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SZIGLIGETI

HARSONA

Születésnapi meghívó!
2013. szeptember 8-án 

(vasárnap) 17 órakor, 
a Básti Lajos Közösségi Házban

a 85 éves Bokros László 
festőművészt 

születésnapja alkalmából köszönti

Lasztovicza Jen  ő
országgy lési képvisel , ű ő
a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgy lése elnöke,ű

és Balassa Balázs, 
Szigliget polgármestere

Mindenkit szeretettel várunk!
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.

Szeretettel hívunk mindenkit 
a szigligeti római katolikus templom 
búcsúnapja alkalmából 
megrendezésre kerül  ünnepi koncertre.ő

2013. szeptember 14. – szombat, 18:00
A balatonedericsi Magnificat kórus 
ünnepi koncertje

2013. szeptember 15. – vasárnap, 11:30
Búcsúi szentmise

Helyszín: Szigliget, templom, Kisfaludy utca
A rendezvény ingyenes.

SZIGLIGET 
TÉRKÉPEKEN

KIÁLLÍTÁS SZABÓ TIBOR ANDRÁS
GY JTEMÉNYÉB LŰ Ő

A  KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA
BALASSA  BALÁZS  POLGÁRMESTER

A TÁRLATVEZETÉST 
SZABÓ  TIBOR  ANDRÁS  TARTJA

Básti Lajos Közösségi Ház 
2013. szept 7. szombat 19:00
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A Patacs majorból mindössze két említés van a 
vizsgált időszakban (1890-1914). Az egyik Fáró 
György (1891), aki erdősként dolgozott, valószínűleg 
az Antal-hegyen. Ha már előkerült az Antal-hegy 
neve, érdemes megemlíteni, hogy ezt a földrajzi 
elnevezést az anyakönyvben először 1906-ban írják 
le, mint Szabó Anna vincellér lakhelye. A Patacs 
major másik említett dolgozója Mecséri József 
(1896), aki furfametszőként szerepel. Ez a 
foglalkozás kissé rejtélyes, pontosan nem tudtam 
beazonosítani a munkakörét. A major sorsa kevéssé 
dokumentált, elég valószínű, hogy a századfordulón 
már hanyatlófélben volt.
Végül foglalkozzunk a falusi majorral, amely később, 
Esterházy Pál alatt veszi át a teljes vezető szerepet. 
Az biztos, hogy 1912-ben már ő volt a birtokosa, 
hiszen Kecskés Károly kocsis az anyakönyv szerint a 
grófi majorban lakik. Mivel a Puteani család „csak” 
bárói ranggal rendelkezett, kizárásos alapon 
bizonyító erejű ez a bejegyzés. Ugyanígy szerepel 
lakhelyként a grófi major Bujtás József (1913) neve 
mellett. Több, erre a majorra utaló bejegyzés nincs 
az anyakönyvben a vizsgált időszakban, de ez nem 
jelenti, hogy nem működött volna. Azok a személyek, 
akik szolgálati lakásban laktak, nyilván itt dolgoztak. 
Ők Bindics János és Gadácsi Pál kocsisok (1893 - 
cselédház), Tar Zsigmond őr (1895 - cselédház), 
Lakat István csordás (1895 – községház), Kovács 
István kocsis (1895 – cselédház), Tóth Antal kocsis 
(1897 – cselédház), Horváth Mihály kanász (1897 – 
községház), Tollár János kocsis (1898 – cselédház), 
Lovasi Károly kocsis (1900 – cselédház), Kuczagi 
Károly bognár (1900 – cselédház), Csali György 
kocsis (1901 – cselédház), Nagy József furfametsző 
(1901 – cselédház), Kaposi Ferenc kocsis (1902 – 
cselédház) és Sági János kanász (1904 – cselédház) 
voltak.
A faluban élő többi, anyakönyvben megjelenő 
dolgozót évszámra lebontva írom le:
1890: Kis Gábor (cseléd), Németh Mihály (kocsis), 
Bokor Gábor (kocsis), Ihász György (kocsis), Szánti 
Gyula (kovács), Kosaras Ferenc (halász), Kovács 
István (halász), Varga István (kocsis)
1891: Marton Kelemen (cipész), Lakosi Gábor 
(birtokos), Szabó István (kocsis), Csillag József 
(házas zsellér), Nagy Boldizsár (kocsis), Tancsics 
János (gulyás), Kovács Mihály (csordás)
1892: Papp Ferenc (gulyás), Varga István (bivalyos), 
Csönge István (kertész), Talabér Mária (cseléd)
1893: Németh Matild (szolgáló, Szigliget hegy), Uj 
György (bognár), Bokor Gábor (cseléd), Uj Károly 
(bognár), Pap János (kocsis)
1894: Rózsa János (halász), Dorner Vilmos 
(pincemester), Sipos István (lovász), Horváth István 
(urasági inas), Molnár Anna (szolgáló), Viola Sándor 
(bognár), Kapronczai István (kocsis, szigligeti malom)
1895: Árvai Ferenc (kovács), Sóstai Pál (kanász), 
Goszton Ferenc (cseléd)
1896: Horváth Mihály (kanász), Kóbor János 
(molnár), Fuksz János (kovács), Talabér Rozália 

