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Idén is nagy várakozás előzte meg 
a falu karácsonyi rendezvényét. 
Megérkezett a Fő térre a kará-
csonyfa és az előző évben már kiál-
lított régi szigligeti képek is. A tér 
díszítése és kivilágítása talán még 
soha sem volt olyan szép, mint 
idén karácsonykor. A felállított 
asztaloknál forralt borral, teával, 
zsíros kenyérrel és bejglivel várták 
a szervezők a falu apraját, nagyját. 
Az iskolások szülei finom süte-
ménnyel, az óvodások szülei pedig 
csodaszép ajándéktárgyakkal ked-
veskedtek az érdeklődőknek. 
Az égő mécsesek fényénél a forró 
italok és finomságok mellett talán 
kicsit közelebb kerülhettünk egy-
máshoz, megérintett bennünket a 
karácsony hangulata és átjárta 
szívünket a szeretet. 
Köszönet mindazoknak, akik fel-
ajánlásukkal az óvodát és az iskolát 
támogatták. 
 
Köszönet továbbá: 
Kardos Tibornak a rendezvény tá-
mogatásáért, Szabó Tibornak, 
Szántó Zsoltnak, Szalai Attilának, 
Töreki Zoltánnak, Güns Katinak  a 
felajánlott borért, Czilli Károlynak 
és Töreki Zoltánnak a finom forralt 
bor elkészítéséért és a fűszerekért, 
Vass Józsefné Áginak az ízletes 
bejgliért, Gergelyné Hegedűs Etel-
kának Laszczikné Marikának a sok 
segítségért, továbbá  Kardos Jó-
zsefnek, a Szigligeti Turisztikai 
Egyesületnek, az Esterházy Pincé-
nek, a Szigligeti Önkormányzatnak , 
minden segítőnek és résztvevőnek. 

 
Király Nikolett 

Mindenki Karácsonya 2016 
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Iskolások karácsonyi ünnepsége 
Az év legszebb időszakát, a karácsonyt megelőző adventi időszakot ebben az évben is készülődéssel töltöttük. A készülődést 
nemcsak az ajándékok készítése, az iskolai „karácsonyi falra” írt szívmelengető gondolatok jelentették, hanem az idei – rendha-
gyónak már nem nevezhető – karácsonyi műsorunkra való próbákat is. Énekkaron nagy örömmel vettük elő a karácsonyi énekek 
kottáit és a kezdeti bizonytalan hangok után újra összeállt a karácsonyi csengés.  Kriszta néninek mindig sikerült bennünket átse-
gíteni a nehézségeken, a fáradtabb időszakokon, eszünkbe juttatva az adventi várakozás üzenetét, a szeretetet. A nem énekkaros 
tanulók versekkel készültek a műsorra, nem volt köztünk olyan, aki nem szerepelt. A templomi karácsonyi ünnepségünket idén is 
két tapolcai kórus műsora, illetve a velük együtt éneklés színesítette. A Protestáns Énekegyüttest Haga Kálmán vezényelte, a Bat-
sányi János Vegyeskart pedig Dér Krisztina tanárnő. Hangszeres kísérőink Kovács Adrienn (cselló), Ludmán János (zongora), Mező 
Zsófia és Szalai Jázmin (fuvola) voltak. Fódi Ákos plébános úr áldása után a műsor prózai részében részletet hallhattunk Wass 
Albert: A funtineli boszorkány című regényéből, melyet Benkő Katalin igazgatónő olvasott fel. A műsor utolsó számaként elhang-
zott „Csendes éj ” éneklése közben fellobbanó mécsesek fényei igazi karácsonyi hangulatot teremtettek. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat a templom előtti téren szervezett szeretetvendégségen is, ahol a szülők és Balassa Balázs polgármester úr valamint Né-
meth Zoltán jóvoltából forralt bort, teát, sütiket kóstolhatott és parázs fölött  pillecukrot süthetett az ünneplésre összegyűlt ven-
dégsereg . Köszönjük az élményt.   
A 8. osztály énekkarosai (Bátai Anna, Dörner Nóra, Jani András, Medve Bátor, Páhi Barnabás) 
A koncert megtekinthető a www.szigliget.hu/iskola oldalon. 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület az idén első ízben hirdetett versenyt "Karácsonyi fények" címmel. A cél, hogy az ide hazajövő és 
idelátogató emberek egy barátságos, ünnepi fénybe öltöztetett települést találjanak itt az adventi időszakban.  
Az idén csak a magánházak díszítését pontoztuk, közintézményekét, éttermekét nem.  Azért megemlítenénk, hogy az önkor-
mányzat az előző  évekhez viszonyítva az  eddigi legszebb főtéri kivilágítást készítette. Szép volt az Aranypatkó Étterem és Bakos 
Attila Családi Vendéglőjének fénykivilágítása is. Öttagú zsűri járta végig a falut dec. 22-én. (A zsűri tagjai voltak: Benkő Katalin 
igazgatónő, Liszkai Józsefné, Kardos Dóra, Káli Magdolna és Németh Zoltán elnök). A zsűri tetszését elsősorban a hagyományos  
fehér és sárga adventi fények nyerték el.  Ezenkívül figyelembe vettük a bejáratok, kapuk karácsonyi kreatív díszítését.  
Így az I. helyezett Jani Istvánné Zita  (Réhelyi u.) 
          II. helyezett Székely István  ( Patak u.) 
        III. helyezett Steixner János és Steixner Gizella (Kisfaludy u.) 
Különdíjat kapott Káli István  (Soponya u.), aki  az előző években is  karácsonyi díszbe  öltöztette házát. 
Reméljük, hogy jövőre még több, ízléses karácsonyi fény- és kültéri díszítést tudunk majd zsűrizni! 
                                                                    Turisztikai Egyesület 

