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Idén XI. alkalommal került megrendezésre a Süllőfesztivál a szigligeti strandon. Büsz-
kén mondhatjuk, hogy országos hírnévnek örvend a rendezvényünk, ami pár napra 
felbolydítja kicsiny községünk életét, és újra nyári szezont idéző hosszú kocsi sorok 
alakulnak ki a strand felé, mivel idén is több ezren vettek részt a fesztiválon.  Elsősor-
ban hatalmas köszönettel tartozunk a rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért a 
Szigligeti Turisztikai Egyesületnek, akik időt és energiát nem sajnálva, minden részlet-
re gondosan ügyelve színvonalas előadókat, és egyedi, igényes kézműveseket hívnak 
a fesztiválra, hogy a vendégek jól szórakozzanak és hírét vigyék a rendezvényünknek 
és községünknek. 
Az idei évben, két napos rendezvényt megelőzően pénteken már meghallgathatták a 
Harmónia Garden koncertjét a strandra kilátogatók és megcsodálhatták az idei évi 
dekorációt. Pénteken még sajnos nem volt kegyes hozzánk az időjárás, de a szombati 
és vasárnapi csodás idő minden csepp esőért kárpótolt mindenkit. A további két nap-
ban számos színes program közül választhattak az idelátogatók a jól csúszó borok és 
halak mellett, az aktívab-
bak Demeter Éva vezetésé-

vel Kamonkő túrán vehettek részt, mind a két napon. Több 100-an 
csatlakoztak a túrához és csodálták meg Szigliget ékeit, a kényelme-
sebb vendégek pedig sétahajón vagy Dotto vonaton gyönyörködtek 
falunkban. Azon vendégeknek, akik pedig a gyönyörű napsütésben a 
strandon maradtak, helyi vendéglősök különleges halételeiket, a szigli-
geti borászok finom boraikat, az ország minden tájáról idesereglő kéz-
művesek gyönyörű portékáikat kínálták. 
A színpadon mindeközben egymást követték a jobbnál jobb produkci-
ók, és minden korosztály számára szóló fellépéseket láthatott a publi-
kum. Táncoltak kicsik és nagyok is, szombaton jazz, swing majd fiesta 
hangulatot varázsló latin dallamokat Szikora Robi és az R-GO zenekar 
műsora koronázta meg, de az első fesztivál nap legfényesebb pontja minden bizonnyal a tűzijáték volt.  
Vasárnap tovább fokozódott a jókedv, a hőmérséklet és a színpadi produkciók száma. Tapolcai Fúvósokat két ügyes táncos és két 
fantasztikus zenés produkció követte. A tördemici néptáncosokat a Szigligeti Általános Iskola  néptáncos leányai követték, és 
mutatták meg milyen ügyesek és évről évre mennyit fejlődnek. A zenés produkciók közül elsőként boldog dixie formáció idézte 
meg a 20as évek Amerikáját és varázsoltak fergeteges hangulatot, még azon vendégeknek is járt a lába a pad alatt a Happy Dixie-
land Band muzsikálása közben, akik bevallásuk szerint nem is táncos lábúak.  A Süllőfesztivál második napjának utolsó produkci-
ójaként pedig a Budapest Voices Zenekar lépett fel a lenyugvó nap fényében.   
Csodás időben, rengeteg élményben volt része a fesztiválra kilátogatóknak, jövőre újult erővel és programokkal várjuk a közön-

séget, hogy csodájára járjon a világ, annak milyen vendégszerető és gyö-
nyörű hely Szigliget. 
Végső, de nem utolsó sorban pedig hálás köszönet illeti a Támogatókat, 
akik szponzorálták a rendezvényünket: Szigliget Község Önkormányzata, 
Kékkúti Ásványvíz ZRT. , Balatoni Hajózási ZRT., Janauschek Katalin  és 
Janauschek József, ÁDÁM-KERT Kft., Szigligeti Általános Iskola, Gyöngyvi-
rágok Tánccsoport, Szalay Péter- CREATIC ONLINE Kft., Szatmári Gábor,  
Szőke István vállalkozó, Szigligeti Polgárőr Egyesület, Szigligeti Váralapít-
vány, HE-PA HUNGARY PLAST KFT., EGERVÁRI TRANS KFT, Pelikán Patika 
Tapolca, Simon Péter-Esterházy Pince Szigliget Vendéglátó Kft, Demeter 
Éva, Dr. Dulin Zsolt  Ügyvédi Iroda Budapest. 
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Hol volt a régi Szigliget? 