Gazdálkodó őseink – Szigliget gazdasága 1700-1914-ig (VI. rész)

(szobalány), Szabó Mária (szobalány) 
1897: Ferenczi Terézia (cseléd, Szigliget hegy), 
Németh Tamás (kocsis), Szabó Antal (gulyás), Kóbor 
István (kertész), Körmendi Julianna (gazdasszony), 
Czibor Ferenc (lovász, kocsis), Fischer István 
(kocsis)
1898: Németh Matild Eszter (szakácsnő, szolgáló 
Szigliget hegy), Udvardi György (kovács), Bognár 
János (kanász), Pap György (cseléd), Ferenczi János 
(inas), Nagy Ede (kovács), 
1899: Szegi Sándor (kocsis), Horváth Imre 
(mezőpásztor), Tóka Kovács István (kocsis)
1900: Pákó György (kocsis), Kocsis Mihály (kocsis), 
Horváth János (kocsis), Hári Ádám (kovács)
1901: Tomor István (gulyás), Bíró István (juhász), 
Kertész Mihály (kocsis), 
1902: Kovács György (kocsis), Sóstai Mária (cseléd), 
Szabó János (kőműves)
1904: Vitai József (cseléd), Somogyi István (csordás), 
Szennyai János (kocsis), Takács András (gulyás), 
Pintér Pál (gulyás), Tánczos Mihály (lovász)
1905: Varga Terézia (szobalány, Szigliget hegy)
1906: Somogyi Péter (csordás), Kecskés Miklós 
(cseléd), Tóth József (kocsis), Hatvani Elek (mezőőr)
1907: Biczó György (mezőőr)
1908: Ács István (kanász), Nagy Lajos (urasági inas), 
Lukács Sándor (kocsis)
1909: Pap György (kertészsegéd), Bándi Károly 
(gazdatiszt, magánzó), Tölli István (kőfaragó), 
Somogyi Lajos István (kocsis), Farkas István (kocsis)
1910: Lámpli Bálint (cipész), Horváth János (kanász), 
Kocsis Dezső (kocsis), Spándli István (gépész), Tóth 
József (kocsis)
1911: Szabó Klára (cseléd), Bálint József (csikós), 
Tallián József (kocsis, Szigliget hegy), Szöllősi Ferenc 
(mezőőr), Bakos Miklós (kocsis), Takács Ferenc 
(gulyás), Horváth István (pásztor)
1912: Molnár József (kertész), Hőbör Erzsébet 
(cseléd)
1913: Horváth Mátyás (bányamunkás), Ilia István 
(kertész), Szántai János (kocsis, szigligeti malom), 
Katona Ferenc (gulyás), Kudela Antal (gépész), Zöld 
István (kocsis), Szájer Imre (birtokos)
1914: Kis Alajos (inas), Hőbör Ferenc (kocsis), Protár 
Vendel (gulyás), Roszony János (késes).
Kiemelendő még a szigligeti molnárok helyzete. A 
község közigazgatási területén négy malom 
működött. Egy az Eger-patakon, a mai Szeszfőzde 
helyén, kettő a Lesence-patakon, amelyek neve Alsó- 
és Felső-berki malom volt, és egy, az Új-berki malom 
a Világos-patakon. Pontosan nem ismerjük ezek 
dolgozóit, hiszen az anyakönyvekben 1890 után csak 
a „szigligeti malom” megnevezés van leírva, mint 
lakóhely. Viszont névről ismerjük az itt dolgozó 
molnárokat: Cságoly Pál (1892), Katona József 
(1900), Vörös János (1905), Turbék István (1909), 
Szabó János Vince molnársegéd (1913).
Folytatjuk...          