Karácsonyi fények 

http://www.szigliget.hu/iskola/index.php?option=com_content&view=article&id=229&Itemid=259
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Karácsonyfa a jeges Balatonban 

Immár 5. alkalommal állítottunk karácsonyfát a szigligeti strandon a Balaton vizébe. 

Az időjárás sajnos nem volt kegyes, reggelre telehordta a szél jégtáblákkal a strand kis öblét. 

Ezen átgázolva vittük be a feldíszített fát a korábban elhelyezett talpba. 

A hideg ellenére sokan, főként családok szurkoltak nekünk. 

A gyerekek szórakoztatásáról a Kincses Színház bohócai gondoskodtak. Czilli Károly és Töreki Zoltán forralt borral és meleg teával 

kínálták a didergőket. A rendezvényt ajándékosztás zárta, ahol koncertbelépőket, játékokat és szaloncukrokat kaphattak a jelen-

lévők. 

Balassa Dániel 

Giczi Veronika gyógytornász 

 vezetésével kondicionáló torna indult 

csütörtökönként 18 órától 

a Szigligeti Általános Iskolában. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Csobbanás immár hatodszor 

A hagyományos újévi rendezvényünk minden eddiginél komolyabb erőpróba elé állította a szervezőket, azonban végül sikerült 

leküzdeni ezeket.  

A Royal Vodka támogatásával sikerült a tavalyinál is nagyobb szabású rendezvényt összehozni, két lelátó, sokkal nagyobb öltöző-

helyiségek, vízi színpad várta a csobbanókat és az érdeklődőket. A szigligeti önkormányzat dolgozói január 31-re felkészítették a 

strandot, a vízfelület megteremtése azonban újév reggelére maradt. Két órás jégvágás, majd a visszafagyott rész újbóli feltörése 

után sikerült széles egybefüggő sávot teremteni a csobbanóknak. A nevezést és az orvosi vizsgálatot 360 jelentkező abszolválta 

sikeresen, így ők készülhettek a vizes kalandra. A nap első programpontja, az ismert emberek vízibicikli-versenye a jegesedés 

miatt elmaradt, az extrém fürdőruhaverseny azonban nagy sikert aratott, ötletes jelmezekben vonultak fel a fürdőzők, akik közül 

az első három helyezett szigligeti nyaralást nyert. A nap fénypontja, a fürdőzés 14 órakor, Csiszár Jenő ágyúszavára indult, a fát 

Kemény Lászlónak sikerült először elérnie és a vízből kihoznia a több,  mint 4000 néző tapsa közepette. A csobbanáshoz a 

Mystery Gang szolgáltatta a talpalávalót, akik mozgalmas muzsikájukkal táncra késztették a nézőket és a fázó fürdőzőket is. 

Összességében elmondható, hogy ismét egy sikeres rendezvénnyel sikerült propagálni az országos médiumokban Szigligetet. 

