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média és más szervezetek felõl. Nem szeretnék visszafelé 
mutogatni, ezért nem kívánok az alapítvány utóbbi 
években kifejtett (vagy éppen el nem végzett) munkájáról 
beszélni.  Az idei télen egy teherautónyi faanyagot 
használtunk fel a várban az életveszélyessé vált 
faépítmények kijavítására. Emellett megépítettünk egy 
ötven méter hosszú bazaltköves utat, kialakítottunk egy 
raktárt, bástyát építettünk és rendkívül sok olyan 
apróságnak tûnõ munkát végeztünk, melyek szükségesek 
a vendégek jobb közérzete érdekében. Az erdõbõl 
összeszedtünk egy kis teherautónyi szemetet, melyet 
sajnos nem csak a látogatók szórtak oda. Az idei évben 
nagyon remélem, mindenki megérti, hogy miért vettük át a 
vár üzemeltetését.
Többször hangsúlyoztam, hogy mi a várat az Ófaluval egy 
egységként szeretnénk kezelni, mert nagyon sok a 
kapcsolódási pont. Az elsõ lépés a régi iskolaépület 
tetõszerkezetének felújítása volt, mely költségeinek felét a 
Megyei Önkormányzat pályázatán nyertük meg. Ebben az 
épületben az idei évben kialakítunk egy állandó kiállítást a 
várról. 
Tavaly elkezdtük a település rendezési tervét felülvizsgálni. 
Erre több okból is szükség volt. Mivel változtak bizonyos 
törvényi szabályozások, ezért összhangba kellett hozni 
azokkal  az épí tés i  szabályzatunkat .  Néhány 
szabályozásról bebizonyosodott, hogy nem életszerû, 
illetve voltak lakossági és befektetõi igények, melyeket a 
testület elfogadhatónak tartott és indítványozta a 
módosításokat. Az elõzetes anyagot a Balatoni Tervtanács 
véleményezte és úgy vélte, hogy nem sérti a település 
érdekeit, és a változtatások eredményeképpen is megõrzi 
Szigliget azokat az értékeket, melyekért szeretjük. Annak 
érdekében, hogy igazolva lássuk mi is az értékek 
megõrzését és a változtatások hatását, készítettünk egy 
tanulmányt, amely elemzi a jövõképet. Ennek ismeretében 
bátran mondhatom, hogy azok a befektetõi igények, 
melyeket támogat a testület, -amennyiben a jelzett 
formában valósulnak meg- a településre és a lakosságra 
pozitív hatással lesznek. Szigligeten nincsenek nagy 
kiterjedésû önkormányzati területek, melyekre pályázatot 
írhatnánk ki egy általunk megjelölt projektre. Nekünk egy 
lehetõségünk van, segíteni minden olyan fejlesztésre 
vonatkozó kezdeményezést, melyeket a befektetõk a saját 
ingatlanjukon kívánnak megvalósítani, és összhangban 
van a település érdekeivel. Elsõsorban az állandó lakosság 
számára munkahelyteremtést. Amennyiben a tervezett 
beruházások megvalósulnak, körülbelül 100 új munkahely 
teremtõdik. A település adóbevétele nagymértékben 
megnõ, amelynek mértéke akár tízmilliós nagyságrendre 
tehetõ. A rendezési terv egyeztetése még folyik, 
természetesen minden érintettnek, illetve mindazoknak, 
akiket érdekel, lesz módja megismerni a tervezetet még 
elfogadás elõtt. Ennek idõpontjáról a szigligeti honlapon és 
a hirdetõtáblákon is értesítjük a lakosságot. 
Többek véleménye alapján mondhatom, hogy a jelenlegi 
szemétszállítási rendszer jól mûködik. Ennek ellenére 
kénytelenek vagyunk a törvényi szabályozás miatt más 
megoldást találni településünkrõl a szemét elszállítására 
vonatkozóan.

Folytatás a következõ oldalon...

Tisztelt Olvasó!

