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X. jubileumi szigligeti Süllőfesztivál 
A Szigligeti Süllőfesztivál 2006 őszén került először meg-

rendezésre hagyományteremtő szándékkal a Szigligeti 

Turisztikai Egyesület szervezésében. Célja volt a turisztikai 

szezon meghosszabbítása, a helyi vállalkozások élénkíté-

se. Az Egyesület célja, hogy a Szigligetre látogatóknak 

színvonalas, programokkal dúsított hétvégi kikapcsolódást 

biztosítson, az őszi Balaton festői hangulatának díszletei 

közt. 

Az idei évben jubiláló három napos rendezvényen több 

ezren megfordultak. Voltak olyan vendégek, akik Sopron-

ból, Győrből, Budapestről, Szegedről, Debrecenből vagy 

épp Nyíregyházáról érkez-

tek azért, hogy megkóstol-

ják a Süllőfesztivál sztárját, 

a süllőt. Sok hal és finom 

bor fogyott a három nap 

alatt. Helyi vendéglősök 

különleges halételeiket, a 

szigligeti borászok finom 

boraikat, az ország min-

den tájáról idesereglő kéz-

művesek gyönyörű porté-

káikat kínálták a vendégeknek.  

A gasztronómiai élmények mellett, igazi léleksimogató 

zenei programok szórakoztatták a nagyérdeműt. Pénteki 

napon népi tánc, jazz zene, bohóc műsor, rockosított slá-

gerek és a Fonográf emlékzenekar jóvoltából nosztalgikus 

Fonográf klasszikusok biztosították a feledhetetlen hangu-

latot. 

Szombaton az ünnepi köszöntő előtt Vesztergám Miklós 

kezében „Felsírt a tárogató” és méltóképp nyitotta meg a 

második napot, melyet tovább fokozott a Babos – Piller 

jazz duo műsora. Babos Lajos és Szigliget szülöttje, Piller 

Balázs művész Urak, második előadásukon is fantasztikus 

zenei virtuozitással játszottak a közönségnek. Káli Magdol-

na a Szigligeti Turisztikai Egye-

sület nevében hivatalosan is 

megnyitotta a X. jubileumi szig-

ligeti Süllőfesztivált és ünnepi 

köszöntőt mondott Rig Lajos 

országgyűlési képviselő, vala-

mint Balassa Balázs települé-

sünk polgármestere és a Bala-

toni Szövetség Elnöke. A kö-

folytatás a következő oldalon... 



  2. oldal             Szigligeti Harsona                     2015. Október 

szöntőket követően Ko-

vács Károly esperes úr 

megáldotta a halat és 

kezdetüket vették a délu-

táni programok.  

A Gyöngyvirágok nép-

tánc csoport műsorát 

csodálták a vendégek, 

majd interaktív gyermek 

műsor következett a 

színpadon. A lenyugvó 

nap fénye mellett a Kocs-

mazaj zenekar mutatta 

meg, hogy „így kell ezt csinálni”, és szórakoztatta a látoga-

tókat, majd a tömegeket vonzó Pannonia Allstar SKA 

Orchestra pörgette fel a hangulatot és ugráltatta meg a 

közönséget. Karneváli hangulatban, pörgős ütemekkel 

tüzelte fel a PASO zenekar a közönséget, a koncertet kö-

vetően ünnepi Tűzijátékot csodálhattak meg az érdeklő-

dők. 

A koncertek között a szigligeti Turisztikai Egyesület tagjait 

és kitartó munkájukat ismerhették meg a látogatók. Szó 

esett a nemes célokról, és az édes örömről, hogy ezt a 

rendezvényt egy maroknyi csapat szabadidejüket felál-

dozva hozta és hozza létre évről évre. Hivatalos és fiatalos 

megközelítésben is említésre került, az az odaadó munka 

és rengeteg jóakarat, amivel a Szervezők és Támogatók 

munkájának gyümölcsét élvezhetik a fesztivál vendégei.  