Balassa Dániel 
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Szívós Márton világbajnok

Közismert Szigligeten a Szívós családnak a 
településhez való több évtizedes kötődése. Egy 
esztendeje idősebb Szívós Istvánról, aki kétszer volt 
olimpiai bajnok, lett elnevezve a hajókikötő.
A magyar vízilabda válogatott kétszer, nevezetesen 
1973-ban és 2003-ban szerzett világbajnoki címet. Az 
előző csapatnak meghatározó játékosa volt az 
Aranykagylóban közismert Dr. Szívós István.
2013 augusztusában Barcelonában rendezték a vizes 
világbajnokságot és a Benedek féle válogatottnak tagja 
lett Dr. Szívós István fia, Szívós Márton. A 
Spanyolországi hetek alatt aztán kiderült, nem csak 
tagja az együttesnek, hanem annak egyik 
vezéregyénisége, kulcsembere támadásban és 
védekezésben. A VB egyik legjobb játékosa lett, akit a 
hazai szaksajtó a legmagasabb osztályzattal értékelt. 
Akik láttuk a görögök elleni fantasztikus labdaszerzését, 
az olimpiai bajnok horvátoknak lőtt három gólját - 
köztük azt, amelyiket 9 m-ről szerzett-, a döntőben lőtt 
találatait és a dobogó legfelső fokán állva 
meghatottságát nem felejtjük. Augusztus 10-én a 
montenegróiak ellen 1 perc 19 másodperccel a vége 
előtt stílszerűen feltette a koronát a teljesítményére, 
villant a magyar fiú és ő lőtte a világbajnoki címet 
eldöntő gólt.
Magyarország harmadszor lett világbajnok!
Köszönjük Szívós Marci, és további sok sikert az 
elkövetkezendő években!

Iglódi Endre

Tenisz

A hagyományoknak megfelelően, augusztus első 
hetében rendezték meg immár XXII. alkalommal a 
Szigligeti Tenisz Opent.
A verseny rangját jól szemlélteti, hogy a résztvevők közt 
volt Vizy E. Szilveszter, a Magyar Tudományos 
Akadémia volt elnöke, Szabó Éva sokszoros magyar 
bajnoknő és Kovács Barbara a jelenkor egyik legjobb 
játékosa. A legtöbb aranyérem Szombathelyre került.
A győztresek:
Női egyéni -45: Kovács Barbara
Női egyéni +45: Szabó Éva
Férfi egyéni -40: Bérci Péter
Férfi egyéni  40-60: Czuczor Huba
Férfi egyéni +60: Román Ferenc
Férfi egyéni +70:  Blödorn Werner
Férfi páros: Nédár György – Birkás Dávid
Vegyes páros: Kovács Barbara–Kovács Marcell
Gratulálunk a győzteseknek, miként a Szigligeti Tenisz 
Klub Senior csapatának, hiszen ők nyerték a 2013. évi 
megyei csapatbajnokságot kategóriájukban! 

Iglódi Endre

A „Szigligeti TörCzi Team” augusztusi történései

Ismét sűrűre sikerült tervezni az augusztust. Két 
főzőversenyen vettünk részt Zoli barátommal.
Első esemény a IV. Halászléfőző verseny volt, 
hagyományosan a Badacsonylábdi strand területén . A 
rendezvény a Lábdi búcsú része volt. A csapatok ismét 
kitettek magukért és a kánikulában remek halételeket 
főztek. Mi a balatoni hagyományoknak megfelelő 
halászlevet főztük, de ez csak a 4. helyre volt elég. A zsűri 
ízlését idén sem sikerült eltalálni, hisz az első és a 
második helyezettek – az értékelés alapján – „a halászlé 
ízvilágára nem jellemző étel” –lel értek el eredményt. Mi 
azért jól éreztük magunkat, ismét jól szórakoztunk és 
szórakoztattunk, sok új barátot és ismerőst szereztünk. 
Szigligetről még a BoMi duó indult a helyezésekért. 
Kiemelkedő esemény volt a „Rozsdamarók” veterán 
motorosok összejövetele ezen a rendezvényen. Sajnos 
kevés volt a vendég, jószerivel több volt a versenyző és 
rendező, mint az érdeklődő.

Második esemény a X. Szürkebarát és Szürkemarha 
Fesztivál Badacsonytördemicen.

