
SZIGLIGETI 

HARSONA 
2015. Július           Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa          XIV. évf. 7. szám 

2015 július15-én, a 90. életévét betöltő Ba-
ráth Istvánné hivatalos köszöntésére a szigli-
geti önkormányzat nevében Szabó Tibor al-
polgármester és Idrányi  Lilla szigligeti diák 
érkezett az ünnepelt otthonába. Családi kör-
ben a meghitt ünnepség Lilla szavalatával kez-
dődött. Alpolgármester úr virágcsokorral és a 
jubileumi köszöntéséről szóló okirat átadásá-
val szívből kívánt nagyon jó egészséget, sok 
örömteli napot saját maga és családja örömé-
re. Marit néni könnyekig meghatódva köszön-
te meg a látogatást. 

Kedves Margit néni!  
Isten éltesse sokáig! 

A szerkesztőség 

 

BARÁTH ISTVÁNNÉ  - MARGIT NÉNI SZÉPKORÚ LETT 
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Nagy-Magyarország kicsiben – Szigliget dűlői között 

Beszédes dűlőnevekkel találkozhatunk Szigligeten - 
mint például Királyné szoknyája, Hálisten dombja -, sok 
talán már feledésbe is merült. A szüreti időhöz közeled-
ve egy szőlővel kapcsolatos dűlőnevünk felkutatásába 
kezdünk, amely talán így tovább megmarad emlékeze-
tünkben. 
Az Antal-hegy déli oldalán találhatjuk a „Nagy-
Magyarország”, vagy „Magyarország” nevű dűlőt, ame-
lyet még napjainkban is szőlősorok borítanak. Már az 
Antal-hegy elnevezés is kérdéseket vet fel: Ki lehet a 
névadó, vagyis ki volt az az Antal, akinek neve tovább-
öröklődött Szigliget északkeleti részén?  
Elsőként nézzünk két szentet, akiknek hagyománya 
élhetett Magyarországon, és ismerős lehetett a magyar 
kultúrkörben. Szentek nevét gyakran adták egy-egy 
földrajzi hely megnevezésének is. Remete Szent Antal 
(ünnepe január 17.) a III. és IV. század fordulóján élt, 
105 évesen hunyt el. Élete nagy részét a Vörös-tenger 
mellett, a világtól távol élte le. Többek számára talán 
ismerősebb Páduai Szent Antal neve (ünnepe június 
13.), aki a szegények védőszentje. A Szent Antal-
perselyben elhelyezett adományokat ma is a rászorulók 
megsegítésére ajánlják fel. A két szent élete, attribútu-
mai viszont nem hozhatóak össze a szőlőműveléssel. 
A névadás valószínűleg világiabb volt, mint az előző 
elképzelés. Szigliget régebbi térképeit átnézve először a 
Magyar Királyi Állami Térképészet 1929-ben készített 

topográfiai újfelmérésén találkozhatunk az Antal-hegy 
megnevezéssel. Az ezt megelőző térképek Akasztó-
dombnak, Öregerdőnek nevezték ezt a területet. Sok-
kal valószínűbb, hogy Freystädtler Antal (1813-1892) 
földbirtokos nevéhez köthető a névadás, aki szőlővel 
telepítette be ezeket a lankákat. A korabeli feljegyzések 
úgy emlékeznek vissza Freystädtlerre, akit „jószívűsége 
és bőkezűsége miatt a cselédei is szerettek”. Talán a 
hálás utókor így őrizte meg az egykori földbirtokos ne-
vét Szigligetnek ezen a részén. 
Itt kell keresnünk a „Nagy-Magyarországnak” nevezett 
területet. Egy 1951-ben készült légi fénykép homályos 
vonalait végigkutatva kivehető, melyek voltak azok a 
területek, melyek ez időben szőlővel voltak betelepít-
ve. Ha hozzánézzük a Magyar Honvédség Térképészeti 
Intézetének 1955-ben készített topográfiai térképét, le 
tudjuk határolni azt a részt, amelyet keresünk. Ezt a 
lehatárolást én egy vastagabb vonallal tettem meg. Ha 
rátekintünk ezekre az alakzatokra, valóban hasonlít az 
egykori Nagy-Magyarország határvonalához a dűlő 
alakja. Nem olyan tökéletesen köszön ránk vissza a ha-
tárvonal, mint azt a történelematlaszokban megszok-
tuk, de azok számára, akik a trianoni döntést személye-
sen is átélték, már ezek a kusza vonalak is szeretett 
hazájukat juttatták eszükbe. 
Szent István államalapító királyunk ünnepéhez közeled-
ve, ígérjük meg mi is, hogy szeretni fogjunk hazánkat, 
benne Szigligetet, és annak minden dűlőjét! 

Szabó Tibor András 
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A Szigligeti Balaton Sport Egyesület a 2015-ös 
őszi idényben a megyei labdarúgó-bajnokság IV. 
osztályának déli csoportjában indul. Az indulás fel-
tétele egy csapat kiállítása, ebben az osztályban 
nincs szükségünk tartalékcsapatra. Így főleg szigli-
geti és szigligeti kötődésű játékosokkal tudunk ne-
kivágni az előttünk álló szezonnak. A nyár folya-
mán a vezetőség több, mint húsz fős keretet állí-
tott össze, így remélhetően létszámproblémáink 
nem lesznek. A bajnokságban több erős csapat is 
indul, így nagy küzdelem lesz a dobogós helyekért, 
amelyekért természetesen mi is bejelentkezünk. 