Hat éve vagyok polgármester, és minden év elején azt 
reméltem, hogy az elõttünk álló év könnyebb lesz, mint az 
elõzõ. Sajnos ez csak remény maradt. A 2009-es év 
kapcsán komoly várakozásaim nincsenek. Valószínûleg ez 
nem csak az önkormányzatnak, hanem a lakosságnak sem 
lesz könnyû esztendõ. Azt azért szeretném leszögezni, 
hogy én nem látom annyira borúlátóan a helyzetet, mint 
ahogy a médiák tálalják. Biztos vagyok benne, hogy még 
többet kell dolgoznunk hasonló eredmények elérése 
érdekében, mint eddig. Engem ez nem zavar, mert én 
hiszek a munkában. 
Az elmúlt év gazdálkodása stabil volt és az évet egy kis 
tartalékkal zártuk. Ez azért is örvendetes, mert úgy tudtuk 
mûködtetni a települést, hogy sem fejlesztési, sem pedig 
mûködési hitelünk nincsen, sõt még a Balatoni Hajózási 
Zrt.-beli részvényeink számát is növelni tudtuk. Az tény, 
hogy komolyabb fejlesztéseket nem valósítottunk meg, de 
a pályázati rendszer sem nyújtott mindig erre lehetõséget. 
A környéken a hasonló nagyságú települések sem tudtak 
2008-ban jelentõs pályázati pénzhez jutni. Ez talán jelent 
valamit. A képviselõ-testület csak a fejlesztési 
koncepciójában szereplõ célokra szeretne pályázatot 
benyújtani. Az elõzetes tájékoztatásokból úgy látjuk, hogy 
idén több olyan kiírás is megjelenik, amelyekre pályázni 
fogunk. Idén három olyan fejlesztést szeretnénk 
megvalósítani, melyre tavaly nyertünk támogatást. A 
Szabadság utca aszfaltozása és ivóvízhálózatának 
cseréje, az orvosi rendelõ korszerûsítése, és a strandon 
egy sportpálya építése. 
Ezen kívül még egy fontos fejlesztési terület a vár. A vár 
önkormányzati kezelésbe kerülése az elmúlt év 
legfontosabb történése volt. Egy fél év elég volt ahhoz, 
hogy lássam, már elõbb meg kellett volna ezt lépnünk. A 
várral rengeteg plusz problémát, gondot vettünk át, de 
hihetetlen lehetõségeket is. Nem tudom, hogy eddig 
hogyan történt a Váralapítvány részérõl a menedzselése 
az építménynek, de tapasztalnunk kellett, hogy milyen 
nagy érdeklõdés nyilvánul meg a turizmus szereplõi, a 
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Ahová eddig szállítottuk a szemetet, az a szemétlerakó 
mûködési engedéllyel csak júliusig rendelkezik, ezért 
kénytelenek vagyunk közbeszerzést kiírni a szemét 
begyûjtését ellátó cégre vonatkozóan, mert az 
önkormányzati tulajdonban lévõ BÖKI-nek nincs módja 
másik szeméttelepre beszállítani az összegyûjtött 
hulladékot. A 2008-as évben a lakosság fizetett a 
szemétszállításért, melyet sokan sérelmesnek tartottak. 
Jelenleg a térség összes települését figyelembe véve 
nálunk volt a legkevesebb a lakosságra hárított 
szemétszállítási díj mértéke. Átlagban a környezõ 
településeken két és félszerese a szemétszállítási díj, mint 
nálunk. Az önkormányzat jelenleg ingatlanonként 10.000 
Ft körüli összeget vállal át a lakosság szemétszállítási 
díjából. A váltás miatt valószínûleg növekedni fognak a 
költségek. A képviselõ-testület a közbeszerzés 
eredményének ismeretében fog dönteni, hogy emelje-e a 
szemétszállítási díjat, vagy nem. Ahogy tavaly sem, így az 
idei évben sem emel adót az önkormányzat. Ezzel egy 
olyan bevételi forrástól esik el Szigliget, mely stabillá tenné 
a mûködésünket. Sajnos annak ellenére, hogy évek óta 
nem emeljük a hozzájárulások mértékét, nem javult az 
adófizetési morál. Fõleg az idegenforgalmi adó befizetése 
marad a várakozások alatt. Már többször hangsúlyoztam, 
hogy ehhez az adónemhez, az állam plusz támogatást 
biztosít. Minden egy befizetett forinthoz kettõt ad. Szerény 
számításom szerint minimum tíz-tizenkétmillió forint 
bevételtõl esik el a település az elmaradt befizetések miatt. 
Kérek mindenkit, tegyen érte, hogy az önkormányzat 
számlájára befizetésre kerüljön minél több idegenforgalmi 
adó, mert a jövõ évben más adónemmel leszünk 
kénytelenek pótolni a hiányt.
Végezetül kívánom a település minden ingatlan 
tulajdonosának, és mindazoknak, akik szívesen jönnek 
Szigligetre, hogy legyen boldog a 2009-es évük, és minél 
több idõt töltsenek egészségben, békességben a családjuk 
körében.

