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IDÉN 750 ÉVES A SZIGLIGETI VÁRIDÉN 750 ÉVES A SZIGLIGETI VÁR

Szigliget község Képviselő-testülete  2010. 
március 16-án tartott nyilvános ülésén a 
következő határozatokat hozta:
- Pupos Lajos Fő téren lévő, utcafronti 
üzlethelyiségét 6 hónapra információs iroda 
céljára, 150 e Ft bérleti díjért bérbe veszi.
- Szarvas Aladár (1026 Budapest, Gábor Áron 
u. 61. II/9.) vállalkozó részére a szigligeti 
várban 2 x 0,5 m2 nagyságú területet biztosít 
turisztikai távcső üzemeltetés céljára 1 
éves időtartamra. A bérleti díj összegét 
inflációval emelten 84.000 Ft-ban állapítja 
meg.
- A strand területén Hardi Lászlóné (Tapolca, 
Berzsenyi u. 5. szám alatti lakos) részére 
2010. június 1. és augusztus 30. közötti 
időszakban – 30 napra, a polgármester által 
kijelölt helyen 40 m2 nagyságú területet 
biztosít légvár felállítása céljára. A bérleti díj 
összegét inflációval történő emeléssel 
141.000 Ft-ban állapítja meg.
- A Ciframajorban kialakítandó inkubátor ház 
létrehozását támogatja.
- Megbízza a polgármestert, hogy indítson

pert Szigliget „Váralapítvány” ellen, 
melynek tárgya annak megállapítása, hogy az 
alapítvány 1 évig jogtalanul üzemeltette a 
várat. Ezzel egyidejűleg kártérítési igényt 
terjesszen be az elmaradt haszon kapcsán, 
melynek összegét 2007. május 5-től 2008. 
május 31-ig terjedő időszakban, a várbelépők 
eladásából keletkezett bevétel összegében 
határozza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a Dr. Iglódi 
Endre ügyvédet kérje fel a perben az 
önkormányzat képviseletével.
- A továbbiakban nem járul hozzá  ahhoz, 
hogy a szigligeti „Váralapítványnak”  - 
Szigliget Község Önkormányzatának 
tulajdonában álló, az önkormányzat 
székhelyeként megjelölt - Szigliget, 
Kossuth utca 54. sz. ingatlan legyen 
székhelyéül bejegyezve.  Megbízza a 
polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről a „Váralapítvány” kuratóriumának 
elnökét és az alapítványt nyilvántartó 
Veszprém Megyei Bíróságot is tájékoztassa.

Önkormányzati hírek

Lomtalanítás!

Az idei évben május 4-én és 5-én szállítjuk el az ingatlan elé kihelyezett lomot.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét arra, hogy a település összképe és a „lomizók” 
településen tartózkodásának minimalizálása miatt, a lomot csak 2-án és 3-án rakják ki az 
ingatlan előtti közterületre úgy, hogy se a gyalogos-, se a gépkocsiforgalmat ne gátolja!
A szemétszállítást végző cég nem szállítja el a veszélyes hulladékot  – pl. akkumulátor, 
gépjármű abroncs stb. -, kiselejtezett elektronikai hulladékokat (TV, hűtő, mikrohullámú sütő, 
számítástechnikai alkatrészek, monitorok, fénycsövek stb.). Amennyiben mégis kihelyezésre 
kerülnek az előzőekben felsorolt tárgyak, az önkormányzat a tulajdonosokkal szemben 
eljárást kezdeményez.

