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Itthon láss csodát! Ez 
az idei, a Kulturális 
Tur i zmus  évének  
f õ c í m e ,  m e l y  a  
Balaton Régióba is 
invitálja a kedves 
vendéget. Tette ezt 
S z i g l i g e t  i s  a  

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel közös standon 
február 27. és március 1-je között Budapesten, a 
Hungexpo területén.
Az elsõ, szakmai napon a kiállítást Gyenesei István, 
turizmusért felelõs miniszter nyitotta meg, de részt vett az 
ünnepségen Újhelyi István, a Nemzeti Turisztikai Bizottság 
elnöke és Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár is. 
Szûkebb hazánkat, Veszprém megyét többek között 
Veiland László a Turisztikai Hivatal, és Lasztovicza Jenõ a 
Közgyûlés elnöke képviselte. Természetesen ott volt 
Balassa Balázs és Krisztin N. László polgármesterek is.   
A Badacsony Régió kínálatának megjelenítését a 
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezte, 
Badacsonytomaj Város Önkormányzata, társkiállítóként a 
Szigliget község Önkormányzata és Badacsonytördemic 
Önkormányzata anyagi hozzájárulásával.
Az Egyesület munkája jó példája az összefogásnak, mert 
célja nemcsak Badacsony, hanem a mikrorégió, köztük 
Szigliget, minél jobb megismertetése, kiajánlása és 
hírnevének megtartása. A standon elhelyezett 
plazmaképernyõn a látogatók folyamatosan láthattak 
bemutatófilmet a régió természeti szépségeirõl, 
rendezvényeirõl.
Az Egyesület által használt Destour informatikai rendszert 
biztosító Chrome Kreatív Munkák Kft. jóvoltából, a 
standunk elõtt elhelyezett Touch info (érintõképernyõs 
információs terminál) segítségével a látogatók 
folyamatosan böngészhették a honlapot, melyen 
természetesen „Szigliget, a Balaton gyöngyszeme” is 
megtalálható volt. A közönségnapokon a látogatókat 
borkóstolóval várták a borászok, köztük Güns Katalin 
szigligeti bortermelõ is. Az Esterházy Pince Szigliget Kft. 
nyereményjátékkal örvendeztette meg a standot felkeresõ 
érdeklõdõket.
 A nyeremény 2 személy részére 1 hétvégi (3 nap, 2 éjszaka 
reggelivel) ingyenes elhelyezés a Kamonkõ Panzióban, 
programest az Esterházy Pincében, gyertyafényes 
vacsora az Aranypatkó Vendéglõben. A szigligeti 
önkormányzat és a turisztikai egyesület prospektusait 
pedig két hagyományõrzõ, Dörner Róbert és Makkos 
Ferenc vitézek, korhû öltözékben ajánlották a kedves 
vendégeknek.

A kiállításon 200 kiállító kapott helyet mintegy 3500 
négyzetméteren a D és F pavilonokban. Hazánk 
legnagyobb turisztikai seregszemléjére idén több mint 
40.000 látogató volt kíváncsi. Remélhetõen a belföldi 
kereslet tovább erõsödik, a közeli külföldi országokból 
pedig a Forint gyengülése miatt várható több vendég.

Póka Ibolya könyvtáros

Szigligeti borok a VII. Sándor-napi Bormustrán

Március 17-én este fél hatkor Tapolcán, a Tamási Áron 
Városi Mûvelõdési Központban immáron hetedik 
alkalommal tartották meg a Sándor-napi Bormustrát. A 
hagyománnyá vált tavaszi program 2003-ban indult útjára 
a  B a d a c s o n y i  B o r b a r á t  A s z t a l t á r s a s á g  
kezdeményezésére. Az ugyancsak 2003-ban alakult 
Balatoni Borrégió (hat történelmi borvidék –a badacsonyi, a 
balatonboglári, a Balatonfüred-csopaki, a Balaton-
felvidéki, a zalai Balaton-melléki és a somlói) borait 
kóstolhatta végig 150 termelõ és más, a borászathoz 
kapcsolódó szakma képviselõje. Az egyes években 
valamilyen fajta, vagy más jellegzetesség alapján állították 
össze a közös minõsítésre a gyûjteményt. A borok idei 
rendezési elve a 2008-as évjárat volt, melyrõl dr. Májer 
János, a Badacsonyi Borászati Kutatóintézet igazgatója 
tartott elõadást. Az egyes fehér-, rozé- és vörösborokat dr. 
Csizmadia András gasztrofilozófus, fõiskolai tanár mutatta 