- A várban a 2009-es évre Dörner Róbertnek biztosít 
területet íjásztatásra. Ezért a lehetõségért a vállalkozó 
bérleti díjat fizet.
- A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy várhatóan 
2010 tavaszán elkészül egy új mentõállomás Tapolcán, 
mert a jelenlegi nem felel meg az elõírásoknak. A 
mentõállomás költségeihez a szigligeti önkormányzat is 
hozzájárul. Felhívta a figyelmét a testületnek, hogy 1000 és 
5000 Ft értékben téglajegyet lehet vásárolni, ezzel 
hozzájárulva a költségekhez. Egyben kérte, hogy hívják fel 
a lakosság figyelmét a téglajegy vásárlásának 
lehetõségére.

Balassa Balázs
polgármester

A képviselõ-testület
2009. január 29-én tartotta
a soron következõ ülését

- Három civil szervezet vezetõje tájékoztatást adott az 
elmúlt év munkájáról és a támogatásként az 
önkormányzattól kapott pénzeszköz felhasználásáról. A 
testület elfogadta a beszámolókat és gratulált a 2008-as 
évben elvégzett munkához.
- A könyvtár vezetõjének beszámolóját meghallgatva a 
testület úgy határozott, hogy fejleszteni kell a 
könyvkészletet és elengedhetetlen egy naprakész 
nyilvántartás elkészítése, melyhez a programot és egy új 
számítógépet biztosít.
- Elfogadta a testület a 2009-es év turisztikai 
programtervét. A programkínálatból kitûnik, hogy soha 
ennyi eseménnyel nem várta Szigliget a turistákat. A 
képviselõ-testület reméli, hogy ezekkel a programokkal 
még több vendéget hoznak településünkre, ezáltal plusz 
bevételhez juttatva a szállásadókat, vendéglõsöket, 
borászokat és természetesen az önkormányzatot.
- Döntés született, hogy ebben az évben anyagilag 
támogatja a 04 Alapítványt és hozzájárul  a 
Katasztrófavédelem költségeihez.

Komoly elismerésben részesült
a Szigligeti Táj- és Településvédõ Kör

Tájékoztató a 2008. évi Kós Károly-díjak adományozásáról

A 2008. évben kiadható Kós Károly-díjakra egyéni 
kategóriában 17, közösségi kategóriában 6 javaslat 
érkezett be. A beérkezett javaslatokat a Kós Károly-díj 
Bizottság - Fegyverneky Sándor országos fõépítész úr 
elnökletével - november 4-én megtartott plenáris ülésén 
értékelte és készített ajánlást a díjak adományozására.
Az ajánlás elõterjesztése alapján Bajnai Gordon úr, a 
Magyar Köztársaság fejlesztési és gazdasági minisztere, 
Kós Károly születésének 125. évfordulója alkalmából Kós 
Károly-díjat adományoz:

- a Szigligeti Táj- és Településvédõ Körnek

A szervezet 1984-ben alakult, elsõként a hasonló 
nagyságú települések körét tekintve. Azóta is 
folyamatosan és eredményesen dolgozik a táji és 
települési környezet értékeinek védelmében, a település 
fenntartható fejlõdése érdekében.