Balassa Balázs polgármester
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d) Érvényes szavazatok száma 
jelöltenként

 
Dobó Zoltán Jobbik 63

Lasztovicza Jenő FIDESZ-KDNP      398

Lévai József MSZP 75

Mészáros László MDF 20

2010. évi Országgyűlési Képviselő Választás 1. fordulója - 2010. április 11.
Szavazóköri eredmények

Szigliget 1. sz. szavazókör, Szigliget, Kossuth u. 53., Általános Iskola

        VESZPRÉM megye 04. számú VESZPRÉM megye
             egyéni választókerülete       területi választókerülete

a) A választók nyilvántartása

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma: .......................................................................................819
A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás
alapján felvett választópolgárok száma: ................................................................. 23
Választópolgárok száma a névjegyzékben 
a szavazás befejezésekor: .................................................................................... 842

b) Szavazóként megjelentek

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:................................................. ..569

c) Szavazás

Urnában levő szavazólapok száma:......569           Urnában levő szavazólapok száma:.....569
Eltérés a szavazóként megjelentek                        Eltérés a szavazóként megjelentek 
számától (többlet:+/hiány:-): .....................0           számától (többlet:+/hiány:-): ....................0
Érvénytelen szavazatok száma: .............13           Érvénytelen szavazatok száma: ..............6
Érvényes szavazatok száma: ...............556           Érvényes szavazatok száma: ..............563

A „Szigligeti Iskoláért” Alapítvány
köszönetet mond mindenkinek, aki a személyei jövedelemadója  1 %-át az 

alapítványunknak felajánlja.

A befolyt összeget az iskola, a gyerekek,  iskolai rendezvények támogatására 
használjuk fel.

AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18938539-1-19

d) Érvényes szavazatok száma 
listánként

 
JOBBIK          58

MSZP          78

MDF          22

FIDESZ – KDNP        383

Lehet Más a Politika          22

 Forrás: www.valasztas.hu
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A hely szelleme
A szigligeti vár lakói: Martonfalvay Imre 

Mindenki, aki a szigligeti várral egy kicsit is foglalkozott, régi ismerősként üdvözli 
Martonfalvay deákot, ahogy őt nevezték kortársai. Ő az a személy, akinek nevét a vár 
jobban megőrizte, mint sok tulajdonosáét, várúrét. Valószínűsíthető, hogy abban az időben 
azt a   ritka tettet hajtotta végre,  hogy magyar emberként megtervezte és kivitelezte a vár 
legerősebb részét a rondellát, amit ekkor szinte kizárólag olasz hadmérnökök végeztek 
más váraknál. 

Hősünk 1510 – ben született Lacza vagy Lukács családnéven a Vas megyei 
Kemenespálfa részét képező Martonfalván. Látható, hogy felvett előneve, amelyet később 
családnévként használt, innen származtatható. Ismeretlen körülmények között, de igen 
fiatalon már enyingi Török Bálint familiárisa lett. Ez a kapcsolat – amely szó szerinti 
fordításban szolgát, cselédet jelent – az adott történelmi korban egy megbecsült, 
birtokadományokkal megpecsételt szoros, elsősorban bizalmi kapcsolatot jelentett. 
Minden bizonnyal nem véletlen, hogy Martonfalvay már 20 éves korában Somogyváron a 
Török család számtartója, íródeákja, kulcsárja, amely tisztségekhez magas műveltség is 
tartozott. Ezért Török Bálint viharos életéhez kapcsolódik tevékenysége, így részt vett 1526 
után a két király között csapódó főúr majd minden  hadjáratában és ő vezényelte a 
Szigligeti várat visszafoglaló csapatokat is, akik az akkor Ferdinánd király pártján álló 
Lengyelektől vették el a várat. 
Szerencsésen megszabadult 1541 – ben  a török fogságtól. Ugyanebben az évben 
Szigetvár tiszttartója és kitart az egyedül maradt úrnője mellett, majd 1541 és 1543 
között a Szigligeti várban tartózkodik.  Hosszas kérlelés után úrnőjétől elvállalja a Pápai 
várkapitányi tisztet.  Komoly haditette, hogy 1543 és 1555 – ben  két török ostromot is 
visszavert Pápán .  
Urának rabsága alatt több birtokot jogi úton szerzett vissza a családnak, amiért hálából a 
családtól Acsád és Köveskút birtokokat kapta meg.  Ezért is érthetetlen, hogy ugyanezen 
területeket 1555 – ben Török  Bálint fiai – János és Ferenc – elvették tőle. Lehetséges, hogy 
ez a vita adott okot arra, hogy emlékiratában kritikus hangon beszéljen volt ura 
cselekedeteiről. Szolgálata a családnál ennek ellenére nem szakadt meg, mert 1591 – ben is 
mint Török Bálint unokájának /primárius familiáris/ főember szolgának nevezik . Ez az 
utolsó okleveles említés róla.  Pápán halt meg.
Térjünk vissza szigligeti tevékenységéhez. Az ostrom után következhettek az építés évei, 
amit részletesen leírt sokat emlegetett naplójában és emlékiratában. Ez az emlékirat, amely 
az 1528 – 1585 közötti évekről szól, nem csak számtalan nagy történelmi esemény leírását, 
hanem a végvári élet minden napjait is irodalmi szinten írja le. Ebben ír igen részletesen 
a szigligeti visszafoglalás utáni építkezésekről, amelyek támpontot jelentettek a kutató 
régésznek is. De nem minden utalása egyértelmű a ma emberének, mert az egyértelműen 
leírt két pince – amit borral töltött meg – hol van a várban?…Nem találjuk! Az bizonyos, 
hogy a felsővárban a déli fal magasítása és vastagítása, ugyanott a korábbi pincéből 
kialakított ciszterna és a rondella is az ő alkotása. Nagy valószínűséggel az alsóvári 
kaputorony építését is a nevéhez köthetjük. 

