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„A Balaton vára Szigliget”

A szigligeti képviselő-testület komoly célokkal, kidolgozott koncepció alapján döntött
úgy, hogy nem köt új szerződést a Váralapítvánnyal, és saját maga üzemelteti a várat.

Az elmúlt  egy év eredményei  alapján többen is elismerő  szavakkal értékelték  a
munkánkat. Lassan véget ér a nyár (bár a vár még várja a turistákat), ez jó alkalom arra,
hogy visszatekintsünk  a  2009-es  elmúlt  időszakára.  Az elmúlt  év július  1-jétől  kezdve
folyamatosan  azon  munkálkodunk,  hogy  megteremtsük,  a  rendszeres  programok
lebonyolításához alkalmas színteret. Tisztában vagyok, hogy még van mit javítani, de ami
elkészült, az jó alapot jelent a színvonal javítását megcélozóelkészült, az jó alapot jelent a színvonal javítását megcélozó fejlesztésekhez. Rengeteg jó
példa van a várak  színvonalas üzemeltetésére, ezen belül  a minőségi  „szolgáltatások”
megjelenésére  is.  Jelentek  meg  a  várban  olyan  szolgáltatások,  melyeket  vállalkozók
végeznek. Ez szerintem pozitív jelenség és a vendégek is értékelik. Viszont azt is el kell
ismernem, hogy a körülmények javítása
minőségi  szolgáltatás,  mely elképzelhetetlen az alapvető  infrastrukturális  háttér  nélkül.
Ennek  biztosítása  érdekében  készülnek  a  tervek  a  kulturált  vendéglátást  szolgáló
épületrészekre  vonatkozóan.  A  szolgáltatások  növekedése  kategóriába  tartozik  a
Galériában kialakított várkiállítás, valamint hogy a felső

elengedhetetlen, mert csak egy célunk lehet, a

várban a Barokk konyhában korhű 
berendezéseket helyeztünk el.

Az igazi újdonságot a rendszeres 
programkínálat megjelenése 
jelentette. Húsvétkor, valamint 
Pünkösdkor megtartott kétnapos 
rendezvényekkel a szezon- 
hosszabbítást céloztuk meg. Mindkét 
rendezvény egyértelműen sikeresnek 
mondható. 

 Folytatás a következő oldalon.

Összefoglaló értékelés a várbeli

 programokról és 

újdonságokról



2009. Július-augusztus-szeptemberSzigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

Ez nem csak a látogatók számának 
ismeretében, hanem a vendégek 
visszajelzéséből is leszűrhető volt. A 
„Nyáresték a Szigligeti Várban” 
rendezvénysorozatnak, valamint a „Várról 
várra az ezeréves megyében” elnevezésű 
rendezvénynek a látogatottsága jónak 
mondható. Ez talán azzal is lemérhető, hogy 
a belépőkből befolyt bevétel fedezte a 
költségeket. Ez azért is örömteli, mert 
törekedtünk arra, hogy színvonalas 
programkínálattal várjuk a vendégeinket. 
Itt szeretnék egy kicsit elidőzni a belépőknél. 
A nyaraló tulajdonosok és az állandó lakosok 
részéről sokan nehezményezték, hogy nem 
voltak számukra ingyenesek a 
rendezvények, pedig ők idefizetik az 
adójukat. Az adót a település működtetésére 
fizetik és nem a többletszolgáltatások (ilyen 
például a programok) finanszírozására. Ezek 
számunkra sem ingyenesek. Az előadóknak 
fizetnünk kell. Ennek a költségét nem 
vehetjük el, például a közvilágítás, vagy a 
település tisztántartását elvégző 
vállalkozások, önkormányzati dolgozók 
finanszírozására szánt összegből, mert az 
adó többek között arra van beszedve. Sokan 
mondták, hogy máskor ingyenesen 
látogathatták a Szigligeti Nyári Napok 
programjait. Igen, de ezen a rendezvényen 
kívül nem nagyon volt más program. Most 
pedig kb. 150 óra műsort biztosítottunk az 
Önök és az idelátogató turisták számára. Ezt 
nehéz lemérni, hogy mi az oka, de 
időarányosan soha ennyi ember nem 
látogatta meg a várunkat, mint az idei évben. 
Véleményem és a szakemberek is osztják a 
véleményemet, hogy ez nagymértékben 

köszönhető a megnövekedett program-
kínálatnak és a velejáró reklámnak is.
Összességében pozitívnak érzem a várban 
megrendezett programok hatását a település 
és ezen belül a várra vonatkozóan is.

