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Kettős névadó
Ünnepelni gyűltünk össze szeptember 28-án a szigligeti
kikötőben. A megjelent szépszámú ünneplő közösség
először a kikötő névadó ünnepségén vehetett részt, majd
a Balaton legújabb személyhajója avatásának lehetett
részese.
A nyár folyamán a szigligeti képviselő-testület egyhangú
szavazattal úgy döntött, hogy a Szigligeti kikötőt idősebb
Szívós Istvánról nevezi el. Ez az elképzelés első
pillanattól támogatást kapott a Balatoni Hajózási Zrt.
részéről is.
Rendkívül fontos azt kihangsúlyozni, hogy nem csak a
kétszeres olimpiai bajnok, hanem idősebb Szívós István,
mint ember előtt is tisztelegtünk ezen a napon. Sokan
vagyunk, akik személyesen ismerhettük őt. Közvetlen
ember volt, akit a horgásztársai és a helyi lakosok
egyaránt szerettek. Ahogy a domborműre vésett felirat is
hirdeti, ő a Balaton és Szigliget szerelmese volt. Itt
szeretnék
köszönetet
mondani
Béres
János
szobrászművésznek, aki felajánlásképpen készítette el az
id. Szívós Istvánt ábrázoló domborművet.

Fotó: „Szigligetóvári”
Az ünnepség zárásaként dr. Korzenszky Richárd ,OSB
Perjel felszentelte az új hajót. A jelenlévők a nap
megkoronázásaként sétahajózáson vehettek részt az új
személyhajón, amely jelenleg a második legnagyobb a
Balatonon. A hajó 300 utas befogadására alkalmas,
hossza 40.4 méter, szélessége pedig 7.2 méter.
85 éve avattak utoljára Szigliget nevű hajót a Balatonon,
de hosszú ideje már nem a „magyar tengeren” hasítja a
habokat, és az átalakítása után a nevét is
megváltoztatták .
A képviselő-testület döntésének több motivációja volt a
névadással kapcsolatban. Az egyik, hogy jelenleg nincs a
település nevét viselő hajó a Balatonon, ez valamilyen
fokon érzelmi kérdés is. Ezen kívül hiszünk benne -és
tulajdonosként azon dolgozunk-, hogy turisztikai
attrakcióként komoly reklámértékkel bírjon településünk
számára.
Balassa Balázs
polgármester

Fotó: Szabó Lászlóné
Az ünnepi beszédek után fia, dr. Szívós István és Szívós
Judit, valamint Béres János leleplezte a domborművet,
majd az ünneplő közönség kisétált a kikötő végébe, ahol
unokája, Szívós Márton leleplezte a kikötő új nevét
hirdető táblát. Ezt követően a Szigliget motoros
személyhajó avatási ünnepségére került sor. Beszédet
mondott dr. Horváth Gyula ,a Balatoni Hajózási Zrt.
vezérigazgatója és dr. Fónagy János ,a Közlekedésért
felelős kormánybiztos, majd a hajó kapitányának
jelentése után a hagyományoknak megfelelően
megtörtént a pezsgősüveg széttörése a hajótesten.

