszakasz, kültéri 
fitnesz eszközöket helyeztek el, játszóteret alakítottak ki. Komoly kertészeti beavatkozások valósultak meg, valamint 
egy férfi és női nyilvános WC és egy büfé helyiség lett kialakítva. Most készült el a köztéri csobogó! Az eddig elvégzett 
saját erős beruházás összköltsége: 8.000.000 Ft. 
A Főtéren jelenleg a hivatal épületének felújítása zajlik, mely bekerülési költsége 55.300.000 Ft volt. Ehhez a Belügy-
minisztériumtól 30.000.000 Ft támogatást kaptunk!  
A 2017-ben megvalósuló fejlesztésekre az állam közel 100.000.000 Ft támogatást biztosított! 

Avató 
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Szerzői gondolatok a népművészet motívumait felidéző főtéri csobogóról 

A Kossuth utca 62. számú ház, a volt Pizzéria falán látható egy ősi jel. Egy mondatjel. Hármas halom tetejéből kinövő kettős ke-
reszt alakú égig érő fa vagy virág. Nap és csillag motívumai között. Jelentése: Isten országa. 
Kiindulópontja volt ez a jel a csobogó tervének, a belőle kinövő kővirágnak. Kettős kereszt alakú virág ez is. Gránit medencéje a 
vízen úszó levélzetet, a fehér carrarai márvány a virágzatát és vízköpő bimbóját ábrázolja. Szárán, a víz alatt, az élet burjánzó 
csíráival. A négy égtáj felé kúsznak. A fehér medence oldalán a víz jele van. Fekvő nyomtatott „s” betű, ami a folyó jele, ahogy a 
Duna Tv is használja. Az „s” betűk egybekapcsolása, összekapaszkodása az állóvíz jele a Balatoné, a Magyar Tengeré.  Körkörösen 
végtelenül látszik, utalásul az élet folytonosságára. A víz önmagában az élet. Víz nélkül nincs élet, az élet formáit víz nélkül elkép-
zelni sem tudjuk.  A virág bimbójából függőlegesen felszökő víz és a faragott hullám vízszintes irányú jele keresztet formál.   
Ezt a kővirágot a szigligeti férfiak adják a szigligeti nőknek. Az Isteni nőknek, az élet hordozóinak. Életünket teremtő édesanyánk-
ra gondolva a legnagyobb tisztelettel. Petőfi Sándor hőskölteményében, a János Vitézben Tündérországban van egy tó. János 
Vitéz az Iluska sírján nőtt virágot, amit leszakítva a zubbonyában rejtve őrzött, beledobta a tóba, ez élet vizébe. És láss csodát!  A 
virág, ami Iluska porából sarjadt, az élet vizében megelevenedett és Iluskává lett. Petőfinél a víz, a virág és a nő elválaszthatatlan 
jelképe az életnek.  
A mi Tündérországunkban, Szigligeten, a romantikus Pap Vera tér közepén ez a csobogó az élet vizét jelenti, bazaltból kinövő 
kővirága pedig a nőket, az élet hordozóit isteníti. 

Béres János szobrászművész 

fotók: Balassa Dániel  

 

2017. november 

16-án, csütörtökön 

17:00 órakor 

közmeghallgatás 

lesz a Básti Lajos 

Közösségi Ház-

ban. 

Közmeghallgatás Meghívó Idősek Napi Ünnepségre 

Szigliget Önkormányzat Testülete szeretettel 

meghív minden 65 év feletti Hölgyet és Urat 

idősek napi ünnepségére a Szigligeti Általános 

Iskolába november 18-án 15 órára. 