be!
Szántó Zsolt borász a 
Szigligeti Rózsakõ 
száraz-, i l letve a 
Szatmári Pincészet 
Szigligeti Vulcanus 
s z á r a z  b o r á v a l  
képviselte Szigligetet 
a  b o r o k  
seregszemléjén. Vele 
sajnos nem tudtam 
b e s z é l n i ,  m e r t  
temérdek dolga nem 

tette lehetõvé a „kérdezek-felel”-eket, külföldre készül. A 
cikk vonatkozásában ugyan badacsonyi, de szigligeti 
lakosú Szalai Attilát ajánlotta riportalanyként. Amint az 
látszik a fotón is, egymás mellett ültek a rendezvényen. A 
három gyermekes, „tiszta fia ez az aptya” - a nagyobbakért 
jövet az óvoda-iskolába - elmondta, hogy egy késõi 
szüretelésû, töppedt szõlõbõl készült édes Olaszrizlinget 
vitt mutatóba. (Remélem, marad egy „kupicára” való a 
szüreti felvonulásra is!) Aztán, hogy õ se késse le az 
Ausztriába induló „hajót”, elviharzott a csemetékkel. Így hát 
kérdés maradt számomra, hogyan jön össze Szigliget és a 
Rózsakõ? Erre már csak a tanárnõbõl átavanzsált 
borásznõ Szalainé Bárány Éva, az Asszony adta meg a 
választ (Egy „borlovagnõ”-vé avatás kijár néki!): „A 
Rózsakõ (Badacsony 36) a Kéknyelû és Budai fajták 
keresztezésébõl származó hibrid. Nevét a Badacsony-
hegyen található, a legendás „Rózsakõ” elnevezésû 
bazaltkõrõl kapta. A Kéknyelû fajta porzófajtájaként 
terjedõben van a borvidéken, így nálunk is.” 
Szászi Endrét már nem akartam zavarni, mert - mint 
megtudtam a tudósasszonyságtól - egy „hajóban” 
eveznek. Õ a Szent György-hegyi Chenin Blanc száraz 
borát kóstoltatta meg a nagyérdemûvel. „Fehér, francia 
származású szõlõfajta, amelyet elsõsorban a Loire mentén 
termesztenek. Steen néven gyakorlatilag dél-afrikai fajtává 
vált az elmúlt évszázadok alatt.

Folytatás a követklezõ oldalon...
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Az utóbbi évtizedekben (ha nem századokban) azonban a 
nemzetközi fajták háttérbe szorították. Vannak persze 
ékkövek a fajta termelõi között, akik azonban egy szûk, de 
fanatikus réteg igényeit szolgálják ki. ” – olvastam az 
Interneten. És lám, nem csak ott, itt is termesztik! S hogy 
miért, arra a kísérletezõ kedvû fiatal borász tudja a választ, 
és elõbb-utóbb mi is megtudjuk…
A szigligeti és a szigligeti kötõdésû fiatal szakemberek 
(bor)kínálatát nézve, a térség borászati hagyományait 
(Olaszrizling – stílusosan - "La dolce vita”), az itt 
létrehozott, nemesített fajtákat (Rózsakõ és Vulcanus), 
ugyanakkor a napjainkat jellemzõ új irányokat (Chenin 
Blanc) is megfelelõen tükrözik. További sikeres munkát és 
kísérletezést kívánok! Remélhetõleg, a tapasztalatszerzõ 
„hajókázás”-ból pedig teli puttonnyal érkeznek haza! 
Köszönet illeti Gyõrffy Árpád (Badacsonyi Borbarát 
Asztaltársaság) újságírót az információkért és a fotóért.