Idén a jelentkezést időben kellett intézni, mivel ez a 
rendezvény immár nemzetközi hírű, a helyszín pedig 
szűkös, ebből adódóan nehéz volt bekerülni a versenyzők 
közé.
A szigligeti önkormányzat csapata szintén résztvevő volt. 
Ismét gulyást kellett készíteni,  de volt lehetőség pörkölt, 
babgulyás, és egyéb marhahúsból készített étel főzésére. 
Mi a lehetőségekhez képest próbálkoztunk a tavalyi 
szüreti felvonuláson alkalmazott technikát megismételni, 
és végre bejött! Sikerült előbbre lépni a listán és arany 
fokozatot elérni. A szigligeti önkormányzat szintén arany 
fokozatot ért el - gratulálunk a csapatnak -, kóstoltam a 
főztjüket, nagyon finom volt! A gulyásból 30 adagot kellett 
volna kimérni, de ez nekünk sem sikerült, sok 
csapatvezetővel beszéltem, ők is a látogatók hiányára 
panaszkodtak. Lehet, hogy rossz volt az 
időpontválasztás? Körülnéztem, ezen a napon 20 
kilométeres körzetben hét komoly rendezvény volt. Így 
érthető a közönséghiány. 
Jó volt találkozni a tavaly megismert távoli ismerősökkel, 
nagyon jó csapat volt a szomszédunkban: az Ajkai 
Nyugdíjas Klub és Bányász Énekkar. Tőlük nagyon sok 
finomságot kaptunk, süteményeket, tócsit, száraztésztát, 
és a végén a tortából is kanyarintottak egy rendes 
szeletet   nekünk,   a   drága   asszonyok!  Zoli  pálinkával 

oldotta a hangulatot, én szigligeti vörössel rögzítettem a 
barátságunkat. Fogadkoztunk, hogy jövőre újra jövünk. 

Itt köszönjük meg a gratulációkat, nagyon jól esett 
nekünk, ezek újabb tettekre sarkalnak minket!

Szigligeti TörCzi Team
Jegyezte:  Czilli



            
      Felnőtt csapatFelnőtt csapat
      Ferenczi, Szalai,Vágó, Kustán, Halász, Kiss, Molnár (edző), Ferenczi, Szalai,Vágó, Kustán, Halász, Kiss, Molnár (edző), 
                                                                                                                                                              Kóródi, Kupi Kóródi, Kupi 

                                                          Botló, Wolher, Cseh, Lutor, Horváth, NemeshanyiBotló, Wolher, Cseh, Lutor, Horváth, Nemeshanyi

      Tartalék csapatTartalék csapat
      Káli Á., Czverencz, Kardos, Káli Á., Czverencz, Kardos, 
                                                                      Simon, Mayer, Kónicz,Simon, Mayer, Kónicz,
                                                                                                                Molnár, Vizeli, Czilli, Cseh, KupiMolnár, Vizeli, Czilli, Cseh, Kupi

                                                                                        Pokó, Bonczföldi, Preininger, BalassaPokó, Bonczföldi, Preininger, Balassa
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Szigligeti Balaton SE.