Nem feleslegesen hangoztatjuk, hogy a történelem gyökerei mélyek, mert évekkel 
ezelőtt sikerült megtalálnom és kapcsolatba kerülnöm Martonfalvay Elekkel, aki 
történelmi ősünk leszármazottja.  Külön örömömre szolgáltak megható szavai, amik a 
szigligeti látogatása után hangoztak el, látva korai ősének megörökített személyét a 
rondellánál. Ezek után ki kételkedik abban, hogy a „hely szelleme” tovább él.
                                                                                                   

Paál József
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A jól összeszedett, hatalmas kutatómunka 
és a rendezés Dani érdeme, Tibi a 
műsorvezetésben, Gábor pedig a 
technikában jeleskedett.
A filmhez mindannyian gratulálunk és 
várjuk a következőt!
A film a könyvtárban mindenki számára 
elérhető, és terveink között szerepel, hogy az 
iskolában ősszel megismételjük a vetítést. Az 
Internettel rendelkezők a szigligeti honlapról 
tölthetik le. 

Póka Ibolya

 

Kiállítás és könyvbemutató az Irodalmi 
Alkotóházban

2010. április 10-én délután szemet és lelket 
gyönyörködtető, színvonalas kiállításnak és 
műsornak adott helyet az Esterházy kastély.

 <<<Hagymás István 
polihisztor Szlovéniából
elhozta fotóit, amelyek a 
vizet, mint az élet 
forrását, a szépséget, a 
szabadságot, az állandó 
mozgást fejezték ki.

Szakolczay Lajos >>>
József Attila-díjas író,
kritikus nyitotta meg a 
kiállítást, autentikusan 
elemezve az egyes fotókat.
Ezt követően került 
sor - József Attila születés-
napjára emlékezve – Hagymás István 
könyvének bemutatójára, ” A mitikus József 
Attila  - Szinkronicitások József Attila életében 
és életművében” címmel. A szerző felhívja a 
figyelmet egy olyan „József Attila jelenségre””, 
amelyet az úgynevezett szinkronicitás 
determinál. Azokra az ok-okozati 
összefüggésben látszólag nem álló dolgokra 
próbál rámutatni József Attila életében és 
életművében, amelyek ismételten fordulnak 
elő. Faragó Laura  énekművész (a képen 
férje mellett), „A Magyar Kultúra Lovagja” 
csodálatos hangjával hozzájárult ahhoz, hogy  
a kiállítás és könyvbemutató maradandó 
élmény legyen mindazoknak, akik részesei 
voltak ennek a szép délutánnak.