Ehhez persze kellett azok segítsége, akik valamilyen formában hozzájárultak a csobbanás sikeréhez, nekik köszönet jár a munká-

jukért! 

 

Balassa Dániel 
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A december mindig egy kicsit más, mint a többi hónap. Ilyenkor a tanulás egy picit háttérben húzódni látszik, több a szereplés, 

az ünnepre készülődés, többet lehet látni tanítványainkat szerte - szét a környéken, rendezvényeken. 

Mindenek előtt az iskolai eseményeket említem meg.  

Legfontosabb a négy ádventi gyertyagyújtás, melyet mi hétfőnként végeztünk az iskola zsibongójában reggelente. Anikó néni és 

Enikő néni készült ezekre a kicsikkel. 

Az énekkar több helyen szerepelt karácsony közeledtével. A VOKE-ban 10-én  Tapolcán a Batsányi János Vegyeskarral;, az iskolai 

karácsonyon 21-én a Batsányi Vegyeskarral és a Tapolcai Protestáns Templom Énekegyüttesével; kórházi jótékonysági hangver-

senyen Tapolcán három osztályon is 22-én. 

 

Az iskolai Szülői Munkaközösség gyűjtés ren-

dezett Mindenki Karácsonyán az gyerek szá-

mára. Csodás süteményeket sütöttek, ame-

lyek helybe elfogyaszthatóak, vagy elvihetőek 

voltak. 

Decemberben történt az iskolában 

Elindítottunk egy gyűjtést az iskolai Kerámia szakköre számára egy új égető kemence megvásárlására. Ha valaki segíteni tud 

pénzzel, minden forintnak örülünk.(Érdeklődni Bárány Éva SZM elnöktől, vagy az iskolában lehet a befizetés részleteiről.) 

A sportban is születtek ko-

moly eredmények. Idrányi 

Panna 2. helyezést ér el az 

Országos FITKID 

(akrobatikus tánc) verse-

nyen, Hódmezővásárhe-

lyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvolt az iskolai selejtező az országos történelem tanulmányi versenyen. Büszkén jelenthetem, hogy Páhi Barnabás 8. osztályos 

tanuló tovább jutott a megyei szintre. (Az elmúlt tanévben az országos megmérettetésen 10. helyezett lett.) 

További részletek a www.szigliget.hu/iskola vagy a facebookon. 

 

Benkő Katalin 

intézményvezető 

http://www.szigliget.hu/iskola
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Tisztelt Barátaink, Támogatóink!  

Hársfa Zoé Ilona 

Született: 2016 december 20. 

Szülők: 
Hársfa Roland, 

Hàrsfa Adrienn (Pupos Adrienn) 

A Szigligeti Általános Iskolában évtizedes hagyománya van a 
kerámia szakkörnek. Császár Lászlóné, Anikó néni ennek, - a 
tanulóink körében igen közkedvelt szabadidős programnak - 
a vezetője. Szinte minden tanulónk rövidebb- hosszabb időt 
tölt általános iskolai nyolc éve alatt ezzel a tevékenységgel. 
Idén is az iskola tanulóinak a harmada készít hétről hétre 
csodás műveket.  

A jelenleg működő kemence próba darabok készítésére al-
kalmas, és sajnálatosan cserére szorul. Szeretnénk a javítga-
tás helyett egy új, valóban magas hőfokon működő, mázat is 
égetni tudó berendezést vásárolni, amihez az Önök támoga-
tására is szükségünk van. 
Kérem, lehetőségeihez mérten támogassa az iskola tanulóit, 
hogy a gyermeki lélek egészséges fejlődéséhez, a művészeti 
neveléshez oly fontos gépet megvásárolhassuk. Az égető 
kemence 800 000 Ft-ba kerül. 
Érdeklődni az iskolában, Bárány Éva SZM elnöknél személye-
sen, vagy a 06 87 461 060, és 
az igazgato@altisk.sulinet.hu e-mail címen lehet. 
Támogatásukat köszönjük! 

