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Idősek Napja
Márai Sándor - Ajándék
„És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”

Az idén új helyszínen, barátságos környezetben, a Básti Lajos Közösségi Házban ünnepeltük az "Idősek
Napját" november 26-án.
A szigligeti óvodások és általános iskolások adtak kedves műsort az időseknek. Majd a Tapolcai Musical
Színpad előadásában örökzöld dallamok csendültek fel. A polgármesteri köszöntőt követően meghívott
vendégünk, a már nyugdíjas Kovács Károly esperes úr szólt a jelenlévőkhöz.
Az előző évek hagyományaihoz híven köszöntöttük a rendezvényen megjelentek közül a legidősebb hölgyet, Dosztál Zoltánnét szül: Szép Irént virággal, és a legkorosabb urat , Marton Ferencet a Német pincészet borával.
Marton Feri bácsit külön ünnepélyesen köszöntötte Balassa Balázs polgármester, mivel dec. 5-én tölti be a
90. életévét. Ezúton is jó egészséget
és gondtalan, boldog éveket kívánunk!
A rendezvény előkészületeiben és lebonyolításában aktívan részt vett:
Laszczik Lórántné Marika, Király Nikolett, Gergely Lászlóné Eta, Ihász Natália.
Köszönjük Szászi Endre bor felajánlását! A vendéglátásban a Végvári Cukrászda-Barkó Tamás és Szent Antal
pince vett részt.
Egyebekben segített: Szentesi Üdülő Ress László, MEDOSZ Üdülő - Papp
Tímea.
Köszönjük még a Szigligeti Óvoda és a Szigligeti Általános Iskola közreműködését!
A testület nevében Káli Magdolna
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Köszönet
„Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele.
A szeretethez nem kell teli erszény…” - Szent Ágoston
A Szigligeti Turisztikai Egyesület az előző két esztendő sikeres önkéntes adomány gyűjtéséből kiindulva elhatározta ,hogy idén is megpróbál segíteni az SOS Kecskeméti Gyermekfalunak. Az összefogás ebben az évben is példa
értékűnek bizonyult. Adományokat nemcsak Szigligetről, hanem a környező településekről is kaptunk, Badacsonytördemicről, Badacsonytomajról, Hegymagasról, sőt idén még Tapolcáról is. Gyűjtésünk eredménye a sok-sok ruhanemű, gyermekjáték, műszaki cikk és tartós élelmiszer . A felajánlás nagyságát az is bizonyítja, hogy a jármű, amit
béreltünk idén is tele lett. Süllőfesztivál után egy nagyon kedves hölgy keresett meg bennünket. Ő Varjas Judit tapolcai üvegékszer készítő, aki 160 db nagyon szép, általa készített nyakláncot ajánlott fel a gyermekeknek. Kecskeméten már nagyon vártak bennünket, ahol az újszülöttektől egészen 18 éves korukig családias légkörben nevelik a
gyermekeket. Az SOS gyermekfaluból kikerülő fiatal felnőtteket is lehetőségeikhez mérten támogatják, valamint az
anyaotthont lakóit is. A gyermekfaluban élők és az értük dolgozók hálás köszönetüket fejezték ki, és kérték hogy
2016-ban is tolmácsoljuk a kedves adományozók felé hálájukat. Ez a segítség sok-sok gyermeknek a mindennapjait ,
életet teszi könnyebbé. A Szigligeti Turisztikai Egyesület nevében köszönjük a felajánlásokat. Köszönjük, hogy az
ajándékokat mi adhattuk át és mi is egy nagyon szép érzéssel lehettünk gazdagabbak.
Adományozóink: Laska Marosi Rita, Hübner család, Hajgatóné Dr Kovács Katalin, Esztergályi Dorothea, Dr.Fazekas
Jánosné, Blödorn Eszter, Kálmán Judit, Barkó Tamás, Eszterházy Pince KFT, Balló Piroska, Szántó család, Simon Lászlóné, Sipos Józsefné, Balta Sándorné, Papp család, Szente Andrea és családja, Liszkai család, Bencsik Andrea,
Dr.Karasszon Diána, Káli Magdolna, Szilágyi Márta, Sipos Noémi, Idrányi család, Szala Attila és családja, Probst Ágnes, Péber család, Szőke István és családja, Hegedűs Adrienn, Laszczik Lórántné, Laszczik Péter és családja, Horváth
család, Gémes család, Szennyai Mária és családja, Balló Piroska, Balassa Sándor és családja, Karsai család, Fülöp Sándor és családja, Giricz Zoltán, Raposa család, Gelencsér család, Güns Katalin, Payer család, Varjas Judit, Novák család, Vass család, Janauschek József, Balassa Balázs és családja, Giczi Veronika, Tamás Hajnalka, Földházi Flóriánné,
Varga István és családja, Ménes család, Tassy család, Menrád Márta, Fodor család, Ratzberger Gerda, Cseh Sándor
és családja, Anne-Rose Altevogt Hrusa, Marita Vihervuori, Mirja Kesavaara.
Köszönjük azoknak a kedves segítő szándékú támogatóknak is, akik nevük mellőzését kérték!
Horváthné Czégány Judit