Póka Ibolya
könyvtáros

Mit jelent a nordic walking? Miért lett néhány év alatt 
rendkívül népszerû számos európai országban az „északi 
séta”? A nordic walking vagyis magyarul az „északi séta” az 
állóképességet növelõ, fitness- és egészségjavító 
szabadidõsport. Története az 1930-as években kezdõdött, 
amikor a finn sífutócsapat tagjai nyári edzésein, hó híján, 
léc nélkül, síbottal a kezükben kezdtek sétálni és futni. A 
nyári, kiegészítõ edzésként kifejlesztett új módszerhez a 
síbotot továbbfejlesztették (nem tévesztendõ össze a 
túrabottal). Az új botnál a markolathoz kengyelt is csatoltak, 
melybe a csuklót úgy kell belehelyezni, mintha ötujjas 
kesztyûbe bújtatnánk kezünket. Így a gyaloglónak nem kell 
folyamatosan összeszorítva tartani ujjait. A kengyel másik 
haszna, hogy az ujjak nyitásával-zárásával pumpáló 
mozdulat alakítható ki, mellyel javítható a szív- és keringési 
rendszer mûködése. Az új szabadidõsport rendszeres 
gyakorlásával megelõzhetõek ill. jelentõsen javíthatók a 
csontritkulással, a szív- és érrendszeri betegségekkel, a 
cukorbetegséggel és a túlsúllyal összefüggõ panaszok. A 
nordic walking erõsíti a gerincoszlop melletti 
tartóizomzatot, ezért kedvezõen hat a térd- és 
hátgerincfájdalmakkal küzdõ emberekre is.
A nordic walking további kedvezõ élettani hatásai:
· j a v í t j a  a z  á l l ó k é p e s s é g e t ,  k i t a r t á s t ,  
mozgékonyságot és a koordinációs készséget, mivel az 
összizomzat 90 %-át igénybe veszi, és az izmok az izületek 
túlterhelése nélkül erõsödnek.
? fokozza az egész szervezet oxigénellátását
?oldja az izomfeszültséget a nyak- és vállövben
?lassítja az öregedés folyamatát
?segíti a stresszhormonok leépítését
?optimális training a súlycsökkenés eléréséhez
?a legalkalmasabb sportág a mozgásszervi 

megbetegedések és sérülések utáni rehabilitáció 
céljára.

Az új sportág 1997-tõl vált világszerte ismertté. Nevét a 
speciális bot készítõjétõl, az Exel cégtõl kapta. Az utóbbi tíz 
évben a nordic walking mozgalom kinõtt a gyermekkorból, 
a németeknél ötmillió, Szlovéniában hatszázezer ember 
ûzi ezt a sportot rendszeresen. Népszerûségének okai: 
nincs életkorhoz kötve, bárhol, bármikor ûzhetõ. Nem 
költséges. Csak egy pár bot és az alaptechnika ismerete 
kell hozzá melyet hamar el lehet sajátítani. 
Mindenki saját tempójában haladhat, egyedül vagy 
csoportban, a természetben, szabad levegõn. Nagy 
elõnye, hogy évszaktól függetlenül bármely terepen 
megvalósítható és úgy a kezdõ, mint a profi sportolók, vagy 
akár nyugdíjasok, gyerekek, túlsúlyosak is örömmel 
ûzhetik ezt a sportot. Folytatás a következõ oldalon...

Kirándulást 
szervezünk

autóbusszal a festõi 
fekvésû,

Duna-parti 
testvértelepülésünkre, 

OBERNZELLBE

Szent-Flórián ünnepén 2009. június 12-14. között.
Költség elõreláthatóan:

20.000 és 30.000 forint között /fõ.
(Pontos árat késõbb tudunk megadni)

Érdeklõdõk jelentkezését várjuk
a 06-70-5705638-as telefonszámon.

Szigligeti Turisztikai Egyesület

Meghívó 

2009. április 25-én 
(szombaton) este 7 órakor 

a 
Magyar Alkotómuvészeti 
Közalapítvány Irodalmi 

Alkotóházában 

 Valentin Trio(Ausztria),

Christoph Bitzinger – hegedû,
Nicola Yamazaki –cselló,
Ayako Ono – zongora,

komolyzenei koncertet ad.