Balassa Balázs polgármester

Hegyi búcsú 2009

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
megrendezésre került a Szentháromság-napi 
hegyi búcsú a hajókikötőben.

A délelőtt közös horgászattal indult a 
vitorláskikötő kőgátján, majd kirakodóvásár 
várta az érdeklődőket. Délután három órától 
halászléfőző verseny vette kezdetét. Hat 
csapat nevezett, Szabó Tibor-, a Dream 
Team-, az ifjabbik Vincze-, a Hóvirág utcai-, 
Kónicz-, és a Güns csapat versengett 
egymással.                                                   

Míg ők főztek a parkban, a kikötőnél 
felállított színpadon kulturális programok 
zajlottak. Mint annyiszor, most is, szigligeti 
amatőr előadók szórakoztatták a 
nagyérdeműt.

Folytatás a következő oldalon.

„Várról várra az ezeréves megyében” 
rendezvény, melyet Balassa Balázs és 

Lasztovicza Jenő nyitott meg,

 2. oldal.
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Az Amijami Hastánccsoport össz-, 
fátylas- és cintányéros táncával, a Táncoló 
Talpak és Talpacskák temperamentumos 
hiphop-pal és jive-val, az autentikus indiai, 
illetve a modern - és latin-amerikai táncok 
világába kalauzoltak el bennünket. A magyar 
néptánc,  azon hagyományaink egyike, 
melyet szerencsére nem veszítettünk el 
Szigligeten sem, hisz az ifjabbik Varga 
Sándor legényes szólótáncára még a cigány 
is azt csujogatta a hangszóróba: Táncolj 
Sanyi, táncolj! (Én is amondó vagyok!) 
A táncos lábú tehetségeken kívül ifjú „dívák” 
is felléptek: Szalai Anna saját szerzeményeit 
énekelte Hawaiira ment a dédöreganyám, A 
Németh Pince legfinomabb bora és Szigliget 
csodái címmel.  
A közben elkészült halételeket Sipos József 
vezette zsűri értékelte. 

Első helyre sorolta a Hóvirág utcai csapatot - 
amint az a képen is látszik – Zsuzsi, Magdi 
és Marika nagy megelégedésére.

A rendezvény támogatói: Szigliget 
község Önkormányzata, Szigligeti 
Horgászegyesület, Szigligeti Hajókikötő 
étterme, Balatoni Hajózási Zrt., Németh 
Pincészet-Badacsony, Kardos Józsefné, a 
fentebb említett kulturális műsor fellépői, és 
nem utolsó sorban azok is, akik a 
versenyeken részt vettek. Szabó Tibor 
András fotói a rendezvényről a szigligeti 
honlapon láthatók (http://www.szigliget.hu).    
Köszönet mindannyiuknak!
A jövő évi viszontlátás reményében 
búcsúzom Szalai Anna dalszövegével (Elvis 
Presley rock and rolljára íródott):

.
Szól a dal és szól a nóta.
Gyertek jövőre is a hegyi búcsúra!
Itt nincs szükség a búra!

A Harsonában majd úgy is kiírják.

Póka Ibolya

Szigligeti iskolások a Dunakanyarban 

A Börzsöny szívében, Budapesttől 60 
km-re, Kisinócon a turistaházban töltöttek 
egy hetet az iskolások.