Folytatás a következõ oldalon...
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Egy olyan térkapcsolat látszik megoldásnak, amely 
lépcsõkkel, nemesebb anyagú burkolatokkal, leülõ 
helyekkel, teraszokkal és sok stílusos utcabútorral nem 
átmenõ helyet, hanem megállóhelyet kíván nyújtani.
Ennek a feladatnak természetesen vannak rövid és hosszú 
távon megoldandó lépései. Sürgõs feladat az említett 
parkolóhelyek megoldása, nem csak a Lengyel Kúria elõtt, 
hanem a buszokra gondolva, részükre is kialakíthatóan, 
nyilván más helyeken. Hasonlóan rövid távon kellene a 
templom és a tanítóház elõtti szakaszon a Kisfaludy utcát 
felújítani új kõburkolattal, új földkábeles közvilágítással, az 
utca átmenõ forgalmát korlátozva, „teresítve” – szélesítve, 
ivó díszkúttal és a kézmûves udvarba felvezetõ lépcsõvel 
gazdagítva. A faluból felvezetõ bazaltköves lépcsõ igazi 
befejezése még hiányzik. Tudom, hogy már régi elképzelés 
az, hogy a pihenõknél olyan dekorációk, szobrok, 
emlékoszlopok legyenek, amelyek a Vár és a település 
történelmének emlékeit jelentik, látványuk ráhangolja a 
látogatót az igazi vár- élményre. Ide tartozik a tanító 
házban készülõ állandó kiállítás megnyitása is.
Beszéljünk a hosszabb távú jövõrõl is. A „várkapu” területe 
a jelen állapotban szûk, amikor a nappali forgalom zajlik, de 
vészesen kihalt a látogatók távozása után. Megfontolandó 
lenne, hogy a tanító házban és funkcióváltással a másik 
önkormányzati épületben is, a tetõterekben, olyan 
d iákszá l lások kerü lnének k ia lak í tásra  /  egy 
gondnoklakással /, amely egy újabb látogatóréteget 
vonzana. Ha a jelenlegi lakóépületet és annak kertjét be 
lehetne vonni a szolgáltatások bõvítése körébe, akkor már 
egy igen gazdag lehetõségekkel bíró terület alakulhatna ki. 
A lakóházban és az udvarban folytatni lehetne a kézmûves 
mûhelyek körét, például milyen látványos lenne egy igazi 
kádármûhely. Az udvaron, a szintkülönbségeket lépcsõkkel 
és rézsûkkel kiegyenlítve, egy kis színpadot is létre lehetne 
hozni, zenei és színi kamara elõadások céljára. Biztos 
sikere lenne egy fa játszóvárnak is.
Így válna a jelenlegi átmenõ utca kellemes terecskék 
l ánco la tává ,  vendégmarasz ta lóvá .  Ennek  a  
gondolatsornak az volt  a vezérelve, hogy a 
vendégfogadásnak vannak olyan elemei, amit kell és lehet 
a Várban megoldani,  de számos olyan területe van, amit 
csak a faluban szükséges megvalósítani. A Vár 
vendéglátásának ezen a két pilléren kell nyugodnia.