A műsorban a  

Szigligeti Általános 

Iskola tanulói, a 

szigligeti óvodások 

és a Megarox 

Társulat művészei 

vesznek részt. 
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Süllőfesztivál 2017  

Immár 12. alkalommal került megrendezésre a szigligeti Süllőfesztivál a Turisztikai Egyesület szervezésében. Csodás idő, igazi 
indián nyár előzte meg az október 23.-ai hosszú hétvégét, így mindenki bizakodott a további derűs időben, azonban a nagyon 
sikeres első nap után (szombat), az égiek nem kegyelmeztek a Süllőfesztivál résztvevőinek. Így vasárnap csak fél napot, a hétfői 
programokat pedig teljes egészében le kellett mondania az Egyesületnek, mivel a heves esőzésben felázott a strand, és baleset-
veszélyessé vált a helyszín.  
Büszkén mondhatjuk, hogy országos hírnévnek örvend a rendezvényünk, ami pár napra felbolydítja kicsiny községünk életét. 
Újra nyári szezont idéző hosszú kocsi sorok alakultak ki a strand felé, mivel idén is több ezren vettek részt a fesztiválon, ahol helyi 
vendéglősök különleges halételeiket, a szigligeti borászok finom boraikat, az ország minden tájáról idesereglő kézművesek gyö-
nyörű portékáikat kínálták a vendégeknek. 
Szombaton délben kezdetét vette a 12. szigligeti Süllőfesztivál. Az ünnepi megnyitón Papp Tímea Szigligeti Turisztikai Egyesület 
elnök asszonya mondott köszöntő beszédet, majd Balassa Balázs, Rig Lajos és Fenyvesi Zoltán is megemlékezett az eddigi 12 év-
ről. Ezt követően Ákos Atya hal áldásával zárult a megnyitó. A szombati napon a Palmetta zenekar gyermek és felnőtt műsorát 
láthatták a vendégek, később a Harmonia Garden játszott örökzöldeket, majd fergeteges koncertet adott Péterfy Bori & Love 
Band, és ünnepi tűzijátékkal zárult az első nap.  Az aktívabb látogatóink Demeter Éva vezetésével Kamon-kő túrán vehettek részt 
szombaton és vasárnap is. Több százan csatlakoztak a túrához és csodálták meg Szigliget ékeit, a kényelmesebb vendégek pedig 
sétahajón vagy Dotto vonaton gyönyörködhettek falunkban a rendezvény ideje alatt.  
Vasárnap a Happy Dixieland Band műsorát élvezhette a publikum, majd a Boombatucada együttes előadása fokozta a fesztiváli 
hangulatot, ami után sajnos el kezdett esni az eső, és a szervezőknek mérlegelnie kellett a kialakult helyzetet. Így a hétfői progra-
mok lemondásra kerültek, a vendégek, és a strand állapotának megóvása érdekében. Jövőre az elmaradt produkciókat visszavár-
juk, és csodás őszi napsütéses időben reménykedünk, hogy valóban télen és nyáron is Szigliget legyen az úti cél az erre látoga-
tóknak.  
Hatalmas köszönettel tartozunk a rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért a Szigligeti Turisztikai Egyesületnek, valamint a 
segítőknek, akik időt és energiát nem sajnálva, minden részletre gondosan ügyelve színvonalas előadókat, és egyedi, igényes 
kézműveseket hívtak a fesztiválra, hogy a vendégek jól szórakozzanak és hírét vigyék a rendezvényünknek és községünknek. 
Végső, de nem utolsó sorban pedig hálás köszönet illeti a Támogatókat, akik szponzorálták a rendezvényünket: Szigliget Község 
Önkormányzata, Szentes Város Önkormányzata, Kékkúti Ásványvíz ZRT., Balatoni Hajózási ZRT., Janauschek Katalin  és 
Janauschek József, Szatmári Gábor, ÁDÁM-KERT Kft., Dr. Dulin Zsolt  Ügyvédi Iroda Budapest, Szigligeti Általános Iskola, Gyöngy-
virágok Tánccsoport, Szalay Péter- CREATIC ONLINE Kft., Szőke István vállalkozó, Szigligeti Polgárőr Egyesület,  HE-PA HUNGARY 
PLAST KFT, EGERVÁRI TRANS KFT, Pelikán Patika Tapolca, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium , Balaton Fejlesztési Tanács , Simon 
Péter, Demeter Éva, Szabó László-Tapolca. 