Az egész hét során nagyon szép idő 
volt kiránduláshoz, strandoláshoz.  A 
harmincöt gyerek a túrákon fizikailag nagyon 
jó teljesítményt nyújtott, hiszen egyik-másik 
túra emberpróbálóra sikerült. Például a 
Csóványosra, amely a Börzsöny 
legmagasabb pontja (938 m), 28 km-es oda-
vissza úttal, 600 m szintkülönbséggel, 30 
Celsius fokban, komoly teljesítmény egy 14 
évestől, hát még egy 9 évestől. 
Strandoltunk Vácott, csúszkáltunk a Szent 
Orbán Wellness központban 
Nagyírtáspusztán és elfoglaltuk a visegrádi 
fellegvárat. 

Küzdöttünk a sötétséggel és a szúnyogokkal, 
sütöttünk szalonnát, ugrottunk tüzet és 
nagyon sokat nevettünk.
A gyerekek példásan viselkedtek, nagyon jó 
közösséggé formálódott a csapat. 

Köszönetemet szeretném kifejezni 
Kiss Istvánnak az utazásszervezésért, 
Kissné Dér Krisztinának és File Istvánnak a 
programok lebonyolításáért. Külön köszönet 
Papp Zoltánnak, aki a gyerekek csomagjait 
saját teherautójával elszállította a táborba, 
ezzel jelentősen megkönnyítette az 
odautazást.

Jövőre máshol ugyanígy!

Filéné Gerencsér Zsuzsanna
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Micsoda éjszaka volt….

Takács József Sárosi Katalin örökzöld 
dalára nosztalgiázott, amikor kigondolta a 
régi esküvői képekből álló kiállítását.  Már a 
harmadik tárlat a képeslap- és retro-
gyűjteménye után. Hosszú hetek 
gyűjtőmunkája és a falu összefogásának 
eredményeként, augusztus 5-én nyílt meg a 
Várgalériában a Szigligeti Nyári Napok 
kezdőprogramjaként.                                       
           A kiállítás háziasszonya, Dr. Mohosné 
Danyi Eszter köszöntötte az egybegyűlteket,  
a kiállítás mottójaként idézve Vörösmarty 
Mihályt:                  
„Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, hogy hiszel bennem,
S hogy megosztod velem az életed.„

Balassa Balázs polgármester ünnepi 
megnyitójában köszönetét és örömét fejezte 
ki azért, hogy e kiállítás létrejött, hiszen mint 
mondotta, múltunk emlékének megőrzése 
jövőnk záloga. A megnyitóbeszéd 
zárásaként, nem kis derültséget okozva, a 
háziasszony Erich Kästner szavaival 
búcsúzott: 
”Ha az ember nem veheti feleségül azt, akit 
szeret, legalább azt szeresse meg, akit 
feleségül vett!” 
Az érdeklődőktől zsúfolásig megtelt 
helyiségben 130 család esküvői fényképét 
házassági szerződések, -kivonatok, 
bélyegzők, esketési kellékek, -táblák, ruhák, 
fátylak és fejdíszek egészítették ki.  

Takács József ezúton szeretné 
kifejezni köszönetét azoknak a családoknak, 
akik a felejthetetlen arcokat és pillanatokat 
felidéző kiállítás anyagát adták. 

Külön köszönetet mond Szigliget egykori 
főjegyzője, Dr. Péczer Sándor családjának, 
Szőke Istvánné, Dettinek, Balassa 
Dánielnek, Szántai Marikának, Fodorné 
Németh Erzsébetnek, Maár Sándorné 
Zsuzsának, Vidosa Anettnek, akik sokat 
segítettek a kiállítás megszervezésében. 

És még van három ötlete… de csak az 
egyiket árulta el: régi szigligeti szüretek 
hangulatát idéző képek és szüreti eszközök 
kiállítására, valamint Szigligeten fellelhető 
régebbi palackozású borok versenyére 
gondolt… a többit  hosszú téli estékre 
tartogatja. 
Köszönet a szenvedélyes gyűjtőnek a  

munkájáért! A továbbiakhoz kívánunk sok 
erőt és kitartást!

Póka Ibolya

Alkotótábor a Güns- birtokon

Éltünk a lehetőséggel, amit Güns Kati 
néni kínált fel a szigligeti gyerekeknek, hogy 
birtokán, az általa szervezett 
képzőművészeti alkotótábor részesei 
lehessünk. A tábor aug. 10-től 15-ig tartott, 
naponta 10-től 16 óráig.