Paál József

Részt vett a “Szigligeti Váralapítvány” alapításában és 
tevékenységében. Szellemi kapacitásával, szakértõi 
közremûködéssel segítette a helyi Önkormányzatot; két 
évtizeden át szervezte a “Szigligeti Nyár” rendezvény-
sorozatot, amelynek sikere lehetõvé tette, hogy most már 
az Önkormányzat szervezi. A Kör alapította 1984-ben a 
“Szigligetért” emlékérmet, amelyet minden évben a 
településért kiemelkedõen munkálkodó személy kaphat 
elismerésül; 1987-ben megalapította a “Szép kert, szép 
ház” pályázatot, amelynek célja a lakókörnyezeti kultúra 
iránti igényesség ösztönzése volt.
A Szigligeti Táj- és Településvédõ Kör közel 
negyedszázados tevékenysége, a helyi Önkormányzattal 
való eredményes együttmûködése követésre és 
elismerésre méltó.

HOL VAN A VÁR „HATÁRA”?

A kérdés akár megtévesztõ is lehetne, hiszen 
természetesen ismert a Szigligeti Vár telekkönyvi, jogi 
határa, ezért helyesebb volna úgy kérdezni, hogy meddig 
tart a Vár építészeti vonzása. Amikor a Vár élt, a kora 
középkori falu, a Réhely, majd az Újfalu, a jelenlegi Ófalu, 
értelemszerûen a védelmi vonzásában volt a Várnak. 
Jelenleg ezt a vonzást, így a határt a látogatók szigligeti 
megérkezése, parkolása, sétaútjai és az itt töltött órák 
kellemes helyei, a vendéglátóhelyek jelentik. Látható, hogy 
három központ alakult ki a községben. Értelemszerûen a 
fõtér, amely inkább közlekedési pont és megállóhely .A 
strand és környéke nyáron vitathatatlanul jelentõs 
tömegvonzó hely. Egész évben központja az Ófalunak a 
templom tágabb környezete, amely tulajdonképpen a Vár 
bejárata, kapuja. Egyértelmûvé vált, hogy a majd százezer 
látogató – örülünk neki – feszegeti a „várkapu” fogadási 
határait, méreteit. Leegyszerûsítené a feladatunkat, és 
tévútra vezetne, ha ezt egy gépkocsi parkolóhely 
kérdésére szûkítenénk le. Igen, ez is probléma, de ennél 
sokkal többet, szebbet és érdekesebbet kell a jövõben 
kiépítenünk, hogy a várkapu-község központ maradandó 
emléket jelentsen mindenkinek.

Jelmezes, , 

invitál mindenkit február 14.-én, 15 órától
 

a Szigligeti Turisztikai Egyesület.

  A találkozó a volt hegyközség irodaház elõtt (forralt bor 
kinálóval), a menet az Esterházy pincéig megy, ahol 
melegedõ, zene, forralt bor, forró tea és farsangi fánk 

kostoló lesz és "Karnevál Hercege" választás.

vidám zenés
farsangi felvonulásra
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Babazsúr

A Szigligeti Nõk Egyesülete immár hatodik alkalommal 
rendezte meg a „Babazsúr”-t, ahová meghívták 
mindazokat a Szigligeten élõ kisgyermekeket, akiket még 
„sértés” nélkül babáknak lehet nevezni.  A 0-tól 3 éves korig 
18 gyermek él a településen.
A babazsúron majdnem teljes volt a létszám. Az egyesület 
tagjai saját készítésû plüss csigákkal ajándékozták meg a 

kicsiket. Az ajándékozás után gyümölccsel, süteménnyel, 
üdítõvel vendégelték meg a babákat-mamákat a SZINE 
tagjai. Ez a program minden évben jó alkalmat nyújt arra, 
hogy a kismamák találkozhassanak egymással és a 
közvetlen beszélgetés során, kicseréljék tapasztalataikat. 
Az idei évben a következõ babák kaptak meghívást: 
Dömötör Bálint Mátyás, Mezey Anna Júlia, Piller Zsombor, 
Horváth Lídia, Papp Vivien, Kõvágó Virág, Horváth Bence 
Dominik, Csiszár Dániel Miklós, Csiszár Márton Jenõ, 
Szabó Márk, Szalai Attila, Ress Kamilla, Széplábi Boróka, 
Szántó Bálint, Marton-Szûcs Ákos, Sinkó Kornél, Sinkó 
Krisztián, Idrányi Lilla.