A mai Magyarországon talán csak kevés település ismeri alapításának pontos dátumát. Sajnos Szigliget nincs a kivéte-

lezettek között, így csak feltételezésekre támaszkodhatunk. Egy, a közelmúltban Mészáros Orsolya tollából megjelent 

kutatási anyagban (Szigliget várának története a középkorban, in FONS, 2005, 3. szám) egészen új szempontból köze-

líti meg a falu alapításának kérdéskörét. Szerinte a középkori Szigliget falu valahol a mai Tapolca és Lesenceistvánd 

között terült el. Ez a tanulmány inspirált, hogy kicsit utánanézzek a dolognak. A több száz éves térképek, helynevek, 

domborzati viszonyok és töredékes forrásanyagok egy egészen új képet kezdenek kirajzolni falunk történetéről. Íme 

Szigliget falu története szerintem. 

A tanulmány egy 1258-as határjárásra, és Újlaki Miklós 1453-as adománylevelére hivatkozik fő forrásokként. Nem 

részletezném ennek mibenlétét, a szigligeti könyvtárban van példány a tanulmányból, ajánlom elolvasásra! Visszatér-

ve a faluhoz, először szögezzük le az alapkoncepciót: Szigliget a ma Tapolcát Lesencetomajjal összekötő út északi ol-

dalán, a mai Kalicsmajor területén terülhetett el véleményem szerint is.  

A falu alapításának idejét nem ismerjük, az almádi monostor alapítólevelében (1121) viszont már komoly faluként 

szerepel. Ez az oklevél tartalmazza, hogy Szigligetet (Zegligeth) az almádi monostornak adják többek között 3 ekealja 

szántóföldjével, négy, kőfejtéshez és mészégetéshez értő családjával, 70 lovával és 100 szarvasmarhájával együtt. 

Vegyük a szántóföldet. Az ekealja méretéről nincs pontos megállapodás, 90 és 120 hektár közé teszik a méretét egy-

nek, így a három ekealja szántóföld 270-360 hektár lehetett (2,7-3,6 négyzetkilométer). Ha azt vesszük, hogy még a 

17. századi Urbariumban is panaszkodnak a mocsarak lecsapolása után a szigligetiek, hogy kevés a szántóföld, a kö-

zépkorban méterekkel magasabb Balaton korában ez hatványozottan igaz lehetett a falu mai területén. Nem így a 

Tapolcai-medence síkságán fekvő feltételezett Szigligeten, ahol lehetett elég szántó. Az oklevélben megemlítik a kő-

fejtő és mészégető családokat. Szigligeten volt több kőbánya is, de az itteni andezittufa nem a legjobb építőanyag. 

Ellenben a Keszthelyi-hegység mészkövével, melyet Istvándon fejthettek a szigligetiek. Így a mész problémája is meg-

oldottnak tűnik, mészkő ugyanis nálunk nincs. A 70 ló és 100 marha kapcsán ismét az Urbariumhoz nyúlnék, amely a 

szántóföldek hiánya mellett a jó minőségű legelőket is kevesli Szigligeten. Ekkora állatállomány a Tapolcai-medence 

síkságán azonban kellemesen ellegelészhetett Szigliget falu határában. 

A források szerint ez a kora középkori Szigliget falu elpusztult. Pontosan nem tudjuk, mikor, lehetsége, hogy a tatárjá-

rás során, lehetséges, hogy csak a 14. században. Mindenesetre 1258-ban már mellette fekvőként említik a határjá-

rásban Újfalut (nova villa Zegligeth). Ez talán utalhat arra, hogy a szigligetiek átköltöztek egy másik helyre valamilyen 

okból. Nem biztos, hogy az egész falu, de eléggé valószínű, hogy Újfalut szigligetiek alapították. 

Újabb bizonyíték lehet Szigliget helyére a Mindszent dűlőneve. A forrásokban Mindszent faluként szerepel egy tele-

pülés valahol Lesencetomaj környékén. Szerintem ez Szigligetre vonatkozhat, ugyanis az 1333-34-es pápai tizedjegy-

zék szerint Szigligeten a Mindenszentek tiszteletére szentelt kőtemplom áll. Mivel a mai Kalicsmajortól északnyugatra 

van egy Mindszent elnevezésű dombocska, feltételezhetően innen kaphatta a nevét. A Mindszent elnevezés talán az 

elpusztult település fennálló templomából eredeztethető. 