Szeretettel várnak mindenkit a rendezvény támogatói:
Szigliget Község Önkormányzata és a

Magyar Alkotómuvészeti Közalapítvány Irodalmi 
Alkotóháza (Szigliget)

„MINDEN LÉPÉS SZÁMÍT” - A Szigligeti Turisztikai 
Egyesület és a Magyar Nordic Walking Országos 
Sportszövetség (HUNWA) várja Önt/Önöket 2009. május 
1-én egy Nordic Walking élménytúrára a szigligeti 
Kamonkõ-tanösvényen.
Túravezetõk: Galambos László, a HUNWA elnöke és 
Galambosné Kovács Beáta master instruktor.
Gyülekezés: 9.30 órakor a szigligeti Római katolikus 
templomnál. Nevezési díj: 1000 forint/fõ. A résztvevõk 
számára a túravezetõk biztosítják az Exel nordic walking 
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Az iskola 2008-ban elnyerte az „ÖKOISKOLA” címet, mely 
szerint pedagógiai programjában kiemelt helyet foglal el  a 
környezettudatos nevelés: „tartózkodjunk sokat a 
szabadban, használjunk fel természetes anyagokat, éljünk 
egészségesen, védjük a környezetet!”
Ez a rendezvény, - melybõl szeretnénk hagyományt 
teremteni, -  az ökoiskolai programunk  céljainak 
megvalósulását is szolgálja.
 Sok érdeklõdõ eljött a környezõ településekrõl, Tapolcáról, 
- és a Naplóban megjelent cikk információi szerint – az 
elõzõ évben is, és most is jól érezték itt magukat, nagy 
kedvvel, szívesen jöttek el a szigligeti iskolába.

Tavaszváró családi délután

Másodszor rendeztünk „Tavaszváró” címmel játékos, 
sportos családi délutánt március közepén az iskolában.
A program célja, -  kihasználva az iskola kitûnõ adottságait, 
- lehetõséget biztosítani a  családoknak  arra, hogy a 
hosszú tél után egy hangulatos  délutánt tölthessenek el 
együtt,  mozgással, játékkal, hasznosan töltsék el  a kora 
tavaszi szabadidõt.  
Meghirdettünk a környékbeli iskolák részére a mûfüves 

pályán  II. Szigliget Kupa 
címmel egy futballtornát.  
Az elõdöntõk – 8  iskola 
csapatának részvételével - 
már az elõzõ hetekben 
lebonyolódtak.  
Szerencsére a szombati 
napra az idõjárás is 
m e g j a v u l t ,  é s  j ó  
hangulatban kezdõdtek el 
a  fu tba l l to rna döntõ  

mérkõzései.

A lányoknál így alakultak a eredmények:  
I.helyezés: Lesence Völgye Általános Iskola, 

Lesencetomaj
II. helyezés: Szigligeti Általános Iskola,
III.helyezés: Tatay Sándor Általános Iskola, 

Badacsonytomaj
IV. helyezés: „Dr. Nagy Endre” Általános Iskola, 

Balatonederics
 A fiúknál a helyezések a következõk: 
I. helyezés: Lesence Völgye Általános Iskola, 

Lesencetomaj
II. helyezés: „Erzsébet királyné” Általános Iskola, 

Nyirád
III. helyezés: Keresztúry Dezsõ ÁMK, Nemesgulács
IV. helyezés: Szigligeti Általános Iskola.
 
A döntõ mérkõzések után a díjakat Balassa Balázs, 
Szigliget község polgármestere adta át.
Az eredményhirdetés után a polgármesterek-tanárok 
csapatai mérkõztek egymással, - a tanárok csapata 
gyõzött.
Ezidõ alatt az épületben kézmûves-foglalkozásokon 
vehettek részt az érdeklõdõ kicsik és nagyok, melyeket a 
Szigligeti Játszóház és az iskola közösen szervezett. 
Készültek itt húsvéti ajtódíszek, virágok, dobok, szappan- 
és agyagfigurák,  - ki-ki saját ízlése szerint választhatott az 
elkészítendõ tárgyakból, és örömmel vihette haza az 
elkészült „kincseket”. 
Közben a kosárlabdapályán a mozogni vágyó apróságok 
ügyességi játékokban vehettek részt. 
Az erdei tanösvényen, a patakparton  a részt vevõ 
csapatok akadályversenyen mutathat ták meg  
rátermettségüket. A tanösvényen elhelyezett táblákról 
tájékozódhattak  vízparti növények és állatok életérõl, a 
kérdések megválaszolásánál az így szerzett információkat 
használhatták fel.  