Köszönettel: Ságodi Zsuzsanna

U.i.: A kiállítóterem mindenki számára nyitott, 
látogassák meg a kiállítást!

Kirándulás az európai miniállamokban

Szászi József  – testvérével, Endrével 
- 1985. júliusában tett utazásukat tárta elénk 
számítógép és kivetítő segítségével az 
általános iskolában. Az akkor készült 
felvételek digitalizálásával elröpített 
bennünket Liechtenstein, San Marino, 
Monaco és Andorra történelmébe, gazdasági- 
és kulturális életébe. 
Megtudhattuk, hogy a balatonnyi hosszúságú 
Liechtenstein a „béke szigete”, ahol csak faluk 
vannak és főváros helyett főfalu honol.
..., hogy miért van Monaco címerében 2 
ferences szerzetes karddal; a Vatikán után a 
világ 2. legkisebb állama, területét a tenger 
feltöltésével növelte meg.
..., hogy a világ legöregebb köztársasága, 
San Marino címere hasonló a magyarhoz.
..., hogy a Pireneusok  láncai között megbúvó 
európai  miniállam, Andorra miként lett  
adóparadicsom.
 Mindezt és még sok-sok érdekességet 
láttunk és hallottunk Józsi előadásában, 
magával ragadó kedvességével, - stílusával, 
sok-sok banánnal -, a magyar tavaszivagdalt 
konzervvel-, citromporral-, édeskével 
fűszerezve.
Megígérte, hogy ősszel újra "hazatér" 
tarsolyában egy újabb témával.
Mi pedig köszönjük, hogy megosztotta velünk 
az élményeit és várjuk szeretettel! 

Póka Ibolya 

Mint azt a Szigligeti Harsona februári 
számában közzétett hirdetésben láthatták, 
márciusban, az általános iskolában a fenti 
címmel, filmvetítésre voltunk hivatalosak - 
három fiatalember, Balassa Dániel, Szabó 
Tibor András és Vass Gábor  készítette 
mozira.
A  zsúfolásig megtelt klubban az ötödik 
osztályos tanulótól a nagymamáig minden 
korosztály képviseltette magát.
A film hat részből áll , a „Kezdetektől”, a  
„Vad vidékből falu”, az „Újfalu”, a „Hősök 
kora”, a„Lengyelek egy magyar várban” és 
a „Boldog békeidők”  címmel. Szigliget 
évezredes történelmét mutatja be 
tudományosan  elfogadott kincsleletek, 
okiratok felsorakoztatásával. 

  
 



Mátyás, király vagy!
 

A királyság mögött persze sokévi, 
kemény munka van. 
File Mátyás 2000-ben kezdett vívni a Balaton 
Vívó Klubban, Tapolcán, először Németh 
Árpádnál, majd jelenlegi edzőjénél, Borosné 
Eitner Kingánál. Gimnáziumi tanulmányai 
Keszthelyre szólították a most 19 éves vívót, 
aki azóta ott edz. Jelenleg a Georgikon 
Egyetem FSZ képzésében vesz részt, 
természetesen mindent alárendel a vívásnak.
Elmondása szerint minden második hétvégén 
jár versenyre, aminek a fele világkupa -, illetve 
külföldi válogató. A nyár sem telhet munka 
nélkül, Matyi a 12 fős felnőtt keret tagja, így a 
nyári edzőtáborokban is részt kell vennie.
A még egy évig junior kategóriában versenyző 
vívó elmondta, hogy sokat segített neki az, 
hogy az utolsó versenyeken is küzdenie 
kellett a keretbe jutásért.
A világbajnokságot Azerbajdzsánban, 
Bakuban rendezték, ahol Matyi a 
csapatversenyben vett részt.  Az első 
mérkőzés sima volt, a Japán elleni 45-38-as 
győzelemmel kezdett a csapat, majd ezt 
követte a 45-30 arányú németek feletti 
győzelem. A döntőbe jutás már keményebb 
dió volt, az ukránok ellen az utolsó asszó előtt 
még 37-34-re vesztésre állt a magyar csapat, 
de végül 40-39-re sikerült hozni a meccset.
A döntőben aztán az olaszok következtek, a 
végig hátrányban lévő magyarok végül erős 
hajrával 45-40-re győztek, és vívták ki a 
világbajnoki címet. File Mátyás mellett még 
a tapolcai Hanczvikkel Márk, Böjte 
Szabolcs  és Györgyi Levente  voltak a 
csapat tagjai.
Matyi már a május 15-i felnőtt országos 
válogatóra készül, amely pontot ad a 
következő évi ranglistára. Reményei szerint 
a londoni olimpia után változik a mezőny, 
és az ő neve is a felnőtt válogatottak 
között fog szerepelni.
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Nagyon büszkék vagyunk Matyira, és 
reméljük, hogy ez még csak a kezdet! További 
sok sikert kívánunk!