Gelencsér Dávid meglepetés produkcióban és a feltörekvő 

ifjúság sajátos nyelvén foglalta össze a szigligeti Süllőfesz-

tivál eddigi 10 évét. Hatalmas sikert aratott és megadta a 

következő évek szlogenjét is „Gyere most és kapcsolódjál 

ki, Ha eljössz nem fogod megbánni”. A saját készítésű mű-

veit, melyeket elő is adott, nagyon szerette a publikum. 

Vasárnapi napot a Cso-

bánci dalkör műsora 

nyitotta, melyet Vásári 

komédia követett, majd 

az Eszterházy cigányze-

nekar műsora által „jó 

ebédhez szólt a nóta”. A 

Kinizsi Néptánc együttes 

Cigány táncok műsorán 

elámult a nézőközönség. 

A X. jubileumi szigligeti 

Süllőfesztivál záró prog-

ramja a Főnix együttes 

volt, melyben Mátrai Csaba is zenél, innét az erős kapocs 

a zenekar és Szigliget között. Kicsik és nagyok együtt élvez-

ték a műsort, mely méltóképpen zárta le a fesztivált. 

Örökzöld slágereket játszottak és megígérték, jövőre itt 

lesznek velünk.  

Nem csak a koncertek alkalmával lehetett testmozgást 

végezni a rendezvény ideje alatt, hanem Demeter Éva ve-

zetésével minden nap Kamonkő túra indult. Hatalmas volt 

az érdeklődés a túra iránt, büszkén jelenthetjük ki több 

százan végig mentek a túraszakaszon. Szombati napon 

kétszer is túra indult, ahol Éva kíséretével meg tudták cso-

dálni Szigliget panorámáját a csodálatos időjárásban a 

túrázni vágyok. 

Rengeteg embert vonzott ide, kis községünkre a X. jubileu-

mi szigligeti Süllőfesztivál. Méltán lehetünk büszkék a he-

lyi adottságokra, és a hatalmas odaadó szervezői munkára 

melyet a szigligeti Turisztikai Egyesület tagjainak ezúton is 

köszönünk. Sok élménnyel és tapasztalattal várjuk a kö-

vetkező rendezvényeket, mert Szigliget télen és nyáron is 

várja a vendégeket mivel mindenkor lehetőséget biztosít a 

szórakozásra és a kikapcsolódásra! 

„Itt élni jó, itt élni szép, legyünk rá nagyon büszkék!” 
 

Írta: Vizeli Zsófia 

...folytatás az előző oldalról 
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Az idei már az ötödik alkalom, amikor a Süllőfesztivál prog-
ramjai között a Tanösvény túra is szerepel.  
Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. A háromnapos ren-
dezvény sorozat mindegyik napján volt Tanösvény túra, sőt 
szombaton kettő is, mivel a Bokodi Természetjárók száz fős 
csoportot jelentettek be.  
Összességében: idén már közel háromszáz ember érdeklődé-
sét keltette fel a túra. A kb. 5km-es utat közel két és fél óra 
alatt járjuk be. Az út során a résztvevők nemcsak e páratlan 
szép tájjal, ismerkedhetnek, de megtudhatják többek között 
a dombok elnevezésének keletkezését (pl: Királyné szoknyá-
ja, Kamonkő, Botos domb, Rókarántó stb..) is. A Farkas villa 
kapcsán Farkas Istvánról (1887-1944) kapnak rövid, figye-
lemfelkeltő ismertetőt. A Szentháromság kápolnánál tavaly 
óta Szabó Tibi vállalja az idegenvezetést. 
A túra erdei szakaszán láthatók a volt homokbánya meredek 
falába fúrt lyukak, azaz a „gyurgyalag lakópark”. Sajnos 
ilyenkor, október végén már csendes a táj, a gyurgyalagok 
már messze járnak, hiszen költöző madarak. Csak a fénykép-
ük látható egy ismeretterjesztő táblán. Azt hogy vaddisznó-
ban nincs hiány a szanaszét feltúrt talaj jelzi. Szerencse, hogy 
velük sem találkoztunk. 
Idén nem lehetett panasz az időjárásra. Mind a három nap 
ragyogó, napos, igazi kiránduló időnk volt. Az út során két 
helyről is remek kilátás nyílik a Balatonra, amely a tiszta idő-
ben élvezhető igazán.  
Ha visszagondolunk az eddigi Süllőfesztiválok időjárására, 
megállapíthatjuk, hogy a kellemes napok voltak túlsúlyban, 
ami szabadtéri programoknál nem elhanyagolható tényező. 
Reméljük, jövőre is hasonlóan jó időben sikeres túrákat szer-
vezhetünk.  