Nyílt nap az iskolában.

„Nézd csak azt a pici fát, rügyet fakaszt minden ág.
Én is ág, te is ág, kivirágzik a világ!”

Sok kis ágacska virágzott ki az elmúlt években Balassáné 
Molnár Edit tanító néni keze alatt. Az elsõ két év nagy 
jelentõséggel bír, hiszen a gyerekeknek írni, olvasni, 
számolni kell megtanulniuk. Tudtuk, nem lesz könnyû 
dolga Edit néninek. Észben és tehetségben nem volt hiány, 
viszont  mindegyik kis ágacska nagyon rakoncátlan volt, 
hatalmas öntudattal.
Mégis a sok türelem és odafigyelés, amit kaptak a gyerekek 
elég volt ahhoz, hogy egy nagyon alapos tudásról tegyenek 
tanúbizonyságot a szülõk és az érdeklõdõk számára 
rendezett bemutatón. A matematika és magyar órákon 
örömmel figyeltük, hogy habár még nincs is vége az évnek, 
már minden gyermek remekül elboldogul a számtanpéldák 
és a szorzótábla útvesztõiben, illetve folyékonyan, szép 
kiejtéssel tud olvasni.
A nagy fegyelmet és összpontosítást kívánó órák után, 
levezetésképpen Dér Krisztina tanárnõ interaktív 
énekóráján felszabadultan, vidáman daloltak együtt a 
másodikos és a majdani elsõ osztályos gyerekek.

Köszönjük mind a tanárok, mind a gyermekek lelkes és 
odaadó munkáját!

A második osztályos gyermekek szülei

Köszönetnyilvánítás

A „Szigligeti Iskoláért” Alapítvány, a Szigligeti 
Általános Iskola köszönetet mond mindazoknak a 
magánszemélyeknek és civil szervezeteknek, akik az 
elmúlt években a személyi jövedelemadó 1 %-ának 

felajánlásával,  befizetésekkel, vagy más módon 
támogatták iskolánkat. 

A felajánlott összegeket gyermekek év végi 
kirándulására, gyermekprogramok színvonalas 

megszervezésére, oktatási eszközök vásárlására 
fordítjuk. 

Kérjük, amennyiben lehetséges, ez évben is támogassák 
alapítványunkat az szja 1 %-ának felajánlásával. 

Adószám:

18938539-1-19

Köszönettel: Szabó Lászlóné iskolaigazgató

Egészségünk, jó közérzetünk érdekében érdemes 
kipróbálni ezt az új, egyre népszerûbbé váló sportot. Erre 
nyújt nagyszerû lehetõséget a május 1-i „északi séta” a 
túrázásra kiválóan alkalmas Kamonkõ-tanösvény 
útvonalán. Botra fel, vár mindenkit a természet és a nordic 
walking! Hunyadi Sándorné
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Ki, mit, tud Szigligeten