Írta: Vizeli Zsófia 
 

Vértes Eszter fotói 
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A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör október 14-én tartotta nyílt elnökségi ülését a Szigligeti Általános Iskolában. A rendezvé-
nyen átadták a „Szigligetért” emlékérmet, amit ebben az évben dr. Laposa József tájépítész vehetett át. 
 

L A U D Á C I Ó 
 

 Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: 
 Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül.(Kölcsey)  

 

Dr. Laposa József tájépítész kapcsolata a Szigligeti Táj-és 
Településvédő Körrel, több évtizedes múltra tekint visz-
sza, ami azt jelenti egyben, hogy azóta használjuk tudá-
sát a Szigligetért folytatott munkálkodásunkban. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindannyian a 
„Nagysemmiből” jöttünk és a „Nagysemmiben” fogunk 
eltűnni. Ami a kettő között van, az, az életünk. Azt val-
lom, hogy e két pont között lévő, ismeretlen hosszúságú 
szakaszban, az a feladatunk, hogy nyomot hagyjunk ben-
ne a haza, és az utókor számára. Tudjuk, hogy a kitapo-
sott úton járni könnyebb, mint a járatlanon. A közmon-
dás is azt mondja, arra tanít, hogy a „járt utat, járatla-
nért el ne hagyd.”  De vannak, akinek mégiscsak az az 
osztályrész jutott, hogy elsőnek menjenek végig az álta-
luk jónak vélt úton, hogy ezzel megkönnyítsék az utánuk 
következők haladását. Az említett közmondás azt is je-
lenti, hogy ami jó és sikeres volt a múltban, azt meg kell 
őrizni. Nos, ehhez kell a szakértő, a lélekkel teli ember, 
aki (többek között) szakértelmével is hagy nyomot maga 
után. Laposa József ilyen ember! Évekkel ezelőtt, nem 
ismertem Őt, de felhívtam telefonon és meg kértem, 
jönne el Szigligetre az iskolába, előadást tartani a Bala-
ton felvidékről írt könyvéről és beszéljen nekünk az épí-
tett környezet, valamint a természet összhangjáról, ezek 
szoros összetartozásáról, és az ezzel kapcsolatos köteles-
ségéről annak, aki ebbe a rendbe be kíván avatkozni, 

mert egy építkezéssel, a föld megművelésével, mindenki beleavatkozik a környezete rendjébe. A telefon felkérés óta is, majdnem 
minden esztendőben, a „Szép ház - szép kert” mozgalmunk zsűrijében jelen van és hozzájárul, hogy döntésünk a díj oda ítélésé-
ben helyes legyen. 
Az általa tartott bor bemutató azt a célt szolgálta, hogy a nyaraló vendégek találkozhassanak Szigligeten is Badacsony híres borai-
val. Mindez hasznosulhatott azoknál, akik nyitottak voltak a megújulásra úgy, hogy a hagyományok be-és megtartásával, újra jó 
és még jobb borok szülessenek. 
Nem kis hatással volt Szigliget arculatára azzal, hogy megalkotta Szigliget településtervét. Utcák, utak viselik keze nyomát. Mindig 
lehet segítőkészségére számítani.  
Az érem odaítélésének Alapszabálya feltételként írja elő, hogy csak annak adományozható az emlékérem, aki nem munkaköri, 
szolgálati kényszerből teszi azt, amit mi, a Kör, jónak, kívánatosnak ítélünk. 
Hölgyeim és Uraim, a táj és település védelme nem egyszerűen anyagi kérdés! A táj megőrzése egyenlő a haza és ezzel a magyar 
lélek megőrzésével. Azok az őseink, akik fegyverrel védték a városokat, várakat, falvakat és ezzel a bennük lakó embereket, azok 
a haza lelkét és szellemét is védték, mert azt fontosnak tartották. Akik művelik és megtartják azt a szellemet, lelket, amit a kör-
nyezet kisugároz, szintén védik azt, amit eleink védtek. Aki óvja mindazt, amit eleink alkottak, és újat is épít, de csak olyat, ami a 
környezet szelleméből következik, az hazaszerető, és ezért méltó ahhoz a földhöz, ahol él.  Ha lehajolva egy marék földet feleme-
lünk, akkor nem tudhatjuk, hogy esetleg egy valaha élt ősünk porát markoltuk-e fel. Ezért is fontos a táj és környezet védése, és 
folytatása a hagyományoknak, tovább fejlesztve a régiből azt, ami már egyszer megfelelt. Dr. Laposa József ennek szellemében 
dolgozik, alkot és segített minket a Szigligetért és a benne lakók szebb, jobb környezetéért folyó munkánkban. A Szigligeti Táj-és 
Településvédő Kört az alapítók nem öncélúan hívták életre, hanem Szigliget, és a benne élők lelkületének megőrzéséért.  
Úgy gondoltuk tehát, hogy az idei, 2017 évi, „Szigligetért” emlékérem méltó kezekbe kerül, ha azt Laposa Józsefnek ítéljük.  
Tisztelt hölgyeim és uraim, kívánom Szigligetnek, tehát mindnyájunknak, hogy minden esztendőben dr. Laposa József úrhoz mél-
tó, kitüntetendő jelöltet találjunk a „Szigligetért”emlékérem odaítélésekor. 
 