Legutóbb a vezetőség váltással zártuk a sporthíreket. Most pedig a folytatás annak, akit érdekel az egyesület élete.
A vezetőség ujjá alakulása után - a következő évadot tervezve- próbálkoztunk az edző által beígért 10 - 12 játékost 
Szigligetre hozni. Itt jegyzem meg, hogy a jövő évadot változatlan edzővel terveztük indítani. A Megye 3 osztályhoz 
két csapat indítása előírás,
nekünk pedig július elején 
csak egy csapatra való játé-
kosunk volt. A szigligeti lab-
darúgó ifjúság, pedig külföl-
dön keresi a kenyeret (5 já-
tékos). Az előző évi ered-
ménytelenség miatt ketten 
abbahagyták- nálunk-azóta 
új klubban vannak. Az edző 
távozásával máshova iga-
zolt a kapusunk is. Jobb a-
jánlat miatt egy játékos 
hagyta el csapatot. Ennyit 
a múltról. Részünkről lezár-
va, a jövőre, a csapatépí-
tésre koncentrálunk!Hanák 
elnök úr hathatós közremű-
ködésével sikerült új edzőt 
hozni, Molnár Zsolt sze-
mélyében. Molnár úr Szig-
ligetre igazolt 11 játékost Zalahalápról, 4 játékost pedig Ajka körzetéből. A helyi játékosok közül Vass Gabi, Kónicz 
Laci, Simon Ádám, Káli Peti, Bonczföldi Ricsi, Czilli Kristóf, Kardos Máté, akik a nagy csapatnál számíthatnak 
játékra. Edzéseket már júliusban tartottunk, kedden és pénteken. Ezeken mindkét csapat fejleszthetné tudását, de 
valahogy nem működik még most sem. Reméljük, hogy a helyi játékosok a következőkben beállnak a sorba és élnek 
a gyakorlás lehetőségével! Helyiek közül Kardos Máté, Kónicz Laci, Vass Gabi, Boncföldi Ricsi vett részt pár 
edzésen. A felkészülési időszak alatt edzőmeccseket játszottunk: Lesenceistvánd - Uzsa 5-l (a visszavágót 
lemondtuk, védve a játékosok testi épségét), Badacsonytomaj 4 – 4, Zalaszántó 7-1 (ez villanyfényes volt 
Zalaszántón), Tapolca 1-3, Sümeg 6 -0. A tartalék csapat Nemesvitával meccselt egy edzőset, ahol 5-5 lett a vége. 
Közben játékos engedélyek, orvosik intézése történt, augusztus 10-én Magyar Kupa kezdő forduló Nagyvázsonyban, 
ahol 6 – 1-re győztünk. Szeptember 04-én Ajka Kristály (Megye 1) csapatát fogadjuk. 25-én indult a bajnokság és 
első fordulóban a tavalyi ezüstérmes Taliándörögd-Halimba csapatát fogadtuk 0-2-ről mentettünk egy pontot! 
Gratulálunk a csapatnak! A tartalék csapat Majer Tomi vezérletével egy hatos gurított, a vége 6-0. Szeptember 1-jén 
Csabrendekre megyünk, és 8-án az örök mumus Balatonederics következik Edericsen. Búcsú napján 
Lesenceistvánd-Uzsa érkezik egy derbire. A meghatározott feladatokat szép sorban elvégeztük, a csapatok rendben 

tudtak kezdeni. Az 
Önkormányzattól a 
támogatás első részét 
megkaptuk, amiből 
tudtuk rendezni a 
további beszerzéseket. 
A szponzoroktól 
két garnitúra (30 db) 
edzőmezt kaptunk. 
Az Önkormányzattal a 
kapcsolat nagyon jó, 
külön köszönjük 
Balassa Balázs 
polgármester úr 
segítségét, reméljük a 
jövőben is számíthatunk 
rá! Az egyéb feladatokat 
közös erővel – az 
Önkormányzat 
segítségével - 
megoldottuk és a 
jövőben is igyekszünk 
megoldani.

Hajrá Szigliget!! Az elnökség nevében: Czilli Károly
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Libás képek, képeslapok

A képek Takács József 
                   gyűjteményéből valók.                 

                                                      

Szerkesztő: Póka Ibolya



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 : Póka Ibolya
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 HarsonaSzigligeti Harsona

SZIGLIGETI HARSONA

6. oldal                                                                                                                                                        6. oldal                                                                                                                                                        2013. Augusztus

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönzőKerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző  
Szigliget, Külsőhegyi u. 64. Szigliget, Külsőhegyi u. 64. 

(Szentesi üdülő mellett)(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554      Telefon: 06 20 275 7554      www.brin-garazs.huwww.brin-garazs.hu

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

Kerékpáralkatrészek, kiegészítők új- és használt 
kerékpárok értékesítésével állok rendelkezésükre!
Nyitva tartás:
H-P: 9-17            Tel: 06 20 275 7554
Szo: 9-13  Szigliget Külsőhegyi u. 
64.

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Szigligeten,
a Kossuth utca 73.

szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os

telefononszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:K-Cs: 8-17 óráigP: 11-19 óráigSzo: 9-14 óráigV-H: Szünnap

2002 óta a szépülni vágyók
szolgálatában!

Megújult környezetben,
extra szolgáltatásokkal

várom Kedves Vendégeimet!

Argán olaj
"a haj folyékony aranya"

és további természetes hajápoló 
termékek

üzletemben folyamatosan kaphatók!

.

Alkalmi-, utcai-, és divatfrizurák 
hölgyeknek,

uraknak és gyermekeknek

http://www.brin-garazs.hu/