Hat évvel ezelõtt elindítottunk egy új rendezvényt, amellyel 
az volt a célunk, hogy a falu lakosainak kulturált 
szórakozást biztosítsunk. A részvevõknek pedig a hosszú 
téli estékre egy elfoglaltság lehetett a felkészülés. Sok-sok 
produkciót láthattunk az elmúlt években.
Talán nem szerénytelenség, ha azt állítjuk, hogy az 
Amijami Hastánccsoport és a Táncoló Talpak létrejöttében 
is szerepe volt a programnak. A felkészülés egy jó mûsor 
volt a Nyugdíjas klubnak, alakult színjátszó csoport, 
énekkar is. Megtudtuk, hogy milyen tehetségek élnek 
köztünk.
Tavaly és ebben az évben a környék településeirõl is 
eljöttek bemutatkozni. Az idén Várvölgyrõl érkezett egy 
amatõr színjátszó csoport. Nagyon színvonalas elõadást 
láttunk, remekül szórakoztunk. Egy nagyon kedves, 
játékos körtánccal léptek fel ismét az óvodások – 
versenyen kívül ugyan, de „párját ritkítva”!
Egyed Istvánné elnök vezetésével a zsûri tagjai, Kovács 
Pálné, Bátainé Páros Anita, Szabó Judit és Ódor Zoltán, a 
következõ döntést hozták:
Alsós gyermekek, próza: I. Szalai Anna (népmese)
Alsós, tánc: I. Steingruber Nikolett, II. Táncoló Talpacskák, 
III. Bácskai Dzsenifer-Domonkos Alexandra 
Felsõs, vers: I. Kovács Ákos, II. (megosztva) Ihász Vivien 
és Balán Lívia
Felsõs, zene, (zongora): I. Gergely Ramóna, II: Jani Cintia 
-Szabó Júlia (négykezes) III. Czanka Melinda (igaz, õ még 
alsós, de a zsûri döntése)
Felsõs, tánc: I. Táncoló Talpak, II. Balán Lívia és Balán 
Tünde
Felnõtt, egyéni: I. Molnár Ferencné (próza –ének), II. 
Takács Andrea (vers)
Felnõtt, csoportos: I. Várvölgyi Színjátszó Csoport, II. – 
megosztva: Amijami Hastánccsoport, Ódor Krisztina és 
File Ágnes (furulya) – zongorán kísért Kissné Dér Krisztina 
Ezek a rendezvények a szigligeti Önkormányzat anyagi 
támogatásával valósultak meg, illetve idén az egyik díj a 
Rigoletto Caffé Pizzeria által felajánlott vacsora volt. 
Köszönjük a támogatóknak, szereplõknek és a Szigligeti 
Nõk Egyesülete tagságának munkáját.

Filéné Gerencsér Zsuzsanna
Póka Ibolya

„Középkori utazás Veszprém vármegyében”
Olvasópályázat

1000 esztendõvel ezelõtt, Szent 
I s t ván  k i r á l y  Só l yban  ke l t  
adománylevelében említették 
elõször Veszprém vármegye nevét. 
Az évforduló méltó megünneplésére 
szervezett „Ezeréves megyék” 
rendezvénysorozat keretében, a 
Veszprém Megyei Önkormányzat 
történelmi vetélkedõt hirdetett 6-8. 
osztályos diákok számára, melynek 

lebonyolítója az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a 
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Veszprém 
Megyei Levéltár. Megyénk 1009-1552 közötti történelmérõl 
háromfordulós „szellemi tornát” írtak ki. 
Az elsõ forduló az Internet segítségével történt. A megadott 
több száz oldalnyi irodalom alapján, az elsõ forduló teszt-
feladatlapját File Ágnes, Papp Péter 8. -, Deli Júlia és 
Ménes Zsófia 6. osztályos tanulók töltötték ki március 10-
én a könyvtárban.  A megadott több száz oldalnyi ajánlott 
irodalom kiterjedt többek között:
a magyar címer és pecséttanra, állam-, jog-, 
alkotmánytörténetre, az építészeti emlékek és 
emlékhelyekre (fényképgyûjtemény), zenetörténetre, 
n é p d a l k ö l t é s r e ,  m e s e - é s  m o n d a v i l á g r a ,  
szórványemlékekre (az elsõ leírt magyar szavak idegen 
nyelvû (pl. latin) szövegekbe ágyazódtak be, pl.: Tihanyi 
Alapítólevél). 
A „kissé” túlzó - mind oldalszámát, mind tudományát 
tekintve - “enciklopédiából” összeállított, 50 kérdést 
tartalmazó, egy- és többválaszos feladatok (fotókkal 
kiegészítve) összesen 103 pontot értek. Ebbõl a mi kis 
csapatunk 82 pontot ért el. Gyakorlati feladatot is kaptak. 
Egy olyan címert kellet tervezniük, amelyben a Balaton és 
Szigliget is benne foglaltatik, erre a maximális 18-ból 13-at 
kaptak a gyerekek.  
Az elért pontszámuk 95 lett, így bejutottak a 2. területi 
fordulóba, amely április 20-án 10 órakor lesz a tapolcai 
Wass Albert Városi Könyvtárban.. Egy ajándék már a 
gyerekeké! A második forduló összes csapata – 
helyezéstõl függetlenül – a veszprémi Laczkó Dezsõ 
Múzeum és a Zirci Természettudományi Múzeum 
ajándékaként egyszeri ingyenes látogatási lehetõséget 
kap a kiállításaikra.
Nagy várakozással tekintünk az új forduló elé, a tanulók és 
a pedagógusok, Szíjártó Ferencné és Võfély Péter is. 
Gratulálok és jó felkészülést kívánok!