Fotó: Szabó Lászlóné
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Szigligeti emigránsok
Érdekes feljegyzésre bukkantam az interneten a minap. A
familysearch.org oldalba merülve bejegyzéseket találtam
olyan szigligetiekről, akik az 1800-as évek végén, és a
következő század elején vándoroltak ki Amerikába.
Bizonyára sokan látták a Keresztapa című film második
részét, amelyben egy jelenetet annak áldoztak, amikor
Vito Corleone megérkezik az Egyesült Államokba hajóval,
és a New York-i Ellis Island állomáson nyilvántartásba
veszik, mint menekült. Az Európa felől érkező betelepülők
fő gyűjtőhelye ez az állomás 1892-től az 1950-es évekig.
A most megtalált források szerint olyanok is érkeztek ide,
akik szigligetinek vallották magukat.
Az első bejegyzés 1893. május 3-ai keltezésű, és
mindjárt öt személyt tartalmaz, akik Antwerpenből
indultak, és a Noordland nevű hajóval keltek át az Atlantióceánon. Köztük volt a 41 éves Poruczky Károly, a 26
éves Kocsis János, a 18 éves Semteny (valószínűleg
inkább Semtey) István, a 32 éves Domonkos József és a
30 éves Bobály (talán Borbély) János. A neveknél
természetesen figyelembe kell venni, hogy hallás után
írták le az amerikai adminisztrátorok, nem pedig a
magyar írásmód szerint. Érdekes dolog, hogy egyiküknél
sincs jelölve családtag, így vagy itthon hagyták
szeretteiket, vagy nem rendelkeztek velük. A
bizonytalanságot az adja, hogy az 1893-as beléptetési
adatoknál még nincs feltüntetve a családi állapot.
A második „transzport” Brémából indulva a Saale nevű
hajón 1899. november 17-én futott be Ellis Island-re.
Tagja volt a 27 éves Juhász Dul János (itt nem
egyértelmű, hogy a „juhász” nevet, vagy foglalkozást
jelöl), és a 24 éves Juhász Dul Zsuzsanna. Mivel
mindkettőjüknél jelölve van, hogy házas, biztonsággal
állítható, hogy férjről és feleségről van szó. A harmadik
személy Basse Józsefként lett elkönyvelve, ő 24 éves volt
a megérkezéskor, családi állapota nőtlen. Szintén ekkor
érkezett a 23 éves Nezeb János és a 30 éves Faczke
Ferenc. Kettőjük közül utóbbinál van feltüntetve, hogy
házas, felesége azonban nincs az érkezettek között.
Valószínű az is, hogy neveik helyes írásmódja nem az,
amit feljegyeztek. Ugyanezen év december 7-én, a
Brémából induló, Trave nevű hajón érkezett meg
Amerikába a 17 éves szigligeti hajadon, Tobor (talán
Hőbör) Mária.
Fél évvel később, 1900. május 12-én futott be Ellis Islandre a szintén Brémából induló Main nevű hajó. Fedélzetén
utazott többek között a 28 éves hajadon, Kovács Rozália
és a 37 éves, házas Gál András, akivel szintén nem
érkezett családtag. Anélkül, hogy rosszindulatúak
akarnánk lennénk, feltételezhetjük, hogy talán együtt
kerestek boldogulást az Újvilágban.
Egy év múlva, 1901. május 1-én Hárok János érkezett
meg New Yorkba a Grosser Kurfuerst nevű, Brémából
induló hajó fedélzetén, aki ekkor 24 éves volt, családi
állapota pedig nőtlen.
1906. szeptember 23-án a mindössze 16 éves Szepesi
Jánossal a fedélzetén futott be New Yorkba a Fiuméból
induló Ultonia.
Öt évvel később vándorolt kis ismét szigligeti Amerikába,
szintén Brémából indulva, a Roon fedélzetén. Az 1911.
február 9-én érkezett Hodermarszky Irma mindössze 18
éves volt akkoriban.

Az eddigi bevándorlási adatokat mind az Ellis Islanden
rögzítették, az utolsó, az USA területére érkező szigligeti
bevándorlóról 1943. április 20-ai adat van. Bizonyos
Gellén Erzsébet, aki a Buffalo állambeli Niagara Fallsnál
lett felvéve, majd átküldték az ügyei intézését New
Yorkba. Az iratok alapján 1902. december 15-én született,
férjét Istvánnak, gyermekeit Erzsébetnek és Istvánnak
hívják. Az iratból nem derül ki egyértelműen, hogy a
családjával érkezett, mindenesetre valószínű, ők azonban
nem lehettek szigligetiek.
Az oldal tanúsága szerint 17 szigligeti személy vándorolt
ki 1893 és 1943 között az USA-ba, az esetleges későbbi
emigránsokról nincs adat. Kérdés, hogy ezek az emberek
miért döntöttek úgy, hogy elhagyják Szigligetet, az viszont
biztos, hogy akkoriban ez egész Kelet-Európára kiterjedő
jelenség volt.
Balassa Dániel

Együtt, másokért!