Balassa Dániel

2010. Húsvéti locsolóbál

A Szigligeti Általános Iskola Szülői 
Munkaközössége, és az iskola tanulói 
nevében köszönetet szeretnénk mondani a 
következő vállalkozóknak és 
vállalkozásoknak, akik önzetlen 
felajánlásukkal, többen az idén már 
másodszor segítették bálunk sikerét:
Bakos Attila családi kisvendéglője: Bakos 
Attila; Esterházy Pince Szigliget Vendéglátó 
Kft.:Simon Péter; Vitorlás Kikötő Étterem: 
Varga Marcsi; Vár Vendéglő: Bodó Ferenc; 
Várkávézó: Németh Zoltán; Németh Pince: 
Szalai Attila és felesége; Szent Antal Pince: 
Szántó Zsolt; Szatmári Pincészet; Szászi 
Pince: Szászi Endre; Pupos Pince: Pupos 
Kálmán; Rompos Tamás és Jánka 
Krisztina;Szigliget község Önkormányzata; 
Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola; 
Horváthné Czégány Judit; Takács Andrea; 
Szennyai Jutka; Antikvitás: Villányi Péter; 
Idrányi Péter és felesége; Kerámia műhely: 
Mezey Artúr és Judit; Már Sándor és felesége
Elismerést érdemelnek azok a szülők és 
pedagógusok is akik kisebb 
ajándéktárgyakkal vagy munkával, esetleg 
mindkettővel vették ki részüket a sikeres 
rendezvényből.
A köszönet természetesen jár minden 
bálozónak, akik jelenlétükkel adtak értelmet 
közösségünk munkájának. A hangulat kiváló 
volt, így reméljük a jövőben is számíthatunk 
megtisztelő részvétükre.

Kívánunk mindenkinek jó egészséget, az 
iparosoknak sok megrendelést, a turizmusból 
élőknek sok-sok vendéget!

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató
Raposa Lajos Sz. M. elnök. 

2010. máj 1-jén 15 órakor 
Nordic Walking Kamonkő-túra indul 

   a vár alatti parkolóból.
A túrát Galambos László, a HUNWA elnöke vezeti.

A vezetés és a bothasználat ára 2.500,-Ft
 

   Minden természetjárót szeretettel várnak!



Nyílt nap az iskolában

„Számok, betűk hangzanak,
Kis diákok rajzanak.
Felmondják a szorzótáblát,
Hogy ötösük megkaphassák.”