Póka Ibolya könyvtáros

Meghívó

A szigligeti Általános 
Iskolában 2009. május 3–án 

(vasárnap) 16.30 órai 
kezdettel ünnepeljük az 

ANYÁK NAPJÁT, melyre 
mindenkit szeretettel várunk.

Értesítjük a lakosságot, 
hogy tüdõszûrõ lesz Szigliget községben 

2009. április 17-én (pénteken) 
08,30 órától 12,00 óráig, 12,30 órától 16,30 óráig.

2009. április 20-án (hétfõn)
8,30 órától 11,00 óráig.

 
Helye: Általános Iskola udvara

 
Digitális szûrõbusz jön, kérem, hogy a 

betegbiztosítási kártyáját mindenki hozza magával.
A tüdõszûrés 20 év felettiek számára ajánlott!

Takács Józsefné
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Várkapunyitó

 Április 11. szombat

13.30 Ágyúszóra kezdõdik a programsorozat. Megnyitja 
Csiszár Jenõ “Tiszteletbeli Várkapitány”

Programok az alsó udvarban, a várszínpadon
14.00 Team 4 Music: Magyarország történelme dalokban
14.00 Bormustra kezdete
15.00 Szigligeti Amijami Hastánccsoport
16.00 Táltos szertartás. Heffner Attila mûsora
17.00 eszTam Ütõegyüttes  
17.50 A „Szigligeti vár bora” cím  odaítélése 
18.00 Batsányi Táncegyüttes 
19.00 Tûzzsonglõrök elõadása 

Programok a felsõvárban, az „Apródudvarban”
13.30 Apród rajzverseny kezdete
14.00 Apródavatás (próbatétel)
15.30 Apródavatás (ceremónia)
16.00 Újkori varázsló mûsora 
17.00 Játszóház 
18.00 Apród rajzverseny eredményhirdetése 

Április 12. vasárnap

Programok az alsó udvarban, a várszínpadon

13:00 Palonai Magyar Bálint Hagyományõrzõ csoport
14.00 Szigligeti Gyöngyvirágok Néptánccsoport 
15.00 Kinizsi Táncegyüttes 
16.00 Ajkai Reneszánsz Együttes 
17.00 P. Nagy Ferenc és Kovács József: „Válogatás a 
legszebb gyermekdalokból"
18.00 Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének bemutatója

Programok a felsõvárban az „Apródudvarban”

13.00 Apród rajzverseny kezdete
13.30 Apródavatás (próbatétel)
15.00 Apródavatás (ceremónia)
15.30 Udvari bolond elõadása   
16.30 Apród rajzverseny eredményhirdetése  

Mindkét nap:
Magyaros ételek és térségi borok, népmûvészeti 
kirakodóvásár a várban
Kiállítások a Várgalériában és az Írók Alkotóházában
Sétakocsikázás az Ófaluban
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SZIGLIGETI HARSONA

Felelõs kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelõs szerkesztõ : Póka Ibolya
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.

Szigliget, Kossuth u. 62.

Nyitva tartás:

Június 30-ig
 12 - 21 óráig

 Szünnap : Szerda

Asztalfoglalás: 36 30 560-5001

info: www.rigolettopizzeria.hu
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