Szűkítheti a Szigliget elhelyezésével kapcsolatos kört az, hogy egy 1424-es oklevél szerint a Belér-patak forrása az 

elpusztult Szigliget faluban volt. Ez a patak nem lehet más, mint a Világos-patak. Egyfelől ennek forrása pont az emlí-

tett helyen lehetett. Másrészt a Belér elnevezést kicsit átgondolva eljuthatunk a szláv „biele, belyy” – fehér szóhoz. 

Innen pedig már csak egy lépés a világos elnevezés. 

Az utolsó nyom Újfalu elhelyezkedése lehet, amely ugyebár Szigliget mellett terült el. A Nedeczky-család 1845-ös, 

Lesencetomajt ábrázoló térképén szerepel a „Puszta Újfalu” felirat, Tapolcára vezető út mentén. Ez is azt támasztja 

alá, hogy ezen a területen érdemes keresgélni. 

Fontos lenne régészeti emlékekkel alátámasztani a kutatást, de sajnos ez nem sikerülhet, amíg nincsenek ilyen tárgyi 

emlékek, épületmaradványok. Addig csak találgathatunk. Ami biztos, hogy Szigliget vára a faluról, és a faluhoz tarto-

zó birtoktestről kapta a nevét, amelyen épült. A vár lehetett pedig később, az 16. században a névadója a falunak, 

amely már a mai helyén kezdett épülni. 

Készítettem egy térképet a rendelkezésre álló források és saját képzeletem alapján, hogy milyen falvak lehettek az 

általunk vizsgált Szigliget körül a középkorban.  
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És még egy dolog. A környéken sok helyen mondják, hogy „Szigetből jöttünk”, „szigetiek vagyunk”. Ennek azért van 

némi alapja, ugyanis az oklevelek egyértelműen megőrizték az egykori Sziget falu emlékét. Ez lehetett az egykori tele-

pülés a Csonkatorony környékén, amelynek régészeti feltárása szintén várat magára. 

Balassa Dániel 

        Novemberi  Programok 
Nov. 8. Kedd 17h 
 Könyvelői fogadóóra a lakosság részére a Básti Lajos Közösségi Házban 

Nov. 9. Szerda 

 Papírgyűjtés a Szigligeti Általános Iskolában 

Nov. 11. Péntek  9.00-17.30h 
 Egészségügyi szűrés a Básti Lajos Közösségi Házban 

Nov. 17.  Csütörtök 17h 
 Közmeghallgatás a Básti Lajos Közösségi Házban  

Nov. 26. Szombat 9h 
 Iskolai előkészítő foglalkozás a Szigligeti Általános Iskolában 

Nov. 26. Szombat 15h 
 Idősek napja a Básti Lajos Közösségi Házban 
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Októberben történt az iskolában 

Mára teljes gőzzel folyik a munka az iskolában. Az első osztályosok azonnal, jól vették az akadályokat. Az elmúlt évi iskola előké-
szítő foglalkozásokon megismerték egymást, az iskolát, a tanítókat, tanárokat, a szokásokat, így az első naptól gond nélkül vesz-
nek rész az iskolai életbe. Szépen haladnak a tanulással, jó a magaviseletük, az iskolai programokon, szakkörökön a nagyobbak-
kal együtt dolgoznak. Az idősebbek szívesen segítik őket, „babáznak„ velük. 
2-án bonyolították az iskolánkban a választást. Minden rendben zajlott le. 
4-én a Básti Lajos Közösségi Házba színházlátogatásra ment az iskola minden tanulója. Vadvacsorák címmel tartott előadást a 
Szó és Kép Színpad.  

8-án az iskolánkból 24 tanuló és több szülő vett részt a Várfutáson. A 4x1500 m-es váltóban öt csapatunk indult, a 6000 m-es 
távon négy egyéni indulónk futott.  
Délután Varga J. László nyugalmazott kollégánk vehette át „Szigligetért” emlékérmet a Szigligeti Táj-és Településvédő Körtől. 
Ebből az alkalomból az iskola tanulói és dolgozói felvételről egy dallal köszöntötték a Tanár urat.  
13-án délután Tapolcára utaztak a gyerekek moziba. A gólya című filmet nézték meg.  
15-én, szombaton Dániel bég és Máté kapitány a reneszánsz kori Magyarország hangulatát varázsolták az iskolába. A török és a 
magyar sereg összecsapására is sor került a délelőtt folyamán, valamint korabeli ételeket fogyaszthattunk. Hastáncos, magyar 
hagyományos korhű táncbemutató is színesítette a programot. 