2012.08.26-09.01-ig
az
Igazgyöngy
Alapítvány
szervezésében Szigligeten tölthette élete első nyaralását
a Körösszegapátiból érkező, hatgyermekes Tóth család.
Egy igazi szigligeti összefogás valósult meg annak
érdekében, hogy ez a nyaralás feledhetetlen emlék
maradjon számukra. Ezúton szeretném megköszönni a
segítséget és a felajánlásokat Balassa Balázs
polgármester úrnak, az Aranypatkó vendéglőnek, a Kikötő
étteremnek, Váradi Györgynek és a Szászi pincének.
Sebők Zsuzsanna
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Iskolánk büszkesége, Szalai Anna
Iskolánk minden tanulója, de a legtöbb szigligeti számára
is köztudott, hogy az idén 8. osztályos Szalai Anna milyen
szép
eredményekkel
büszkélkedhet
pingpong
sportágban. Egy szeptemberi délutánon sikereiről,
terveiről és álmairól kérdeztem őt.
Kajdi Janka: - Hány éve pingpongozol?
Szalai Anna.: - Jó néhány évvel ezelőtt fogtam először
ütőt a kezembe, de versenyszerűen csak két és fél éve
játszom.
K.J.: - Hol és milyen szinten játszol jelenleg?
Sz.A.: - Hévízen egy NB2-es szakosztályban versenyzem.
K.J.: - Miért pont a pingpong?
Sz.A.: - Nem is tudom. Az iskolában kezdtünk el először
ütögetni Varja J. László tanár úr vezetésével. Ő vette
észre, hogy
tehetségem ehhez a sporthoz. A szüleim
II.van
helyezett
ezután találtak rá jelenlegi, hévízi klubomra, amelyet
nagyon SZALMONELLA
hamar megszerettem.
K.J.: - Mesélj nekünk az eredményeidről!
Sz.A.: - A legelső nagyobb eredményem az volt, amikor
kijutottam a Megyei Diákolimpiára. Ezután több
versenyen is sikeresen szerepeltem, és nagyon örültem,
amikor az idei évben engem választottak Zala megye Női
Újonc Asztaliteniszezőjének. Ekkor már több országos
megmérettetésen is helyt álltam, így jelenleg 12. vagyok
az országos újonc ranglistán! Pár héttel ezelőtt egy
országos bajnokságon pedig bejutottam az első nyolcba!
K.J.: - Mit jelent számodra ez a sport?
Sz.A.: - Mióta ezt a sportot űzöm, megtanultam tisztelni
nem csak az ellenfeleimet, hanem embertársaimat is. A
pingpong révén rengeteg új embert ismertem meg. Sokat
köszönhetek edzőmnek, Emecz Emilnek, azaz Emil
bácsinak, aki Magyarországon és külföldön is bíráskodott
már magas rangú versenyeken. Rajta kívül sok korombeli
és idősebb fiatal sportolóval is szoros barátságot
kötöttem.
K.J.: - Találkoztál más híres pingpongosokkal is?
Sz.A.: - Igen, találkoztam olyan neves személyekkel mint
Oláh Zsuzsa, Európa bajnok vagy Téglás Péter, a női
olimpiai csapat edzője. Nyár elején apukámmal
Augsburgba, Németországba utaztunk, ahol az a
megtiszteltetés ért, hogy Bátorfi Csilla, kilencszeres
olimpiai és négyszeres világbajnokkal edzhettem, és
játszottam Tóth Krisztával is. A nyár végén részt vettem
egy olyan edzőtáborban is, ahol olyan nagy sportolók
voltak jelen, mint Holló Zsolt, Gerdás Péter, Ambrus
Krisztina, Sabine Winter vagy Tan Wenling.
K.J.: - Van példaképed?
Sz.A.: - Természetesen van, és talán nem meglepő:
Bátorfi Csilla. Remélem, egyszer én is olyan játékos
leszek, mint ő.
K.J.: - Mik a jövőbeni terveid?
Sz.A. : - A pingpongot mindenféleképpen szeretném
folytatni - persze a tanulás mellett. A jövőben szeretnék
hasonló és még szebb eredményeket elérni. Tudom,
hogy ehhez kitartónak és szorgalmasnak kell lennem! Ez
a sport is nagy erőbedobást igényel, az idei nyaramat
például teljes mértékben az edzéseknek szenteltem, de
nem bántam meg. A pingpong az életem részévé vált,
már el sem tudom képzelni a napjaimat nélküle.

III. helyezett
Básti Mihály

K.J.: Jövőbeni munkádhoz - társaim nevében is- kívánok
neked hasonló szép sikereket, kitartást és örömet!
Kajdi Janka
6. osztályos tanuló