A helyszín, Kati néni birtoka - páratlan 
szépségű elhelyezkedésével és az onnan 
nyíló festői kilátással - adott otthont a festeni, 
rajzolni, szobrászkodni vágyó 
gyermekeknek.

A tábort Balassa Balázs, Szigliget 
polgármestere nyitotta meg, s ígéretéhez 
híven, augusztus 18-ától a válogatott 
munkákból kiállításnak adott helyet a 
Várgalériában. Az alkotótábort Kati néni 
álmodta és szervezte meg. 
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A tábor művészeti vezetői voltak 
Béres János szobrászművész és 
délelőttönként Vargha László festőművész, 
akik fáradhatatlanul segítették, irányították a 
kis művészek munkáját. Nagy segítséget 
nyújtott Póka Ibolya könyvtáros is, mind a 
szervezésben, mind a tábor 
lebonyolításában.
Kati néni önzetlen felajánlásában nem csak 
a tábor helyszínét, a csodaszép családi 
birtokot s a gyerekmedencét biztosította, 
hanem naponta meleg ebéddel és hűsítő 
itallal látta el a 15- 20 fős gyerekcsapatot. 
Lelkesedése, támogatása, szeretete egész 
nap fáradhatatlannak bizonyult. Hajnalban 
már palacsintát sütött, majd mosolygó arccal 
várta reggelenként a kis táborosokat és 
szüleiket. Napközben sürgött forgott, ebédet 
készített, frissítőt hozott, közben mindig volt 
egy- egy dicsérő, segítő szava. Figyelemmel 
kísérte az alkotómunkát, majd délutánonként 
büszkén mutatta a szülőknek a szebbnél 
szebb műveket. 
A gyerekek nagyon élvezték a tábort. Szép 
környezetben, barátságos, vendégszerető 
légkörben alkothattak, fejlődhettek, 
miközben volt sok játék, lubickolás, nevetés. 
Fontos megemlíteni, hogy a tábor költsége a 
szükséges felszerelések, rajzeszközök 
beszerzését fedezte, minden más kiadást, 
beleértve a gyerekek étkeztetését is, Kati 
néni vállalta magára. Két szociálisan 
rászorult szigligeti gyermek eszközeiről 
Béres János és Póka Ibolya gondoskodott. 
Béres János és Vargha László tudásukat és 
segítő munkájukat ajánlották fel.

E sorokon keresztül szeretnék 
köszönetet mondani a szülök nevében azért 
a lehetőségért, melyet gyerekeink kaptak.

Király Nikolett

Gondolatok a gyermek alkotótábor 
sokszínűségéről

Nem képzés, hanem foglalkozás volt 
három témakörben.
Festés vízfestékkel, rajzolás olajkrétával, és 
plasztikázás agyagból, gyurmából. A 
temperával kivétel nélkül mindenki jól bánt, 
befestettek mindent ecsettel illetve ujjukkal: 
papírt, asztalt, saját magukat is. A 
gyermeksereg 200 db A/3-as dipát 
fogyasztott. Némi alkudozás árán jelentős 
mennyiséget itt is hagytak kiállításra. 
Festményeket és nagyon szép rajzokat. No 
és samott figurákat szép számmal. Plakettek 
is készültek, amiket gipszbe öntöttünk és 
sokszorosítottuk. Ez utóbbit nagyon élvezték 
a gyerekek, mivel ilyennel még nem volt 
dolguk. A pozitív-negatív fogalma, 
tükörképmintázás és tükörírás, domborút 
homorúba formázni kihívás volt nekik. 
Naponta 10 kg gipsz fogyott, 5 nap alatt 50 
kg! Szép teljesítmény! Gratulálok minden 
résztvevőnek!

Güns Katalinnak külön 
megköszönöm, hogy mindezt önzetlenül 
létrehozta a saját birtokán, és Vargha László 
személye komoly szakmai segítséget 
biztosított.