Szigligeten, 2017. október 14. 

Elmondta: Brányik Ottó 
A Szigligeti Táj-és Településvédő Kör elnökségének tagja. 

„Szigligetért” emlékérem átadása 

Dr. Laposa József átveszi a díjat. Fotó: Pető Piroska 
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Az október hónap mindenki számára rengeteg feladattal, munkával telt. 
Egész hónapban sokat dolgoztunk azon, hogy a 24-i pályaorientációs nap jól sikerüljön. Hívásunkra bemutatkozott a fogorvos, a 
sajt készítő, a méhész, a borász, a mentő tiszt, a rendőr, a geodéta, a tűzoltó. Tapolcán a nyolcadikosok részt vettek egy rövid 
szakmaismereti bemutatón. Körülnéztek tanulóink, hogy a faluban milyen foglalkozásúak a helybeliek. Délután minden tanuló 
megtanulhatta a nemezelés rejtelmeit. A gyerekek a fa székeikre nemezeltek párnát, mely így melegebb és kényelmesebb lett. 
Nagyon szép munkák születtek. Ehhez a kézműves szakmához igen nagy türelem és kreativitás kell. 
Több iskola is bemutatkozott a 7. 8. osztályosok tanulóknak, hiszen egészen közel van már számukra az iskolaválasztás. Minden 
nyolcadik évfolyamosunk tudja, hol szeretne tanulni jövőre. A felvételin majd eldől, hogy jól mérték e föl a képességeiket. Druk-
kolunk nekik. 
Az 1. osztályosokkal elbeszélgettek a rendőrök a helyes iskolás magatartásról. 
Elkezdődött az énekkarosok egyen öltözetének varrása. 
Néptáncosaink felléptek a Süllő fesztiválon Mezeyné Verő Katalin vezetésével. 
Kis iskolamúzeumot rendeztünk be a bejáratnál. 
Az iskolában több kisebb kényelmi beruházás volt. 
Ebben a hónapban is volt papírgyűjtés. Az elmúlt havi bevételből vásároltuk meg a nemezt a párnákhoz. 
Egy család értékesített több használt autó akkumulátort, igen szép összeg folyt be belőle. Köszönjük az adományt. 
Lezárult az elemgyűjtési verseny. 
Sikeresen teljesítettük a tűzriadóval kapcsolatos elvárásokat. Kevesebb, mint 50 mp alatt kiürítettük az épületet minden gond 
nélkül. (5 perc az elvárt idő szint.) 
Voltak sport sikerek is. Petanqueban országos bajnokságon Falati Liliána és Borsfai Benjamin 2. helyezett lett. Falati Nóra, Falati 
Kitti, Józsa Péter 4. helyezettek lettek. 
Fit-Kid bajnokságon országos megmérettetésen Idrányi Lilla csapatban 3., egyéniben 9. lett. 
24-én köszönhettük az iskolában Idrányi Panna Fit-Kid világbajnokot hazaérkezése után a Római Táncvilágbajnokságról. Panna 
egyike annak a 12 lánynak, aki első helyezettként a világbajnoki cím mellett magáénak tudhatja a legjobb junior csapat különdíját 