Demeter Éva 

Tanösvény túra – 2015 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület a Kecskeméti SOS 
Gyermekfalu javára önkéntes adománygyűjtést 
szervez. 
Amit elfogadunk: felnőtt és gyermek ruhanemű, 
cipő (méret szerint osztályozva), játék, ágynemű, 
takaró, száraz élelmiszer. A gyűjtés október 23-tól 
november 06-ig tart, az adományokat mindennap 
15 órátol-18 óráig a Szigliget, Kossuth utca 128. 
szám alatt lehet leadni. 
Érdeklődi lehet: judit.czegany@gmail.com vagy 
06/70/611-5046-os számon este. 
  
köszönettel: Horváthné Czégány Judit 

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör idén is a korábbi évek 

gyakorlatához igazodva - főként építészekből álló - zsűrit 

hívott össze, amelynek feladata eldönteni, az előző évben 

használatbavételi engedélyt kapott házak közül melyik ér-

demli meg a „Szép ház – szép kert” díjat. Idén a Bíráló Bizott-

ság a megtekintett hét ház közül egyhangú szavazattal az 

Aranykagyló u. 59. sz. ingatlannak ítélte oda a díjat. Indoklá-

sában kiemelte, hogy az épület, amely egy régi kis présház 

felújítása, bővítése, milyen gonddal őrizte meg a régi értéke-

ket. A versenytársakkal szemben a nyertes épület tömegfor-

málásában, anyaghasználatában, részletképzésében, szín-

rendszerében "mer" egyszerű lenni! Harmonikusan illeszke-

dik a Rókarántó lejtőjéhez. A kert kialakítása is hagyomány-

tisztelő, példaértékű. 

A díjat, Németh János Kossuth díjas keramikus alkotását 

idén személyesen a művész adta át a tulajdonosoknak.  

Tervezők: Inkovics László (Zalaegerszeg) és Kanizsai László 

(Tapolca), kert: Bubics Tamásné (Zalaegerszeg), Kivitelező: 

Czeiner János (Tapolca). 