Egyesületünk vezetősége Czilli Károly elnökből, 
valamint Mayer Tamás és Balassa Dániel vezetősé-
gi tagokból áll, azonban egyesületként a csapat 
minden tagja egyenlő mértékben tehet a sikerért. 

Júliusban az önkormányzattól jelentős segítsé-
get kaptunk, kimeszelték az öltözőt, lefestették a 
pálya melletti korlátokat, a kapukat, és kicserélték 
a labdafogó hálókat. Emellett a pálya folyamatos 
nyírása, karbantartása is az önkormányzati dolgo-
zók munkáját dicséri. E segítség nagyban hozzájá-
rul ahhoz, hogy augusztus másodikán rendezett 
körülmények között fogadhassuk Zánkát az új csa-
pat bemutatkozó mérkőzésén. A Magyar Kupa elő-
selejtezőjében 17 órakor mérkőzünk meg velük, 
minden szurkoló bíztatására számítunk! A vezető-
ség egyik nem titkolt célkitűzése, hogy visszacsá-
bítsuk a szigligeti szurkolókat a mérkőzésekre. A 
környezet adva van a kulturált szórakozáshoz, re-
méljük, a csapat is rászolgál a bizalomra. Kérünk 
mindenkit, akinek módjában áll, vasárnaponként 
bíztassa a fiúkat! 

Tisztelt Szurkolók! 

Az őszi szezon sorsolása: 
1. forduló - 2015.08.22 szombat 17:00 - RÉVFÜLÖPI NSE - BALATON SE 
2. forduló - 2015.08.30 vasárnap 17:00 - BALATON SE - NEMESVITA SE 
3. forduló - 2015.09.06 vasárnap 16:30 - FALUSI SE GÓGÁNFA - BALATON SE 
4. forduló - 2015.09.13 vasárnap 16:30 - BALATON SE - DÖRGICSE SE 
5. forduló - 2015.09.20 vasárnap 16:00 - DISZEL SE - BALATON SE 
6. forduló - 2015.09.27 vasárnap 16:00 - BALATON SE - BALATONAKALI SE 
7. forduló - 2015.10.04 vasárnap 15:30 - ZÁNKA SC - BALATON SE 
8. forduló - 2015.10.11 vasárnap 15:00 - BALATON SE - ZALAHALÁPI ISE 
9. forduló - 2015.10.18 vasárnap 15:00 - BALATON SE – ZALAERDŐD FC 

10. forduló - 2015.10.25 vasárnap 14:00 - BALATON SE - TAPOLCAI ÖFC 
11. forduló - szabadnap 
12. forduló - 2015.11.08 vasárnap 13:30 - SÜMEGPRÁGAI SE - BALATON SE 
13. forduló - 2015.11.15 vasárnap 13:00 - BALATON SE - SÜMEG VSE 

 
Balassa Dániel 
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Az internet segítségével sikerült kapcsolatot felvenni 

File Mátyás párbajtőrözővel. Így a következő híreket 

tudtuk meg a fiatal versenyzőtől: 

"Az elmúlt egy hónapban két versenyen vettem 

részt, az első a bakui Európai Olimpiai Játékok, míg 

utána Dél-Koreában megrendezett Universiade volt. 

A bakui versenyen csapatban az 5. helyet sikerült 

megszereznünk, kikaptunk az olasz válogatottól, utá-

na viszont megvertük Azerbajdzsán csapatát. A ver-

seny igen nehéz volt, mivel a közeledő felnőtt világ-

bajnokság miatt a magyar vezetés az első 4 embert 

otthon tartotta és mi - a második vonal -mentünk ki, 

ellenben minden más ország a legjobb csapatát hoz-

ta. Ennek köszönhetően a verseny nehézsége közelé-

ben volt az olimpiának, így az érem sajnos elmaradt. 

Az Universiadén, amit Gwangju városában rendeztek 

meg, közel 20.000 sportoló indult el 30 sportágban. 

Az egyéni versenyben egy amerikai és egy ukrán el-

lenfelet legyőzve klubtársamtól  szenvedtem veresé-

get, így a 14. helyet szereztem meg a 89 indulóból. 

A csapatversenyen a kínai és lengyel csapat után az 

ukrán válogatott egy nagyon szoros mérkőzésen le-

győzött minket, így negyedikek lettünk. 

Egyelőre élvezem hogy dolgozhatok, majd augusztus 

végén kezdődik a szezon, onnét kezdve pedig felké-

szülünk az őszi világkupákra, illetve az országos baj-

nokságra." 

 Gratulálunk és sok sikert a továbbiakban! 

 

Póka Ibolya 

Új hírek File Matyiról 

2015.augusztus 7-én,  
pénteken 9-11 óráig, a 

Básti Lajos Közösségi Házban  

(Szigliget, Kossuth u. 23.) 

Paprikajancsi készítése 
- foglalkozás gyerekeknek 
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„Postás” Zsuzsi néni a hivatalban 

Kovács Kálmán és Zsuzsi néni 

                       Kovács Kálmán bá - Horváth Károly                                                         

  -Nyírő József - Szabó Ferenc 

Kovács Kálmán bá  

Takács József gyűjteményéből 



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 : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte : matr1ca
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
Cím   :  8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
Tel.                           : 87/561-007, +36 70 371 5400 

Fax.                          : 87/561-019
E-mail   : szigligkonyvtar@freemail.hu

Lapzárta                   : minden hónap 20. napján

SZIGLIGETI HARSONA
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