Délután Villányi Károly emlékének szentelt Villányi Eszter által szervezett hangversenyen az iskolai énekkar is fellépett.  
18-án a hetedik és nyolcadik osztályosok megkapták a szükséges védőoltásokat. 
21-én megtartottuk az október 23-i megemlékezést. Az esős idő és a Süllő fesztivál ellenére is szép számmal jöttek el az önkor-
mányzat, a település, és a családok részéről a tanulókkal együtt emlékezni. 
 22-én Veszprémben szakma bemutatón voltak a nyolcadikosok. 
23-án, a Süllő fesztiválon a Gyöngyvirág néptánccsoport Mezeyné Verő Katalin vezetésével képviselte az iskolát nagy sikerrel. 
26-án és 27-én középiskolák mutatkoztak be a továbbtanuló nyolcadikosoknak. 
29-én megtartottuk az idei első iskola előkészítő foglalkozásunkat a nagycsoportos óvodásoknak. Vezette Csák Enikő tanító néni 
és File István tanár úr. 
 
További részletek a www.szigliget.hu/iskola oldalon, és a facebookon.              Benkő Katalin intézményvezető 
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Harci zajtól volt hangos a Szigligeti Általános Iskola épülete és udvara 2016. október 15-én, szombaton. 

Összecsaptak a magyar és török csapatok. 

A török Dániel bég és a magyar Máté várkapitány segítőket választottak maguk mellé egy aga és egy had-

nagy személyében.  

A csapatok katonái zászlókat és lándzsákat készítettek. Elkezdődött a csata – játékos, gyermekeket próbáló felada-

tokkal.  

A harcok végén a szórakozásé volt a szerep. 

Gyönyörködhettünk a török hastánc és a ma-

gyar táncok elevenségében. 

Finom korhű fogásokkal tölthettük meg éhes 

gyomrunkat. Nagyon ízletes volt. 

Hálás köszönet Mindenkinek aki részt vállalt  

ezen szép délelőtt megvalósításában. 

Trombita harsog, dob pereg, Kész a csatára a 

sereg.  -jövőre is! 

Csák Enikő 

Dobpergés és csata 
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Novemberben Giczi Veronika gyógytornász 

vezetésével kondicionáló torna indul a Básti 

Lajos Közösségi Házban. 

Várjuk az érdeklődők jelentkezését nov. 15-ig 

a 70/371 5400-as telefonszámon! 

1977-ben pályakezdőként érkezett a szigligeti iskolába Varga J. László történelem – 
testnevelő szakos tanár, népművelő, idei kitüntetettünk.  
A „Szigligetért” emlékérmet 1990 óta minden évben olyan személy kaphatja, aki 
munkaköri kötelességén túl kimagaslóan sokat tett Szigligetért. Javaslatot bárki te-
het, evvel megkönnyíti az Elnökség döntését, hiszen több szem, többet lát alapon 
valószínű, hogy megfelelő személyt sikerül kiválasztani. Szigligetiek javasolták Tanár 
urat, amit az Elnökség egyhangúan hagyott jóvá. 
No, de miért is Varga J. László mellett döntöttünk?  
Bizonyára köztudott, hogy egy pedagógus munkája nem ér véget az iskola kapujánál. 
Több, mint három évtizedes pályafutása során nem csak tanította diákok százait, de 
nagy gondot fordított, hogy egyenes tartásúvá - fizikai és erkölcsi értelemben egya-
ránt -  nevelje őket. Tanár úr annak idején nagy lelkesedéssel vágott bele nemcsak a 
tanításba, hanem hamarosan a gyerekek szabad idejének tartalmas eltöltésére létre-
hozta az ifjúsági pince klubot. Pingpongozni tanította őket, megszervezte a kézilabda 
csapatot és irányította az iskolai focicsapat munkáját. Kezei közül sportot kedvelő, 
sikeres növendékek kerültek ki. Megyei és országos versenyeken az iskolai diákjai 
derekasan helyt álltak. Nem csak a sportnevelői tevékenysége példamutató, hanem 
másik szakja, a történelem területén is eredményeket könyvelhetett el. Diákjait ezen 
a téren is sikeresen készítette fel a különböző szintű megmérettetésekre. 
A fiatalok mellett gondot fordított az idősekre is. Nevéhez fűződik a Nyugdíjas Klub 