Béres János szobrászművész
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Két Keréken Obernzell és 
             Szigliget között

Július 25-én, szombaton este nyolc 
elszánt kerékpáros gördült be Szigliget 
Főterére egy személyautó és egy lakóbusz 
kíséretében. Mindnyájan Obernzellből, 
német testvértelepülésünkről érkeztek, 
valamennyien a „Radfreunde Obernzell” 
(Obernzelli Kerékpárbarátok) egyesület 
tagjai. A túra célja Szigliget volt. Öten 
közülük két nap alatt, hárman pedig egy nap 
alatt tették meg két keréken a 490 km-es 
távolságot Obernzelltől Szigligetig. 

A kitartást és jó erőnlétet igénylő túrát 
már a tavasszal Pünkösdre tervezte az 
obernzelli egyesület, de az esős, 
kedvezőtlen időjárás miatt kénytelenek 
voltak az utolsó pillanatban lefújni az 
indulást. 

Az Aranypatkó étterem teraszán, 
kellemes cigányzene mellett jó hangulatban,
természetesen az elmaradhatatlan sör 
társaságában beszélgettünk a kis csapat 
tagjaival. Erwin Leidl úr, a „Radfreunde 
Obernzell” elnöke, egyben a túra vezetője 
büszkén mesélte, hogy egyesületük évente 
legalább egyszer szervez kétnapos, 
hosszabb kerékpártúrát. Az idén azonban 
még egy nehéz megpróbáltatás vár a 
csapatra. A szigligeti túrát követő hétvégén 
Ausztriában nehéz, hegyvidéki terepen 

indulnak túrára a kerékpár szerelmesei, és 
próbálhatják ki szívósságukat és 
kitartásukat. A középkorú és éltesebb 
férfiakból álló csapat tagjai heti rendszeres 
edzéssel és gondosan megtervezett 
útvonaltervvel készültek a közel ötszáz 
kilométeres útra. Nemcsak a hosszú távú 
túrázás élménye,deSzigliget és a környék 
festői szépsége is vonzotta őket. 
Néhányukat már korábban vendégként 
köszönthettünk falunkban. A hosszú 
kerekezés után is oldott hangulatban, jól 
érezték magukat. Egyik társuknak még arra 
is maradt ereje, hogy a Cigánybáró egyik 
dalbetétét játszó cigányprímás virtuóz játékát 
énekével kísérje. 
A vasárnap délelőtti program, Szigliget 
megtekintése után a kerékpárokat autóra 
szerelve elégedetten vett búcsút a csapat a 
Balaton gyöngyszemétől és a magyar 
tengertől. Irány Obernzell - négy keréken.

Hunyadi Sándorné

Vass Lajos Népzenei Szövetség                  
                   hagyományos szigligeti tábora

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 
immár XVII. alkalommal szervezte meg a 
népdalkörvezetők, a népzene iránt 
elkötelezettek számára népzenei táborát.

Szigligeten 1995-óta tartjuk 
táborunkat, melyre az ország minden 
tájegységéről, a határon túlról is érkeztek, 
érkeznek résztvevők, akik neves szakmai 
vezetők irányítása alatt dolgoztak, az idei 
évben főleg Vikár Béla gyűjtéséből.
Előadók voltak Budapestről Olsvai Imre az 
MTA nyugalmazott főtanácsosa és dr. 
Gerzanics Magdolna néprajzkutató, A 
csoportos foglalkozásokat Czidráné Bodza 
Klára, Juhász Erika népi ének oktatók és 
Nagy László, valamint Ifj. Horváth Károly -a 
vidék népzenekutatójának Horváth 
Károlynak a fia- népzeneoktatók vezették.
   

 

Csonkatorony-túraCsonkatorony-túra
Október 23-án nOktóber 23-án nordic walking túraordic walking túra  

Galambos Lászlóval. Galambos Lászlóval. 
Találkozó: templom, 10. 3o  Találkozó: templom, 10. 3o  

2.500,-Ft/fő 2.500,-Ft/fő (idegenvezetés+ botok)(idegenvezetés+ botok)
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8264 Szigliget,
Kossuth L. u. 27.