-séget. A teljesség igénye nélkül szeretnénk megköszönni 
a segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a 
programnak a zavartalan lebonyolításához, Írók 
Alkotóháza dolgozóinak, a SZINE tagjainak, Varga 
Sándornak, Szalai Attilának, Pupos Ferencnek, Balassa 
Istvánnak. 

Mindenki Karácsonya

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is sokan 
eljöttek a „Mindenki Karácsonyá”-ra. Ez a program 
rendkívül jó alkalom arra, hogy így az év végén egy pohár 
forralt borral, zsíros kenyérrel, vagy bejglivel a kezünkben 
elbeszélgessünk, és egy kicsit kiengedjük az éves feszült-

Mikulás az óvodában

December 5.-én délelõtt óvodánkba is megérkezett a várva 
várt vendég, Mikulás bácsi, és kedves segítõje, Krampusz. 
A gyerekek versekkel, énekekkel köszöntötték õket, akik az 
idén is jól megtömött csomagokat hoztak. 
M i n d e n  kisgyerekhez volt 
egy-egy jó szavuk, m i k ö z b e n  a z  
a j á n d é k o k a t  adták át, így 
hálából a nagyok közül többen is 
ráadás verssel kedveskedtek 
N e k i k .  M a j d  í g é r e t e t  
kaptunk, hogy j ö v õ r e  i s  
e l j ö n n e k  h o z z á n k ,  a  
szigligeti óvodába.
Ezúton szeretnénk megköszönni egy 
k i s ó v o d á s u n k  apukájának,  Cser  
Szilárdnak a gyerekek számára biztosított ásványvizet, és 
egy nagycsoportos kislány anyukájának, Dörnerné 
Hegedüs Eszternek a finom Mikulás tortát.

Óvónénik

Mikulás mûsorunk az iskolában

December elején a gyerekek kedves eseménye a Mikulás 
e jeles napon, a már régóta mûködõ Könyvtári Percek 
ke re te in  be lü l  ad tuk  e lõ  röv id  mûsorunka t  
iskolatársainknak, tanáraink felkérésére.
Elõször is játékos feladatokat oldott meg a közönség Reni 
és Kata segítségével. Ezután a "Beugró" címû mûsorszám 
következett, ahol Zsófi, még két bátor jelentkezõ, Gabi és 
Ági, valamint mi ketten humoros jeleneteket adtunk elõ. Ezt 
követõen Juli a rénszarvasokról mesélt, s közben Rudolfot, 
a piros orrú szánhúzót látta vendégül. Tündi és Kata találós 
kérdéseket olvasott fel a közönségnek, akik közül az 
ügyesebbek Cintitõl szaloncukrot kaptak. Végül Anna 
énekelte el saját szerzeményét a télrõl.
A hálás közönség vastapssal jutalmazott meg minket. Ezek 
után sok ismert énekkel köszöntöttük a Mikulást, akinek 
közös tánccal is kedveskedtünk.
Reméljük, hogy mindenki jól szórakozott ezen a Mikulás 
délutánon.

Köszönjük a Szülõi Munkaközösség és a Szigligeti 
Váralapítvány ajándékát!

Deli Júlia és File Zsuzsanna
6. osztályos tanulók
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Köszönetnyilvánítás!

A Szigligeti Álltalános Iskola
Szülõi Munkaközössége
ezúton is megköszöni a

Szigligeti Váralapítvány önzetlen adományát,
melybõl a gyermekek Mikulás napi 

ajándékozását teljes egészében meg tudtuk oldani.

Tisztelettel:

Raposa Lajos Sz. M. elnök

Influenza járványról
 
A klasszikus világjárványok kórokozói közül az influenza 
virusok maradtak azok, melyek változatlanul évrõl-évre a 
legnagyobb számú megbetegedést okozzák világszerte, 
és amelyek egyik altipusának szerkezetébõl és állatvilági 
elterjedtségébõl adódóan olyan altipusai keletkezhetnek, 
melyek világméretû járvány elõidézésére is képesek 
lehetnek.