is. Ez az eredmény egy éves versenysorozat, sok év megfeszített munkájának a gyümölcse. Büszkék vagyunk rá! És családjára, 
akik végig támogatták a tehetsége kibontakoztatásában. 
Tanulóink közül sokan utaztak Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba a Lúdas Matyira, és a Mezőgazdasági Múzeumba. Óriási él-
mény volt az előadás is és a program is. 
Az óvodásokkal együtt vettek részt tanulóink a Holle Anyó Színház előadásán a zsibongóban. 
Az óvodás és iskolás szülők közösen rendeztek gyermekruha börzét. 
A település, az iskola és Badacsonytördemic lakosságának számára tanulóink bemutatták az október 23-i műsorukat. Felkészítő 
tanárok Horváthné Puskás Judit és Dér Krisztina voltak.  
Az iskola és környéke hamarosan több ponton fog megújulni: 
Hamarosan felújításra kerül a zsibongó feletti lapos tető. A nyáron sajnálatosan tönkre ment a szigetelés, ezért beázott a meny-
nyezet. A beruházást a Balatonfüredi Tankerület végezteti. 
A Szigliget Település Önkormányzat Képviselő testülete megszavazta a felfagyott lépcső felújítását, újra burkolását. Ez a munka 
tavaszra tolódik, a tél beállta előtt már nincs értelme elkezdeni a munkát. 
A kertben a szabadtéri tanterem építés is elkezdődik, melyhez férfiak segítségét várjuk. Egy asztalos fogja végezni a munkálato-
kat, akinek fizikai segítségre lesz szüksége. Jelentkezőket várunk, szakmai tudás nem szükséges. (Itt kerül felhasználásra az Önök 
adójának egy százalékából befolyt, 137 000 Ft, valamint több család adománya, és a papírgyűjtésből befolyt pénz. Köszönjük a 
támogatásokat!) 
Gondnokunk az őszi szünetben az egyik mosdó helységünket fejlesztő szobává alakítja, mert nincs megfelelő tanterem a nagy 
nyugalmat, koncentrációt igénylő munkához. 
Képek és további hírek a facebookon és a www.szigliget.hu/iskola oldalon. 

Az őszi szünet után, november 6-án kezdődik a tanítás. 
November 6-tól szállítják el a gyűjtött elemeket is. Addig még folytatódik a gyűjtés. 
Az elkövetkezendő napokban, hetekben még több középiskola képviselője fogja megkeresni a 7. 8. évfolyamosokat, hogy bemu-
tassák intézményüket. Tanulóink is meglátogatnak több szakmai bemutatót. 
Idén először a szülők szervezésében Márton napot tartunk 10-én. A délutáni programot lámpás felvonulás és eszem–iszom zárja. 
Papírgyűjtés és szállítás lesz 13- 14-én. 
Az idősek napján fellépnek iskolánk tanulói. Az ünnepség az iskola zsibongójában lesz 18-án délután. 
25-én lesz a második óvodás foglalkozás. 
27-én a tanulókat fotózzák. 