(70) 516-3676

S Z IG LIG E TI
S zépés zeti M űhely

2009. márc ius  1-jétől
várjuk  kedves  
Vendég einket!

Szolgáltatásaink:

*  Arc diagnosztika,
*  Dr. Hauschka kezelés,
*  Belnatur kezelés,
*  Szôrtelenítés,
*  Smink tanácsadás,
*  Paraffinos kézápolás.

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

Hát és derékmasszázs, egész testmasszázs,
vállöv masszázs, 

pontnyomásos arcmasszázs,
Talpmasszázs.

BIOPTRON FÉNYTERÁPIA
 Immunerősítő, gyulladáscsökkentő,

 fájdalomcsillapító hatás, 
műtétek után gyors regenerálódás.

Bejelentkezés: Takács Andrea 
Szigliget, Patak u. 15. Tel.: 06 20 2377 925

Szeretettel várom a frissülni és gyógyulni vágyókat!
Felüdülés a testnek és a léleknek!

SVÉDMASSZÁZS + SPORTMASSZÁZS

Kedves, vendégszerető helyi lakosokat 
ismerhettünk meg itt a sok év során. 
Köszönjük a helyet elsősorban Szentes 
Város Üdülőjének, Szigliget 
Önkormányzatának, és a 
pincetulajdonosoknak.

Bakos Ilona elnökhelyettes

Az anyatejes táplálás fontossága

Augusztus első hete az 
anyatejes táplálás világ-
hete, melyről 120 ország-
ban emlékeznek meg. A 
Szoptatási Világszövet-
ség, az Egészségügyi Vi-
lágszervezet  ajánlása, 
valamint a Magyar Gyer-
mekorvosok Társasága 
szerint a csecsemőket fél-
éves korukig elegendő 
csupán anyatejjel táplálni,
 folyadékigényüket is fedezve ezáltal.

Nagyon fontos lenne, hogy a születés 
után mellre kerüljenek a babák, amikor az 
előtej un. colostrum termelődik, ami ugyan 
nem nagy mennyiségű, de a csecsemők 
„első védőoltásának” is nevezik. Ilyenkor 
ugyanis éberek a babák, ösztönösen kúszni 
kezdenek az anyamell felé.

 Ha születés után azonnal az anya hasára 
kerülnek az újszülöttek, megvalósul a 
bőrkontaktus közöttük, kisebb stresszt 
okozva, ezáltal könnyebben rendeződik a 
légzésük, keringésük. Az ekkor felszabaduló 
oxitocin nevű hormonnak méhösszehúzó 
hatása van, elősegíti az anyatej kiürülését, 
valamint nyugtat is.

A szoptatással kapcsolatban számos 
tévhit létezik. Ezek egyike a „vizes tej”. A 
szoptatás elején termelődő tej szomjoltó, 
valóban hígabb, míg a később termelődő 
zsírosabb, laktatóbb, biztosítva a baba 
kalóriaigényét. A másik gyakori tévhit, hogy 
nem termelődik elég tej a gyermek számára. 
A tejtermelődés a baba igényét követve 
napszakonként is más, illetve a gyermek 
fejlődéséhez is igazodik az összetétele.

A szoptatás „sikeressége” nem függ a 
mell méretétől sem. A női mell végső méretét 
a terhesség, szoptatás alatt éri el.A 
szoptatás csökkenti a mell-, illetve a 
petefészek daganat előfordulásának 
kockázatát.

Szilágyi Márta védőnő

2

H i r d e t m é n y

Értesítjük a lakosságot, hogy a 
Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai 

a bűnmegelőzésről tartanak előadást 
a lakosság részére. 

Október 16-án 18 órakor 
az Általános Iskolában 

minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szigliget Község Önkormányzata 
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SZIGLIGETI HARSONA

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte             : Póka Ibolya

Lapzárta minden hónap 20. napján

Megjelenik havonta,  Szigligeten, 500 példányban
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Szerkesztőség : 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-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

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

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!

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona
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