Újév napján a bátrabbak, egy stampedli pálinkát kóstolnak. 
Élményre vár a lelkes csapat, csak a jelszóra várnak. 
Pálinka megtette hatását, mert megvan már a bátorság. 
Összejött a sok koma-jóbarát, meg a vidám nagymamák. 
Egymást egy kemény kézfogással bíztatják. 
Bátrabbak levetették ruhájukat, csobbanásra készen állnak. 
Libabőrös szomszéd a jeges víztől meghátrál. 
Egy nagy durranás! Azután futás, élvezi a társaság. 
Pista-Miska kapkodja lábát a jeges iszapban. 
Első a Polgármester, a többség csak utána. 
Sikít, visít apraja- nagyja, bátorság a siker titka. 
Felfrissült a lelkes csapat, egymást taposva, locsolva, 
Vizes lett a sapka is, mikor fülig megmártózik. 
Megfordul a didergő csapat, kifelé igyekeznek a partra. 
Termoszban a forró tea, pincér meg a vodkát hozza.  
Lekerül a vizes ruha, gyorsan szárazba bújnak. 
Évről- évre többen vállalkoznak, vígan szórakoznak. 
Jövőre újak csatlakoznak? Bátrak próbálkoznak. 
Vagy csak kijönnek a partra, másokat bíztatva? 
Az idő elszalad, az élmény megmarad! 
 

Hosszú Ferencné 

Újra csobbanunk 

mailto:igazgato@altisk.sulinet.hu
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„Grófnő komornája voltam” 
Páhy Györgyné 

Ilonka nénit az ötvenes években ismertem meg. Pályakezdő-

ként tanítottam legkisebbik leánykáját. Családi eseménye-

ken, iskolai rendezvényeken hallottam mesélni külföldi uta-

zásairól, melynek során egy grófnő kísérője volt. Abban a 

világban, mikor még soproni szakszervezeti üdülésre is csak 

határsáv engedéllyel utazhattam. Emlékeit nagy érdeklődés-

sel hallgattam. 

 

A szigligeti emberek körében valóságos mítoszként élt a kas-

tély úrnője, a kegyelmes asszony.  

Az egykori alkalmazottak sokat meséltek erről a letűnt világ-

ról. Csak évek múlva – a földrajzi nevek gyűjtése kapcsán – 

világosodott meg előttem, hogy a marcaltői származású Ilo-

na grófnő és a Csobánc-hegyi Zichyné, Esterházy Margit 

grófnő testvérek. A szigligeti iskola egykori gazdája - János 

gróf - pedig az öccsük.  

 

Páhy Györgynével a 90-es évek végén ismét találkoztam. 

Akkor a 93 éves asszony jó egészségnek, teljes szellemi fris-

sességnek örvendett. Egész lényéből harmónia, türelem, 

szeretet áradt. Egy hétig tudnék mesélni - mondta. A sok 

emlékből néhány sort lejegyeztem. 

 

Ilonka néni emlékei: 

 

„Az Esterházy családhoz Marcaltőre 1921-ben kerültem. A 

grófék ekkor jöttek vissza külföldről, ahová a kommunizmus 

idején menekültek a gyerekekkel: Ilona, Margit, János, Bene-

dek (Péter az I. Világháborúban meghalt). Velük komornák is 

jöttek, de hamar el is mentek. Ilona grófnő Hanna nevű ko-

mornája maradt legtovább, aki Freiburgból érkezett. Őt vala-

hogy nem kedvelte a grófnő. Ilona grófnő nagyon egyszerű 

és vallásos volt, nem igényelte, hogy öltöztessék, lefekvésig 

várakozzanak rá. Azért is többször szólt a komornának, hogy 

miért az inasok között tölti az idejét. Minden reggel ment a 

misére. A hajnali misék a falu templomában voltak, ami a 

parkon át sem volt közel. Egyszer éppen onnan jött haza, 

mikor meglátta, hogy a hallban Hanna, az ő új bundájában 

illeg-billeg a tükör előtt. Ekkor betelt a pohár! Azonnal el-

küldte. Ez 1923-ban volt. A grófnő engem választott he-

lyette. Megmondta a házvezetőnőnek – ki Grazi volt és a 

bérmakeresztanyám – ha szükség lesz rám a vendéglátásnál, 

besegíthetek, de ezután mellette lesz a helyem, így is lett. 

Kísértem utazásain, szolgáltam szeretettel 14 éven át. 