megalakítása, a Páva Kör létrehozása. Hosszú ideig a Horgász Egyesület valamint a Szigligeti Táj- és Település Kör vezetőségében 
is aktívan részt vett illetve vesz. Igazi közösségi embert ismerhettünk meg benne. Bizonyára nem teljes a megemlített tevékeny-
ségek sora, de már ezek alapján is érzékelhető, hogy méltó helyre került az idei emlékérem. 
Az Elnökség szívből gratulál és jó egészséget kíván!        Demeter Éva 

      elnök 

„Szigligetért” emlékérem 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör minden évben 

bíráló bizottságot hív össze annak eldöntésére, hogy 

az elmúlt év során használatbavételi engedélyt ka-

pott házak közül van-e olyan, amely példát mutat-

hat építkezőknek, felújítóknak. Idén a Kossuth u. 64. 

sz. ingatlan érdemelte ki a díjat. A Bíráló Bizottság 

nagyra értékelte, hogy a teljesen romos házat ere-

deti formájában, teljes mértékben hagyománytisz-

telő módon újította fel a tulajdonos.  Nem ragad-

tatta el magát, hogy mai, modern elemekkel díszítse 

a házat. Egyszerűségében nagyszerűt alkotott. A 

kert, a növényzettel is harmonikusan simul a kör-

nyezethez. Ezzel visszaadta Szigligetnek egy tájba 

illő, kedves, régi épületét.  

Demeter Éva 
elnök 

„Szép ház – szép kert” díj 
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Meghívó 

Márton – napi SÓLET PARTI 

2016. november  12-én a SZIGLIGETI GÜNS PINCÉBEN 

 

MENÜ 

Előétel: Hideg libamájas 

         falatkák lilahagymával 

Leves: Libaleves maceszgom-

bóccal 

Főétel: Kemencében sült                                     

sólet, füstölt libahússal 

Desszert: Zsemlekoch borsodóval 

Ételeinkhez a 2015-2016-os 

borainkat kínáljuk. 

 

Komplett vacsora 5500 Ft 

Csak sólet 2500 Ft 

Kérem a kedves érdeklődőket, hogy részvételi szándéku-

kat a 06204410084-es telefonszámon jelezzék! 

Güns Katalin 

Szigliget Önkormányzat Testülete szere-

tettel meghív minden 65 év feletti Hölgyet 

és Urat Idősek napi ünnepségére, a Básti Lajos 

Közösségi Házba, november 26-án 15 órára. 

A műsorban a Szigligeti Általános Iskola 

tanulói, a szigligeti óvodások és a Tapolcai 

Musical Színpad színészei vesznek részt. 

Meghívó Idősek napi ünnepségre 
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Október 1-én került megrendezésre az első szigligeti félmaraton, ahol szigligeti futók is részt vettek. Káliné Király Korinna a  
félmaratonon váltóban indult, ahol csapatban nagyon szépen teljesítettek csapattársával, Fábián Katával, idejük  2óra 18perc.  
Valamint én is indultam, de rövidtávon, azaz 5,6km-en (27p11msp), ahol 185 
vegyes(kort és nemet illetően) indulóból 9.helyezést értem el, és korcsoportom-
ban pedig díjazott lettem,3.helyezett.  
Szeretném egy kicsit itt Szigligeten a futás örömét megosztani másokkal is, ezért 
létrehoztam egy facebook csoportot, a szigligeti várvédő futók csoportját. En-
nek  a csoportnak egyre több tagja van,és ezen keresztül meg tudjuk osztani 
egymással a különböző versenyidőpontokat,tanácsokat,edzéseket. Akár közös 
futást is szervezhetünk,és akik  csatlakoznak, azokkal közösen,  egy csapatként 
indulhatunk versenyeken is.  
Csatlakozzon hozzánk bárki,idős ,fiatal,felnőtt, gyerek,fiú,lány, facebook-on vagy 
személyesen engem is meg lehet keresni. Tervezem, ha szép számban összejö-
vünk, akkor akár egy egyesületet is létrehoznék, amihez majd támogatókat sze-
retnék. Készíttetnénk Szigliget emblémás pólókat és képviselnénk Szigligetet 
egyre több országos versenyen, hiszen, ha minden igaz, ez a szigligeti 
félmaraton is megrendezésre kerül majd évről évre. 
Én régóta sportolok, futok, és imádom, ezáltal Lili lányom is rákapott az ízére. Ő 
is egyre több sikert ér el, szoktunk menni együtt különböző versenyekre is. 
Remélem minél többen kedvet kapnak a futáshoz! 
 