Lipcsey M. Emese Kezdődik az 
iskola című versének részlete)

Március 17-én nyílt tanítási órákon 
nyerhettek betekintést a szülők, 
érdeklődők, és nem utolsó sorban a leendő 
első osztályosok arról, mi történik az 
osztálytermek falai között. Mit akar a 
ceruza, hogy lesz a tanulásból játék, és 
öröm?
A vendégek jelenléte 
miatt, a bemelegítést 
jelentő első tanórában, 
sok kisdiák szívesen 
elbújt volna az iskola-
padok alatt, de amint 
a bátrabbak szerepel-
ni kezdtek, a többiek is 
szárnyra kaptak.
Főként matematika, magyar és angol 
órákon kerülhetett sor arra, hogy a 
gyerekek tanúbizonyságot tegyenek 
tudásukról, tehetségükről. Észben és 
tehetségben nem volt hiány, viszont az 
izgalomtól nem sikerült minden gyerkőcnek 
megszabadulnia.
Hasonlóan a korábbi évekhez, az idén is az 
elsősök óráit látogatták a legtöbben, de a 
harmadik és a negyedik osztályban is szép 
számmal akadtak érdeklődök.
A nyílt tanítási órákat követően, iskolát 
bemutató fórumra került sor. Az iskola 
életéről, szakmai-pedagógiai értékeiről 
szóló tájékoztatóm után az érdeklődő 
szülők kérdéseket tehettek fel Balassa 
Balázs polgármester úrnak, Mezeyné Verő 
Katalinnak és nekem.

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

Sikeres rajzpályázat

A tapolcai Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Általános Iskola rajzpályázatot 
hirdetett. 

A Mária-napi versenyen, felső 
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tagozatos kategóriában File Zsuzsanna 7. 
osztályos tanuló 3. helyezést ért el a 
”Bibliai pusztaság” című krétarajzával. 
Felkészítő tanára Szájer Béla volt.

Jó eredmény asztaliteniszben is 

A Dr. Nagyőszi Sándor-asztalitenisz 
emlékverseny az utánpótlás korú 
asztaliteniszezők hagyományos 
megmérettetése. Veszprémben, a  
Medgyaszay István Szakképző Iskolában 
rendezett versenyen, Újonc (1998-99-es) 
korcsoportban Szalai Anna, a szigligeti 
általános iskola 5. osztályos tanulója  III. 
helyezést ért el.
Az eredményekhez szívből gratulálunk!

Jeszencsák Edvin 
iskolaigazgató

Köszönetnyilvánítás

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon 
nagy meglepetésünkre és örömünkre 
csokinyuszik vártak ránk az 
osztálytermekben.  Köszönjük a Szülői 
Munkaközösségnek, hogy gondoltak ránk!
A Diákönkormányzat nevében: 

Ménes Zsófia 7.o. ☺☺

A Szigligeti Horgászegyesület híreiA Szigligeti Horgászegyesület hírei

Tisztelt horgásztársak barátaink!

Örömmel tudatjuk, hogy a sikeres őszi 53 
mázsás pontytelepítés után (melynek több 
mint fele méret feletti volt), az idén április 
elsején területünkön 12 OOO db csuka- 
ivadékot telepítettünk.
Itt kell megköszönünk a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-nek és 
különösen Szakál Tamás úrnak, hogy ezt 
megtehettük.
További híreink...
Május 29-én a Szentháromság-napi hegyi 
búcsú napján - „ismerjük meg egymást 
jobban” céllal - egyesületi horgász- 
délelőttöt tartunk. 

(Folytatás a következő oldalon) 



Várjuk egyesületünk régi és új tagjait, 
valamint családtagjaikat. Töltsünk el egy 
kellemes délelőttöt a szabadban! 
Szlogenünk: 
„Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek, 
isztok.”
Kezdés: 2010. május 29.
Helyszín:  Hajóállomás - Szigliget
Gyülekező: 7-8 óráig
Horgászat: 8.30-11.00 óráig
11.00-tól, szabad program, beszélgetés 
ameddig jól esik.
Sporttársi üdvözlettel:

a Horgászegyesület szigligeti 
vezetősége 

Balaton7 - május 8-15.