Várható programok novemberben 

Benkő Katalin 
intézményvezető 

Októberi események a Szigligeti Általános Iskolában 

https://www.facebook.com/Szigligeti-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-570168456388389/?fref=ts
http://www.szigliget.hu/iskola/
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Nagyon jó hangulatban és nagyon szép eredményekkel tértek haza a BSE Szigliget Pétanque Szakosztályának játékosai Pécsről a 
Mecsextrém parkból. Gyönyörű napsütésben versenyeztek, majd a gyerekek kipróbálták a kalandpark adta lehetőségeket. Óriási 
gratuláció mindenkinek! 
Az idei év utolsó hivatalos versenyének a Mix duplett Országos Pétanque Bajnokságnak eredményei:  
Serdülő kategória - 2. hely Falati Liliána - Borsfai Benjamin 
 4. Falati Nóra - Józsa Péter 
Ifjúsági kategória – 1. hely Monteiro Giovana – Lakatos Dániel (Sárvár) 
 4. hely Falati Kitti - Vajda Mátyás (Sárvár) 
 
Felnőttek: 9. Havasi Rita - Sas Tibor (Sárvár) 
 17. Szekeres Judit - Szekeres László 
 19. Nagy Nikolett - Takács Zoltán 
 Nagy Csilla - Nagy Béla 
Gratulálunk!     Havasi Rita 

Mix Duplett Pétanque OB - Pécs, 2017. október 14. 

Idrányi Panna Léna, a Balaton Fitness SE versenyzője, csapatával  októbert 21-én Rómában világbajnoki címet szerzett. Erős nem-
zetközi mezőnyben, ahol 16 ország táncosai mérték össze tudásukat, a „Gangsters” koreográfiával junior akrobatikus tánc kate-
góriában elsők lettek. Ráadásul, a világbajnoki cím mellé, másnap, a Bajnokok Gáláján nekik ítélte a zsűri a legjobb junior csapat-
nak járó díjat is (kategóriától függetlenül). 
A csapat tagjai: Idrányi Panna Léna (Szigliget), Raffai Mercédesz Jázmin (Balatonalmádi), Raffai Bíbor Alexandra (Balatonalmádi), 
Lukács Laura (Veszprém), Lendvai Dóra Laura (Veszprém), Kerekes Petra (Veszprém), Budai Alexa (Balatonkenese), Bódis Lilien 
(Balatonalmádi), Fazakas Hanna (Ajka), Holczer Fanni (Ajka), Oosthuizen Nicole Lujza (Balatonalmádi), Lendvai Réka Christina
(Balatonalmádi).Edzőjük: Csapó Zsuzsanna és Mészáros Péter 
Köszönet a Szigligeti Önkormányzatnak a támogatásáért, és a Szigligeti Általános Iskolának a felkészülés segítéséért! 
Gratulálunk! 

Győzelem a Római Táncvilágbajnokságon! 
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Segítsetek, hogy segíthessünk! 

 
A Szigligeti Turisztikai Egyesület az idei 

évben is önkéntes adomány gyűjtést szervez 

az SOS Gyermekfalu Kecskemét javára!  

Amit szívesen fogadnak: gyermek és felnőtt 

ruha, cipő, ágynemű, takaró, játékok, tar-

tós élelmiszerek, tisztítószerek. 

Adományok átvételére november 02.-től 

november 05.-ig lesz lehetőség.  

Helyszín: 

Szigliget Kossuth utca 128. 16 órától 18 

óráig 

Érdeklődni e-mailben: 

judit.czegany@gmail.com 

mailto:judit.czegany@gmail.com
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2017. október 14-én tartottuk az Egyházközség éves zarándoklatát Esz-

tergomban, és Márianosztrán. A kiránduláson 68 fő vett részt, a leg-

többen Balatonedericsről, és Nemesvitáról. Szigligetről 22-én indul-

tunk neki az útnak. 

Esztergom Szent István kora óta egyházi központ. A Várhegyen épült 

Bazilika főhomlokzatán olvasható felirat is erre utal: „CAPUT MATER 

ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE”, vagyis „Feje, anyja és taní-

tója a magyar egyháznak”.  