Ilonának gyenge volt a tüdeje. Ezért a telet a Riviérán, a nya-

rat a hegyekben, leggyakrabban Svájcban, Avozában töl-

töttük. Sokszor megfordultunk Párizsban, Londonban, 

Lourdban. Legtöbbet Bécsben tartózkodtunk. Egy római ki-

ruccanás alkalmával ismerkedett meg a grófnő Májer Nor-

folytatás a következő oldalon 

bert nevű bécsi mérnökkel, aki a vőlegénye lett. Már ki is 

volt tűzve az esküvő napja, elkészült a gyönyörű menyasszo-

nyi ruha, érkeztek az ajándékok, de az esküvő elmaradt, az 

úrnőm belázasodott, besárgult. A máriacelli esküvő helyett 

Karlsbadba mentünk gyógyulni, márciustól októberig tartóz-

kodtunk ott. Az ivócsarnok melletti szállodában laktunk. 

Több fényképet is őrzök róla. Feltűnt nekem, hogy a vőle-

gény egyszer sem jött el látogatóba. Levelet írt-e, azt nem 

tudom. Sohasem kíváncsiskodtam. Novemberben Szent An-

tonban tartózkodtunk, ez egy síelő hely. Oda egyszer eluta-

zott. Mikor visszakerültünk Bécsbe, ott még láttam a templo-

mi misén. Aztán mondta a grófnő: „Ilona nem lesz esküvő.’ 

Még a betegség előtt összejött a család Szigligeten. Itt mu-

tatták be Norbertet, a vőlegényt. Jöttek a pápai, devecseri, 

tatai, csákvári Esterházyak, kik testvérek voltak az idősebb 

szigligeti János gróffal. Itt történhetett valami! Mert azt 

mondta volna a vőlegény, hogy: „nem illik ő ebbe a család-

ba.” Ilona aztán nem is ment férjhez. Csinos, szép, fiatal nő 

volt. 

 

Jól emlékszem Margit grófnő esküvőjére is. Ez 1923-ban 

lehetett. Igen nagy tél volt. A kastélytól a kápolnáig piros 

szőnyeg volt terítve, azon vonult át a násznép. Az esküvő 

után a férj – Zichy Pál – nagyvázsonyi kastélyába utaztak. 

Emlékszem, egy táskába össze volt készítve a grófnő szemé-

lyes holmija. Hát a nagy búcsúzkodás közben ott maradt! 

Másnap édesapám – ki bognár volt az uradalomban – vitte 

utána. Margit vidám, bolondos teremtés volt. Most is ma-

gam előtt látom, amint leszalad a varrószobába, amikor a 

kelengyéjét készítettük. Felült az asztalra, a gombostűket 

beleveregette, és nagyon boldognak látszott.  

 

Sokat tartózkodtunk Szigligeten a nagybátyjuknál. Nekik 

nem volt családjuk. Édesapjuk, a marcaltői gróf, Margit es-

küvője utáni évben meghalt. Szigliget örököse János gróf 

lett. Ő talán 1925-ben nősült, ekkor költözött a faluba. Meg-

kapta a kiskastélyt, ami ma iskola. Ő közvetlen, kedves fiatal-

ember volt. Egyszer nagyon szerettünk volna kimenni a mu-

latságba. Igyekeztünk gyorsan végezni a munkákkal. Hát este 

váratlanul beállított az ifi gróf! Uzsáról jött, ahol vadászott. 

Kezében egy csokor szalonkatoll, a bőrnadrágja széttépve! 

Mindjárt neki kellett állnunk varrni, mert reggel már ment 

vissza. Így nagy szomorúan le kellett a bálról mondanunk  A 

pap meg másnap kihirdette a misén, hogy nem tisztességes 

lány az, aki 10 óra után mulatságban táncol. Hát ennyi viga-

szunk maradt! 

 

1926-ban is itt tartózkodtunk a szigligeti kastélyban. Ilona 

grófnővel jött egy francia társalkodónő, Mademoiselle 
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Lauselnek hívták. A cipője tönkrement, hát keresnem kellett 

egy susztert. A konyhán valami Marton nevűt ajánlottak. El is 

vittem a lábbelijét hozzá. Másnap, amikor mentem érte, 

ugyanott volt ahová dobta. Így kerültem egy másik ajánlott-

hoz, Takácsékhoz. Ők akkor költöztek vissza Pestről Szigliget-

re. Katica, a feleség, amikor meglátott, mindjárt azt gondol-

ta: „Ez a lány jó lenne a Gyurinak” – az öccsének. Mikor men-

tem a cipőért, már ő is ott volt. Hát így ismerkedtünk meg.! 