Demeter Éva 

a Kör elnöke 

„Szép ház – szép kert”  2015 

Adománygyűjtés 
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Az Emlékérem odaítéléséről minden esetben az Elnökség dönt, javasla-
tot bárki tehet, aki a Szigligeti Táj és Településvédő Kör tagja. Az Emlék-
érem adományozásának szabályzata azonban a település (Szigliget) bár-
mely lakójának javaslatát fogadja, és azt megtárgyalva hozza meg dön-
tését. Az Emlékérmet, amíg élt, Marton László Kossuth-díjas művész, 
jelenleg Józsa Bálint, művész urak készítették. 
Az odaítélés szempontjai: Az illetőnek az átlagnál többet kell tennie 
Szigligetért, mégpedig olyan dolgokat, amelyek nem tartoznak a munka-
köri kötelességébe. Röviden ez az értékelés alapja.  
Az idén, 2015.október 17-én tartott nyílt elnökségi ülésünkön, a Szigli-
getért Emlékérem ünnepélyes átadása, Demeter Évának, a Kör Elnöké-
nek, megtörtént.   
A Településért, és a Balatonért, több mint egy évszázada megalakult a 
Balatoni Szövetség, amelynek elnökségében már 1904-ben volt szigligeti 
tagja: br. Putheányi Géza személyében! A Balatoni Szövetségnek, ugya-
nígy a Szigligeti Táj és Településvédő Körnek is az a célja, hogy megóvja 
(szakértők bevonásával persze) környezetünket, az épületeket (már 
amelyik arra érdemes) és a természeti környezetünket egyaránt, a pusz-
tulástól, romlástól és a nem kívánatos változások (változtatások)- tól. 
Ezzel együtt jár az is, hogy kritikát mond, ír, döntésével, az újonnan 
épült házakról, nyaralókról.  Ez bizony nem könnyű feladat és nagyon 
sokszor értetlenséggel találkozik. De aki a közösségért és nem utolsósor-
ban az utódokért kíván cselekedni, az vállalja ezt a kis kényelmetlensé-
get. 
Nos, Demeter Éva évek óta vezeti a Kört, nem kímélve idejét, erejét. 
Ötleteivel és azok megvalósításával sok szépet és a közösség számára 
felemelő eredményeket értünk el. Például, kezdeményezésére minden 
újszülött szigligeti kisember köszöntéseként a falu kap egy-egy, a gyerek nevével jelzett kis fácskát, amely majd együtt nő és 
öregszik is a gyerekkel, (persze, ha a „fatulajdonos” és szülei) ápolják, a GYEREKERDŐBEN, a névvel megjelölt fácskát. A fa fajtájá-
nak kiválasztása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park (név szerint dr.Laposa József) szakvéleménye alapján történik. Pályázatokat ír, 
részt vesz önkormányzat ülésen, ott elmondja gondolatait, javaslatait. Néz és lát olyan dolgokat, amelyeken, az önkormányzat 
segítségével, változtatás lenne szükséges. Túrákat vezet a terepen, sportoltatja, mozgatja a túrákon résztvevőket. Mindezt ön-
zetlenül, magáért az ügyért, tulajdonképpen értünk ismerőseiért, és idegenekért egyaránt. 
Mindezt (a felsorolás természetesen nem teljes) köszönjük és ezzel az emlékéremmel fejezzük ezt ki. 
 

Brányik Ottó 
A Szigligeti Táj és Település Kör Elnökségi tagja. 

Szigligetért Emlékérem odaítélése 

Bérmálkozás 

Szigliget 
6. osztály 
Ángyán Szabolcs 
Bakos Asztrik 
Bartos Róbert 
Bodó Marcell 
Szalai Jázmin 

7. osztály 
Bartos Viktória 
Bátai Anna 
Dörner Nóra Eszter 
Jani András 
Páhy Barnabás 

Badacsonytördemic 
Vigándi Virág 
Németh Anna 
Németh Laura 

Lukács Elvira kántor 
Nagy Károly kanonok 
Kovács Károly plébános 
Szi-Miklós Emöke hitoktató 
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90. születésnapján Szabó Tibor, alpolgármester otthoná-

ban köszöntötte Mária nénit, Mészáros Máriát. A családi 

ünnepségen a köszöntő után dédunokája, Cser Zsolt Hu-

nor egy meghitt verssel lepte meg az ünnepeltet.  Maria 

néni 1987 óta gyakran megfordult Szigligeten, főként 

hétvégenként és nyaranta. 2014 óta már állandó lakos-

ként üdvözölhetjük falunkban. 

Isten éltesse Mária nénit! 

Márton – napi SÓLET PARTI 

2015. nov. 7- 8-án a SZIGLIGETI GÜNS PINCÉBEN 
 

MENÜ 

Előétel: Hideg libamájas falatkák lilahagymával 
Leves: Libaleves maceszgombóccal 

Főétel: Kemencében sült sólet, füstölt libahússal 
Desszert: Zsemlekoch borsodóval 

 
Ételeinkhez a 2014-2015-ös borainkat kínáljuk 

Komplett vacsora 5500 Ft 
Csak sólet 2500 Ft 

 
Kérem a kedves érdeklődőket, hogy részvételi 
szándékukat a 06204410084-es telefonszámon 

jelezzék! 
Güns Katalin 
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MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ 

Mindenszentek és a Halottak Napján a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. Sírjaikat a kegyelet virágaival díszítjük, 

meggyújtjuk az emlékezés lángját.  Sajnos október végén, november elején a temetőket nem mindenki azért látogatja, hogy 

szerettei sírjára koszorút tegyen, s emlékezzen. Szomorú tapasztalat, hogy a kegyelet napjaiban a temetők közvetlen környeze-

tében gyakrabban fordul elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, to-

vábbá a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, illetve besurranás. 

- Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg 

arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták! 

- Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják személyes iratai-

kat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban! Még üres 

táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! Az elkövetőkre 

jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az 

ablakot, vagy feltörni a zárat. Az autó nem biztonságos tároló-

eszköz! 

- Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, miközben a sírt 

rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a konténerhez 

mennek is. 

- Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk 

belső zsebeiben tartsák! 

- Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartóz-

kodnak! 

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében 

mindenkitől kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra, értékeikre, hogy a megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen 

jogsértés. 

FIGYELEM - FELHÍVÁS 

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
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              Férfi 6 km           

I-es korosztály II-es korosztály III-as korosztály 
   Bartos Róbert 33:06   1   Nagy Pál Balázs 32:40   1   Sebestyén Zsolt 26:09 
          2   Dávid Roland 33:45   2   Schmidt Kristóf 27:05 
                    3   Csekő Zoltán 28:05 
                    4   Dávid Zsolt   
  

              Női 6 km           

  II-es korosztály III-as korosztály 
          1   Dr. Benedek Karolina 30:50   1   Radóné Enikő 32:56 
          2   Dr. Fekete Judit 32:05   2   Nikl Gabriella 41:22 
          3   Czimondor Csilla 34:06   3   Czulák Ferencné 51:52 

          4   
Tölgyesiné Barka 
Anasztázia 

40:10           

  

  6 km-es váltó csapatok, 4 fős     

1 Gujgitczer Dániel - Kovács Mihály - Újláb Bálint - Dan Erik  26:40  
2 Falati Kitti - Medve Viola - Medve Bátor - Bátai Anna  28:10  
3 Falati Lili - Szántó Bálint - Mező Zsófia - Csali Máté  30:01  
4 Radóné Karácsonyi Enikő - Bujtor Barnabás - Hullay Ákos - Hullay Viktória  33:18  
  

  6 km-es váltó csapatok, 3 fős     

1 Gazda Vivien - Gazda Rita - Gazda Filip 31:12           
2 Keserű Anna - Keserű Kinga - Simon Szilvia 39:47           
  

6 km-es váltó csapatok, 2 fős     

1 Verő Katalin - Horváth Dorothy 33:38           
2 Káliné Király Korina - Szabó Gyöngyvér 36:39           
  

              Férfi 10 km           

I-es korosztály II-es korosztály III-as korosztály 
1   Imre Kornél 46:38   1   Laposa Bence 41:00   1   Deák József 42:04 
2   Ménes Dániel 53:42   2   Fonóri Tamás 42:50   2   Kuston István 44:10 
          3   Domán Rajmund 45:40   3   Vadász Attila 44:55 
          4   Patkós Máté 49:30   4   Szabó Ferenc 46:28 
                    5   Földesi József 52:44 
                    6   Kozma Imre 53:09 

                    7   Dr. Komjáti Sándor 53:18 

                    8   Varga István  54:11 
                    9   Radó Gábor  56:05 
  

              Női 10 km           

          II-es korosztály III-as korosztály 
          1   Domán Fruzsina 53:08   1   Kósa Szilvia 53:14 
          2   Gergely Ramóna 53:14   2   Lukács Rita 56:05 
                    3   Sörös Erika 1:01:22 



Sport 
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2015.szeptember 30-án Veszprémben a Köztársaság Kupa megyei atlétika versenyen 2000 m-es síkfutásban Bátai Anna és Mező 
Zsófia 9. helyezést ért el. Bartos Viktória a 2002-es korcsoportban hibátlan versenyzéssel magasugrásban aranyérmes lett! 