Lakossági felhívás a
segélyhívók kapcsán
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2012.
szeptember 10–től a 107-es segélyhívó szám
automatikusan a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
ügyeletén csörög. Sem ez, sem pedig a 112-es
segélyhívó nem alkalmas azonban arra, hogy arról városi
rendőrkapitányságot,
esetlegesen
ügy
előadóját
kapcsoljuk.
Éppen ezért megkérünk mindenkit, hogy a segélyhívókat
– ahogyan a neve is jelzi – csak szükség esetén,
segélykérésre használják. Ügyintézés, érdeklődés
céljából hívják az adott szerv központi számát az alábbiak
alapján:
Veszprémi Rendőrkapitányság: 06-88/428-022
Ajkai Rendőrkapitányság:
06-88/500-990
Balatonalmádi r.kapitányság: 06-88/438-711
Balatonfüredi r.kapitányság:
06-87/482-288
Pápai Rendőrkapitányság:
06-89/313-011
Tapolcai Rendőrkapitányság: 06-87/412-322
Várpalotai Rendőrkapitányság: 06-88/592-450
További, hasznos telefonszámokat találnak a rendőrség
honlapján,
a
Veszprém
megyei
alportálon
is
(www.police.hu/veszprem) . A társszervek, mentők és
tűzoltók
elérhetőségeit
szintén
a
honlapjukon
(www.mentok.hu, www.veszprem.katasztrofavedelem.hu)
láthatják.
Kérjük, segítsék munkánkat, hiszen a fentiek betartásával
elkerülhető lesz, hogy a bajba jutottaknak hosszabb ideig
kelljen várni a szabad vonalra, s így gyorsabban érkezhet
a gyakran életmentő segítség.
Tapolcai Rendőrkapitányság
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Harangok a szigligeti templomban
A ma embere nem igazán érti már a harangok szavát,
vagy ritkán vesz róluk tudomást. Pedig a harangok
hozzátartoznak egy közösség életéhez: jelzik az
ünnepeket, imára hívják a népet, régebben a veszélyre is
felhívták a figyelmet, mutatják a múló időt, és
hallottainktól is elköszönnek. A harangfeliratokat
felmenőink íratták a harangokra, emléket állítva arról a
korról,
amelyben
éltek,
és
tanácsot
adva
leszármazottaiknak. Minden községnek megvolt a maga
harangozási rendje; a haragszóból tudni lehetett, hogy
nagy ünnep közeledik, vagy idős illetve fiatal távozott el a
közösség életéből.
Egyszer egy alkalommal egy a szülőfalujától messzire
elköltözött emberrel beszélgettem. Ahogy mondta, soha
nem figyelt fel különösebben a templomuk esti
harangozására, de amióta elköltözött otthonról, hiányzik
neki az ismerős hang. Mi sem mutatja jobban, a
harangszó része az életünknek.
A nyáron Miklós Márton kereste fel a szigligeti templom
tornyát, hogy az itteni harangokról néhány fényképet és
leírást készítsen a gyűjteményébe. Az ő munkáját
kiegészítve ismerjük meg mi is településünk harangjait.
A szigligeti templom tornyában három harang lakik.
A templom legrégebbi harangját 1925-ben öntötték
Sopronban, Seltenhofer Frigyes harangöntő gyárában. Az
elkészült harangot a Boldogságos Szűz tiszteletére
szentelték fel. Átmérője 61,7 centiméter, így a templom
középharangja. Súlya körülbelül 120 kilogramm, hangja
disz2. A harang oldalán a következő felirat olvasható: : „A
Boldogságos Szűz tiszteletére állították a község elöljárói
közös adakozásból 1925. évben. Öntötték Seltenhofer
Frigyes harangöntő gyárában, Sopron”. A harang a
szentmisére történő hívogatás második alkalmával
szokott megszólalni. Szigligeten még él az a szokás,
hogy úrfelmutatáskor a szentmiséről távol maradtak is
„lélekben” a templomban lehessenek, ekkor az
úrfelmutatást a középharanggal jelzik.

Magyarország aranykoszorús
mester
harangöntő
gyárában,
Budapest”. A legtöbb
alkalommal ezt a
harangot
halljuk
szólni. A reggeli, déli,
és esti harangozás
ezzel a haranggal
történik, de az első
hívogató alkalmával
is hallhatjuk.
Templomunk
lélekharangját
a
Szentháromság tiszteletére öntötték. A
Nagyharang legkisebb
harang
átmérője 45,9 centiméter, súlya 52,5 kilogramm, hangja
a2. Felirata: „Az imádandó Szentháromság dicséretére
készítették a szigligeti hívek az Úrnak 1933. szent
évében, Szlezák László Magyarország aranykoszorús
mestere harangöntő gyárában, Budapesten.” Felirat a
másik oldalon: „Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a
Szentléleknek, miképpen kezdetben vala most és
mindörökkön örökké
ámen.” A lélekharang az esti
harangozás nagyharangja után szólal meg, emlékezésre
indítva a híveket az elhunytakra.