Megérkezésünk után a Prímási Palotában található Keresztény Múze-

um kiállítását tekintettük meg. A gazdag gyűjteményben megtalálható 

a világ legnagyobb faliszőnyege, az európai hírű garamszentbenedeki 

szárnyas oltárkép, de M. S. Mester passiónégyesének festményei is. A kiállítás itáliai, és magyar festmények és iko-

nok gazdag tárháza. 

A múzeum után felsétáltunk a Várhegyre, amelyet az impozáns Bazilika képe ural. A számokat áttekintve is rácsodál-

kozhatunk ezen építészeti remekmű nagyságára: Magyarország legnagyobb templomának magassága 100 méter, a 

kupolát a világrekordnak számító 17 méter széles falak tartják. A főszentély oltárképe a világ legnagyobb egy vászon-

ra festett festménye. A 13,5 méter magas és 6,6 méter széles kép Mária menybevitelét ábrázolja. Orgonája 5 

manuálos, 77 regiszteres. (A régi szigligeti orgona fénykorában 8 regiszterrel működött.) Elsőként a Bakócz kápolnát 

tekintettük meg, amely a Bazilika középkor óta megmaradt része. Ezután a kincstárt néztük meg, melynek kiemelke-

dő darabja a Koronázási eskükereszt, melyre a magyar királyok az 1400-as évektől kezdve megesküdtek az ország 

megvédésére. Egyebek mellett található itt olyan kazula, amely Mátyás király trónjának kárpitjából készült. A bazili-

kai látogatás utolsó állomása volt az altemplom. Itt helyezték örök nyugalomra az esztergomi érsekeket, köztük 

Mindszenty József bíborost is, akinek síremléke nemzeti zarándokhely. 

Az ebéd után Párkányon keresztül indultunk Márianosztrára. Az újjáépített Mária Valéria hídról nyújtja a legszebb 

képét Esztergom. (Ezt a képet láthatjuk viszont a tízezer forintoson is.) Márianosztra az egyetlen magyar alapítású 

szerzetesrend hazai központja, a pálosok gondozzák ezt a Mária-zarándokhelyet. A templom kegyképe annak a fest-

ménynek a másolata, amelyet a lengyelek Fekete Madonnaként ismernek. Itt vesperást tartottunk. Az egyik itt élő 

pálos szerzetes elmesélte a rend, és a kegyhely történetét. A szerzetes atya ismertette a kegyképhez kapcsolódó cso-

dákat, de ahogy ő mondta, a „legnagyobb csoda maga az ember”. A hazaindulás előtt sokan még a templomkertben 

időztek egy döbbenet felett; a kegytemplomot egyetlen fal választja el a ma is működő büntetésvégrehajtási inté-

zettől, a márianosztrai börtöntől. A korábban rendházként működő épületrészt a XVIII. században alakították át bör-

tönné. A szent épület falai mellet itt-ott látszanak a szögesdrótok. Ilyen közel került egymáshoz az égi, és az alantas 

földi… 

Hazafelé menet még sok szép tájat láthatott, aki kitekintett a busz ablakain: a zebegényi kastélyt, Visegrád várát, 

Vajdahunyadvárat, a Hősök terét, és a Lánchídról az esti pompájában díszelgő budapesti belvárost. 

Az időre és a hangulatra panaszunk nem lehetett. Köszönet a szervezőknek az emlékezetes zarándokút megszervezé-

séért! A pálos atya szavaira visszaemlékezve valóban az ember a legnagyobb csoda: néha égbenyúló templomokat 

épít, de a legmagasabb akkor, ha térden állva imádkozik, hogy maga változzon templommá, amelyben Isten lakik. 

 

Szabó Tibor András 

Az Egyházközség kirándulása Esztergomban, Márianosztrán 
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Kám, temető kápolna 

Kám, Puteani Vilma 

Kám, temető Puteani Vilma és családja 

Kőszeg, Babarczy Sándorné, Puteani Róza 

Kőszeg, temető (Szigliget 1836.02.10 - Kőszeg 1919.11.3) 

Szigliget, Puteani József sírkert 
A képekhez tartozó cikk a következő számban várható. Takács József gyűjteményéből 
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