Május 8. 10.00 óra  Szigligeti Várverseny 
GP. –Íjászverseny
Adatik tudtára mindenkinek, hogy az Úr 
2010. esztendejében a Szigligeti Vár 750 
éves. E jeles évforduló tiszteletére, Szigliget 
Önkormányzata és a vár apraja s nagyja 
íjászküzdelemre hívja, és nagy szeretettel 
várja szép hazánk íjászatot szerető és 
művelő harcosait és családjukat. Nevezés: 
9.00.-10.00 óra között.

- Május 11. 18.00 órától  Várjátékok
 
- Május 15. 15.00 órától Várjátékok

A Szigligeti Palonai Magyar Bálint 
Hagyományőrző Egyesület fegyver- és 
harcászati bemutatóját tekinthetik meg a 
vendégek. A vállalkozó szellemű látogatók a 
bemutatót követően kipróbálhatják, a 
középkor fegyvereit (kelevézt, 
csatacsillagot, vagy éppen az íjakat).
Naponta kipróbálhatják a látogatók az 
íjásztudásukat. A kisgyermekek számára 
állatsimogatót alakítunk ki. A 
várgalériában pedig megtekinthetik az 
ingyenes vártörténeti kiállítást.

Várfesztivál

Május 22.
10.00 Várkápolna felszentelése, majd 
szentmise. A misét celebrálja Várszegi 
Asztrik Pannonhalmi Főapát 
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13.00 Megnyitó
13.20 Szigligeti Gyöngyvirágok 
néptánccsoport
14.00 BRASS SHOW –Daniel Speer 
Brass fúvósegyüttes 
15.00 Együgyű Jankó (vásári játék) 
16.00 Apródavatás
16.00 Veszprém Táncegyüttes műsora 
17.00 PIKO Jazz Band
18.00 Nagykanizsai gólyalábasok 
19.00 Palonai Magyar Bálint 
Hagyományőrző Egyesület harcászati 
bemutatója

Május 23.
13.00 Amijami Hastánccsoport
14.00 Hangulatcsinálás középkori módra 
(Hollóének Hungarica Régizenei Együttes)
15.00 Solymászbemutató 
16.00 Alma zenekar műsora 
17.00 Kinizsi Néptánc együttes 
18.00 Apródavatás
18.00 Csatacsillag hajító verseny
18.50 Középkori zenei koncert (Hollóének 
Hungarica Régizenei Együttes) 
19.45 Gyulaffy László Hagyományőrző 
Bandérium bemutatója 
20.30 Hyperion tűzzsonglőrök

Május 24.
11.00 Apródavatás 
12.00 Ajkai Reneszánz Együttes műsora
13.00 Csalóka Péter c. komédia
14.00 IR32 Hagyományőrző Egyesület 
bemutatója
15.00 Csernik Szende –lábbábos
16.00 Nyirettyű Együttes népzenei műsora
A rendezvény ideje alatt magyaros ételek 
és térségi borok, népművészeti 
kirakodóvásár, kovács bemutató, 
játszóház, állatsimogató, míg a 
Várgalériában kiállítás várja a vendégeket.

Szentháromság-napi hegyi búcsú 

Május 29.

A hagyománnyá vált  programon 
horgászverseny, kirakodóvásár, 
kulturális műsor és halászléfőző 
verseny  várja a vendégeket és a falu 
apraját nagyját.
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Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
                               8264 Szigliget, Kossuth utca 53.

Tel.                           : 87/561-007, +36 70 371 5400 
Fax.                          : 87/561-019
E-mail   : szigligkonyvtar@freemail.hu
Lapzárta                   : minden hónap 20. napján

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 2010. Április

8264 S zig lig et,
K os s uth L. u. 27.

(70) 516-3676

S Z IG LIG E TI
S zépés zeti M űhely

2009. márc ius  1-jétől
vá rjuk  kedves  Vendég einket!

S zolg á ltatás a ink:
*   A rc dia g nos ztika ,

        *   D r. Haus chka  kezelés ,
*   B elnatur kezelés ,

        *   S zôrtelenítés ,
   *   S m ink tanác s adás ,

       *   Para ffinos  kézápolás .

} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA
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