 
Szigligeten jelenleg nincs influenza járvány.

Köszönetnyilvánítás 

A „Szigligeti Iskoláért” Alapítvány, a Szigligeti Általános 
Iskola köszönetet mond mindazoknak a 

magánszemélyeknek és civil szervezeteknek
 akik az elmúlt évben

a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával, 
az alapítvány számlájára történõ befizetésekkel, 

vagy  más módon, pl. papírgyûjtéssel  támogatták 
iskolánkat.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az szja 1 %-ának 
felajánlásával 249.268 Ft érkezett az alapítvány 

számlájára, a papírgyûjtésért 31.360 Ft-ot kapott az 
iskola.

A fenti összegeket és a további támogatásokat korszerû 
oktatási eszközök vásárlására, gyermekek év végi 

kirándulására, gyermekprogramok színvonalas 
megszervezésére fordítjuk. 

Köszönjük a támogatást, minden segítõnknek jó 
egészséget, sok sikert kívánunk!

Szabó Lászlóné iskolaigazgató

A „Szigligeti Iskoláért” Alapítvány adószáma:

18938539-1-19

2009. jan. 21-tõl (szerdánként) újra indult a rendelõi 
vérvétel, elõjegyzés alapján!

 
A 600,-Ft-os csekket a postán kell befizetni (csekk a 
postán és a rendelõben kapható) a Corden Invest Kft 

számlájára.
 

Az igazoló szelvényt kérjük a vérvételi napon elhozni, 
mivel a beutalóhoz csatolni kell.

Háziorvosi Szolgálat

Faipari munkák szakszerûen!!!

A parkettázástól az elõszoba-, konyha-, gardrób-, 
szoba- és kiegészítõ bútorok tervezésén és 
gyártásán keresztül egészen a gipszkarton 

szerelésig.

Ön megálmodja, én megvalósítom!

Hívjon bátran:
06-20-977-9310
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SZIGLIGETI HARSONA

Felelõs kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelõs szerkesztõ : Murger Jánosné
Nyomda alá rendezte : Békefi Péter

Lapzárta minden hónap 20. napján

Megjelenik havonta,   Szigligeten, 500 példányban
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Szerkesztõség : Községi Könyvtár

  Szigliget, Kossuth utca 53.
  Tel.: 87/561-007, Fax.: 87/561-019
  E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu

Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.

LISZKAI JÓZSEFNÉ
és

KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER

FÉRFI-NÕI
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

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig

P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

 

/Környezetvédelmi mérések benzines autókon/

Autóvillamossági javítások
Motordiagnosztika, hibakódtörlés.

Olajcsere: Castrol, Valvoline, GM Opel
Autóalkatrészek beszerzése 24 órán belül!

  

Számítógép konfigurációk javítása, vírusirtása.
Merevlemezrõl, memóriakártyáról letörölt, adatok mentése, 

akár formázás után is!

Ct: Szabó Ottó, Szigliget, Dózsa u. 12.
Tel: 30/9466-763; 87/461-121

ADATMENTÉS!

 

ZÖLDKÁRTYA

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

Szeretettel várom Kedves Vendégeimet!

Happy Hours
minden kedves vendégünk részére a szigligeti 

pizzériában!
Minden vasárnap minden étel és minden ital

18 órától 21 óráig 30%-os kedvezménnyel fogyasztható! 
További információk

a 06 30 560 5001-es telefonszámon.

Nyitvatartás a téli hónapokban
mindennap 12-21 óráig.

Szigliget, Kossuth u. 62.

Nyitva tartás:
egész évben,

minden nap 12-21óráig

Asztalfoglalás: 36 30 560-5001

www.rigolettopizzeria.hu
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