A Diákolimpia Veszprém Megyei döntőjében mezei futóversenyen remekül szerepeltek diákjaink. Korcsoportonként 45-58 

versenyző indult, köztük sok igazolt atlétával. Medve Viola  5. helyezést ért el kitűnő idővel, 15 méterrel maradt le az országos 

döntőről! Falati Kitti 11., Mező Zsófia 11., Csali Máté 32. helyezést ért el. 

Mile Pál 
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A Budapest St. Lőrinc Golf Club adott otthont október 17.-én, 

szombaton az Országos utánpótlás ifjúsági felmérő verseny-

nek. Böndicz Gergő, a junior válogatott szövetségi kapitánya 

is részt vett a versenyen, mint a versenybizottság tagja. A 

verseny két kategóriában zajlott A(U14) és B(U10).Én az 

utóbbiban versenyeztem és Stableford verseny par3-3 sza-

kaszt játszottam meg. A játékosokat a kluboknak kellett ne-

veznie,így engem a Golfclub Imperial Balaton nevezett,mivel 

már 3 éve náluk játszom a junior program keretében. A játé-

kosoknak lehetett kísérőjük a verseny alatt,de azok nem se-

gíthettek nekik. A pályákat tökéletesen játszhatóvá varázsol-

ták, a közel 100mm eső után. Nagy szerencsénk volt,hogy a 

verseny alatt nem esett az eső. Az izgalmas napot a díjkiosz-

tó ünnepség zárta. Minden résztvevő oklevelet kapott a 

szintfelmérő teljesítéséről. A díjazottak pedig érmekkel gaz-

dagodtak. U10 fiú kategória első helyezettje lettem,a díjat a 

junior válogatott szövetségi kapitánya, Gergő adta át. Na-

gyon örültem a győzelemnek, azonnal hívtam az edzőmet 

Attila bácsit. A másnapi edzés előtt együtt ünnepeltünk a 

clubházban és kaptam egy ajándékcsomagot is. Ezzel a jó 

kezdéssel indulunk a 2016-os Junior Tour-nak. 
 

Cser Zsolt Hunor 

Sport 

Golf 

Vadász Attila a 30. SPAR Budapest Maraton versenyen a 

tapolcaiak legjobb idejével 3 óra 45 perc alatt ért célba. 

Gratulálunk a szép eredményhez! 

Golf Maraton 

Nov. 10. kedd 17h Könyvelői fogadóóra a lakosság 

 részére a Básti Lajos Művelődési Házban 

Nov. 21. szombat 15h Idősek napja a Szigligeti  

 Általános Iskolában 

Nov. 26. csütörtök 17h Közmeghallgatás a Básti Lajos 

 Művelődési Házban 

Nov. 28. szombat 9h Iskolai előkészítő foglalkozás a 

 Szigligeti Általános Iskolában 

Nov. 28. szombat 15h Adventi kézműves foglalkozás a Básti 

 Lajos Művelődési Házban 

Novemberi Programok 
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Takács József 

gyűjteményéből 

Felkészülés a mentéshez Felkészülés a mentéshez 

"Eddig ért az iszap" jelzi 

Balassa Balázs polgármester 

"Eddig ért az iszap" jelzi 

Balassa Balázs polgármester 

Így rombolt az iszap 

a Torna-pataknál 

Így rombolt az iszap 

a Torna-pataknál 

Káli Csaba, Vadász Tibor, Szabó Tibor, Takács József, 

Szennyai István, Balassa Balázs polgármester 

Káli Csaba, Vadász Tibor, Szabó Tibor, Takács József, 

Szennyai István, Balassa Balázs polgármester 

A Torna-patak hídja A Torna-patak hídja 

Fegyveres rendőrök biztosították a mentést Fegyveres rendőrök biztosították a mentést 



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
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