Lélekharang

Középharang
A templom másik két harangját a híres harangöntő
mester, Szlezák László készítette 1933-ban.
A nagyharangot Jézus szíve tiszteletére öntötték.
Átmérője 70,2 centiméter, súlya 177 kilogramm, hangja
cisz2. Felirata: „Jézus Szíve, vezesd Magadhoz Szigliget
minden lakóját.”. Másik oldalon a következő sorokat
olvashatjuk:
„Készült az Úrnak 1933. szent évében Szlezák László

Érdemes megemlíteni a harangozási technikát is. A
nagyharang hajlított Szlezák-féle idomacél jármon ejtős
nyelvvel készült, míg a két kisebb harang egyenes
acéljármon és repülő nyelvvel szólt eredetileg, mikor még
kézzel húzták őket. Sajnos villamosításkor valamennyi
harang hajlított acéljáromra került, a harangok nyelvét az
ütési pont alatt elvágták és lekötötték; ezért ma a
harangok hangzása sokkal természetellenesebb és
fémesebb lett, mint eredetileg volt.
A három harang együttesen – úgynevezett plénumban – a
szentmisére történő beharangozáskor szól.
Ezentúl, ha megszólal a harang Szigligeten, ne csak a
pontos időre, hanem elődeink hitére, példájára és
„harangba vésett” tanácsokra is szánjunk néhány percet!
Szabó Tibor András
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Szüreti forgatag

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bármely módon segítették a szüreti program létrejöttét!

Fotó: Bátai, Kónicz, Szigligetóvári
Szüret a szomszédban
Itt a tavasz, kezdődhet a munka!
Laci vágja a szőlőt, ahogy a Pista bácsi mondja. Én, mint
a szomszédja, próbálom tanítgatni az én módszeremmel.
A régi gazda nincs megelégedve, morogva egyre mondja:
- Ez az egész el van ... rontva!
A következő évben megújult erővel kezdünk újra.
Kritika nem javít, csak a munka.
Azt tanácsolom, nézzen bele egy szakkönyvbe. Harmadik
évben kicsi tapasztalattal, meg az időjárás jóakaratával
teljesül az új gazda álma. Pista bácsi is megállapítja.
- Jól tanított az Írma!
Én nem szakkönyvből tanultam, nekem a férjem tanította
meg az élet mutatta. Míg belefér az időmbe, hát

szeretném a tudásomat átadni másoknak.
Laci talán el is fogadja, a gazdasszony, Éva is jóváhagyta.
Talán az Isten is így akarta. Szokatlan ez másoknak,
hogy egy asszony ezt is tudja, de az élet ezt így osztotta.
Szeptember közepén szüretelünk. A nagy kifejlett fürtök
lógnak a tőkéken sorban,, amit kóstolgatunk a barátokkal.
A foka is megvan, állapítja meg Éva asszony. Zörög a
puttonyos a mellettünk lévő sorban, szaporán hordja,
mert a vödrök gyorsan telnek. Pista bácsi még nem
ellenőrzi, mert sajnos az ágyat nyomja. Ha a seregélyek
be nem segítenek, mehet a termés a konténerbe. Gazda
is boldog, mert mutatkozik a munka gyümölcse. Így jöhet
a jövő év, mert tapasztalattal is gazdagodtunk újra!
Hosszú Ferencné

2012. Szeptember

Szigligeti Harsona

7. oldal

SzigligetArchív - Szüret
Lerner (fotós)

Tóth Gyula

Lerner Janó

Németh József

Hardi Ferencné
Kati néni

Kovács Szilveszter

Kovács Kálmánné Mariska néni

Jánka Sándor

Kocs József

Jánka Sándorné
Terus néni
Szabó Imre
Szabó Imréné
Szabóné
Melánka néni

Szántai Ferenc
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Németh József

1. Szabó Gyuláné
2. Kovács Kálmánné
3. Kissné Czibor Erzsi
4. Szennyainé Mariska néni
5. Kovácsné Nyírő Nusi néni
6. Takács Lajosné Erzsi néni
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Kondor Ferenc

Kondorné
Rózsi néni

Póka Ibolya
Takács József
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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.
Nyitva tartás:
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077 H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
Rózsika: 06-87/461-220
V: Zárva
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

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

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző
Szigliget, Külsőhegyi u. 64.
(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554
www.brin-garazs.hu
Új és használt kerékpárok értékesítése
Használt kétkerekű beszámítása
új kerékpár vásárlása esetén.
Alkatrészek és kiegészítők árusítása
Használt kerékpárok szervizelése és felújítása
rövid határidővel, precíz munkavégzéssel
Kerékpárok egyedi, igény szerinti összeszerelése
Szaktanácsadás
Kerékpárkölcsönzés
Átvizsgált, használt kerékpárok 6000.- forinttól

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

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