Aztán a Szentháromságkor a hegyi búcsún táncolgattunk a 

Beke csárdában. Akkor Gyuri kérdezgette, hogy írhat-e? Én 

nem nagyon bíztattam, de ha Szigligeten voltunk, azért be-

szélgettünk. Aztán 1937. karácsonyán megtartottuk az el-

jegyzést, 1938. május 1-én meg az esküvőt. Így lettem én 

szigligeti! 

A grófnő Bécsben szomorúan vett tőlem búcsút. Én is sze-

rettem őt. Életem nagyon szép szakasza zárult le. Hálás va-

gyok a sorsnak, hogy ezt megadta. Kapcsolatunk ezután sem 

szakadt meg. Ha itt járt a rokonságánál, mindig meglátoga-

tott. 

 

Aztán zavaros idők következtek. Ausztriát már akkor meg-

szállta Hitler. A kommunizmustól is féltek, a háború szétszór-

ta a családot. Ilona Bécsben maradt. A Vöröskeresztnél tevé-

kenykedett. Amikor lehetett írt, pénzt, csomagot is küldött. 

Egyszer mi is meglátogattuk a lányommal Bécsben. A Burg 

Színház mögött lakott. Találkoztam ekkor Margit grófnővel 

is. Ő valahol vidéken élt, azt mondta, nem bírja már a nagy-

városi zajt.  

Talán 4-5 éve kaptam a gyászjelentést, hogy meghalt Ilona 

grófnő, hamarosan a húga után. Margit grófnőről azt hal-

lottam, hogy még Nagyvázsonyban elvált Pál gróftól és a 

gyerekek nevelőjével kötött házasságot. Az orosz bevonulást 

Csobánc hegyi kúriájukban vészelték át, hol a férjét agyon-

lőtték. /?/ Margit sokáig Balatonfüreden élt, innét került ki 

Ausztriába. Zichy gróf Zánkán egy inasánál lakott, aztán 56-

ban ő is kiment. Fiúk Péter egyszer meglátogatott. A kisfia itt 

volt a szigligeti táborban. Füreden valami autóbusz vállalat-

nál dolgozott. Ígérte, hogy még jön, de nem jelentkezett 

többet. 

János gróf gyermekei Alex és Péter voltak még itt Belgium-

ból. Bementünk a nagykastélyba, ami most alkotóház. Végig-

járták gyermekkoruk ismert helyeit. Beszélgettek régi alkal-

mazottjaikkal: szobalánnyal, inassal, lovásszal, sofőrrel, ke-

resték játékaikat, a babaházat. Emlékként leveleket szakí-

tottak az öreg fákról. Keszthelyen volt a szállásuk. Ígérték, 

hogy átjönnek még, de az emlékek nagyon fájón érintették 

őket. Gyermekként kellett megválniuk szép otthonuktól, 

Szigligettől, hazájuktól.” 

 

Tapolca, 1997 tavasza. 

 

Illés Mária 

 

 

Marcaltőn gr Esterházy Sándor és családja élt, akinek testvé-

re gr Esterházy Pál, a szigligeti kastély birtokosa. 

János gróf 1935-ben költözött Szigligetre családjával, előtte 

Pulán laktak. 

Ilona grófnő 1903-ban született és 1990-ben halt meg. 

folytatás az előző oldalról 

tanár - Illés Mária 
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Páhy  Györgyné 
Kasza Ilona 

Páhy  Györgyné 
Kasza Ilona 

Páhy  György Páhy  György 

Kasza Ilona és 
Esterházy Ilona 

Kasza Ilona és 
Esterházy Ilona Kasza Ilona Kasza Ilona gr Esterházy Ilona gr Esterházy Ilona 

áll: Nagy Mária  
ül: Bujtás Mária, Boros Erzsébet, Kasza Ilona 

áll: Nagy Mária  
ül: Bujtás Mária, Boros Erzsébet, Kasza Ilona 

Tót Anna komorna, Kasza Ilona komorna, 
és a két inas. 1932 

Tót Anna komorna, Kasza Ilona komorna, 
és a két inas. 1932 

Páhy Zita - Ilona grófnő és Páhy Györgyné. 
Bécs 1982 

Páhy Zita - Ilona grófnő és Páhy Györgyné. 
Bécs 1982 

Páhy Györgyné, Páhy László 
és felesége Júlianna 

Páhy Györgyné, Páhy László 
és felesége Júlianna 

Takács József 
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