Giczi Veronika 

Az első szigligeti félmaraton 

A VII. Szigligeti Várfutás eredményei 

10 KM FÉRFI 18 ÉV ÉS ALATTIAK: 
1. Imre Kornél   42.18 
2. Ménes Dániel   49.23 
 
 
10 KM FÉRFI 19-40 ÉV KÖZÖTTIEK: 
1. Podhonányi Dávid 44.02 
2. Sereg Szabolcs  46.36 
3. Hegyi Gellért  47.32 
 
10 KM FÉRFI 41 ÉV ÉS FÖLÖTTIEK: 
1. Deák József  43.05 
2.Szabó Ferenc   46.12 
3. Fücsök István  47.58 
 
10KM NŐI 19-40 ÉV KÖZÖTTIEK: 
1.Halász Marianna     48.27 
2.Drábuc Fanni     54.31 
3. Makk Viktória             1.00.17 

10 KM NŐI 41 ÉS FÖLÖTTIEK: 
1. Martonné Sz. Eszter  51.03 
2. Gazda Rita  51.13 
3.Kósa Szilvia 51.23 
 
FÉRFI 6 KM 14 ÉV ÉS ALATTIAK: 
1.Nánássy Máté 28.54 
2.Csali Tamás                  33.13 
3. Hadnagy Adrián         48.05 
 
FÉRFI   6 KM 15-40 ÉV KÖZÖTTEK: 
1.Varga Patrik                25.57 
2.Marton Dániel            26.35 
3. Nagy Pál Balázs           34.40 
 
FÉRFI 6 KM 41 ÉS FELETTIEK: 
1.Sebestyén Zsolt           23.46 
2.Kelemen Tamás          25.03 
3.Földesi József              32.55 

NŐI 6 KM 14 ÉV ALATTIAK: 
1.Simon Rebeka             37.08 
 
NŐI 6 KM 15-40 ÉV KÖZÖTTIEK: 
1.Bencsik Kamilla          29.00 
2.Giczi Veronika            30.23 
3.Dr.Benedek Karolina 31.07 
 
NŐI 6 KM 41 ÉV ÉS FELETTIEK: 
1.Radóné K. Enikő       32.45 
2.Lukács Rita               32.45 
3.Csapkovics Melinda 35.12 
 
6 KM VÁLTÓFUTÁS: 
1.Jani András- Dörner Nóra-Bátai Anna- Medve Bátor 
2.Mező Zsófia- Falati Lili- Giovanna Monteiro 
3.Csali Máté- Szántó Bálint- Medve Viola- Falati Kitti 
4.Gyulai Noémi- Idrányi Panna- Széplábi Boróka- Idrányi Lilla 
5.Bogár Lili- Szabó Alexa-Mezey Anna- Falati Nóri 
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Iharosberényi templom kriptájában van eltemetve 
az Inkey család több tagja, köztük: Inkey Antal 
1776-1831 és felesége taródházi Kiss Teréz 1791-
1840, két gyermekük Vince és László. Inkey József 
1813-1900, felesége Batthyány Gabriella 1825-
1845 és két leányuk Paula, Anna. 

Takács József 

Iharosberény, ahol az Inkey család 

több tagjának a nyugvóhelye van. 

Iharosberény, ahol az Inkey család 

több tagjának a nyugvóhelye van. lovag Freystadtler Antal 

1813-1892 Tótvázsony 

lovag Freystadtler Antal 

1813-1892 Tótvázsony 

Az iharosberényi kriptában Az iharosberényi kriptában 

gr. Forgách Antal 

1818-1898, Keszthely 

gr. Forgách Antal 

1818-1898, Keszthely 

Inkey Béla 1847-1921 

geológus, Taródháza 

Inkey Béla 1847-1921 

geológus, Taródháza 

gr. Esterházy Pál 1861-1932, Ganna gr. Esterházy Pál 1861-1932, Ganna 

Kám. Puteani Kálmán 1834-1883, felesége, Puteani 

Vilma 1850-1926, gyermekeik, Irma 1870-1916, Ilona 

1874-1927. 

Kám. Puteani Kálmán 1834-1883, felesége, Puteani 

Vilma 1850-1926, gyermekeik, Irma 1870-1916, Ilona 

1874-1927. 

br. Babarczy Sándorné Puteani Róza 

1836-1919. Kőszeg 

br. Babarczy Sándorné Puteani Róza 

1836-1919. Kőszeg 



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
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