Szép korúak ünnepe
Istenünknek megköszönjük, hogy még eljöhettünk
Ezen a szép napon évről-évre részt vehettünk.
Őszinte örömmel meg is ünnepelte a falu közössége.
Idősebbeket a lépcsőn felfelé botja segítette,
De szándékát a célig elvezette.
Szép megható műsorral az óvodások,
Meg a kicsit nagyobb iskolások is szerepeltek.
Meghívott szereplők vidám hangulatot teremtettek.
Közben Tisztelendőatya is tiszteletét tette.
Polgármester az ünnepelteket szívből üdvözölte.
Végül a legidősebbeket külön virágcsokorral köszöntötte.
Az asztalok szépen megterítve, várva az ünnepelteket.
Köszönet a rendezőknek meg a közreműködőknek.
Isten fizesse meg tettüket!
Tisztelettel:
Hosszú Ferencné
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A Szigligeti Turisztikai Egyesület
"Szigligeti karácsonyi fények 2016"
címmel versenyt hirdet a
szigligeti háztulajdonosok részére.
Az értékes fődíjat a legszebben, legízlésesebben feldíszített ház tulajdonosa kapja.
A zsűri advent 3. vasárnapja után folyamatosan keresi a legszebb karácsonyi díszbe
öltöztetett házat.
Díjátadás a
Mindenki Karácsonyán dec. 23án, ahol több értékes díjat is kiosztunk!
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Novemberben történt az iskolában
Az októberi programból kimaradt egy nagyon fontos esemény, ugyanis az újság összeállításakor még nem ismertük
az eredményt. Ezúton számolok be róla.
Iskolánk tanulói eddig az országos verseny eredmények magaslatait támadták sorra (sport, ). Idén októberben iskolán
tanulója, Moteiro Giovana 6. osztályos tanuló október 26-31ig Monacóban megrendezett petanqe Ifjúsági Európa Bajnokság Nemzetek Kupáján csapatával III. helyezett lett. Ezúton is gratulálunk Giovannának, családjának, a csapattagoknak, a felkészítő edzőjének: Dienyovszki Jánosnak.

A 7. és 8. évfolyamosok rendkívüli angol órán vettek részt
kanadai angol anyanyelvi tanárokkal. Idén már másodszor
volt ilyen rendkívüli angolóra.
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában a Bárdos napok
keretében meghirdetett rajzversenyen értek el kimagasló
eredményeket tanulóink, Császár Lászlóné és Szájer Béla
tanítványai.
Az eredményhirdetésen készült a felvétel.

7-9-ig tartott a papírgyűjtés, több, mint 2 tonna jött össze.
Köszönjük mindazoknak, akik a településről vagy a környékről gyűjtögettek és elhozták nekünk.
Szerdánként fél 5-kor ingyen torna van a felnőtteknek a
Nemzeti Egészség Fejlesztési Intézet jóvoltából. 24-én beindult a tornateremben a gerinctorna is.
16-án szülői és fogadóórát tartottunk.
17-én közmeghallgatáson Horváth Vilmos iskolánk korábbi

Balról: Dömötör Bálint (1. osztály) 3. hely, Medve Bátor (7.

tanára és igazgatója a település önkormányzatától a telepü-

osztály) 2. hely, Monteiro Giovana (6. osztály) 1. hely, Varga

lésért tett tevékenysége elismerése képpen emlék plakettet

Attila (6. osztály) különdíjas. Szájer Béla tanár úr, a felsősök

kapott.

felkészítője.

Tanulóink közös énekkéssel köszöntötték Igazgató Urat az
alkalomból.

Ezen a napon kaptuk a hírt, hogy: lezárult a Fazekas Mihály

18-án Európai Mézes Reggeli program keretében az óvodá-

születésének 250. évfordulója tiszteletére „Háromszor veri

sokkal együtt reggeliztünk, és ismerkedtünk a méz csodála-

ezt kenden Lúdas Matyi vissza” címmel meghirdetett illuszt-

tos ízével, és jótékony hatásaival immáron második alkalom-

rációs pályázat a tapolcai könyvtárban. Eredmények: 2. osz-

mal. Az elmúlt évben is kaptunk mézet a környék méhészei-

tály, I. hely, Szommer Hanna, Lilla. 2. osztály II. hely, Ihász

től, Horváth Zoltántól és Kovács Andrástól, és szervezett is-

Ferenc. 4. osztály, I. hely, Ress Kamilla Erika. Különdíj: 4. osz-

meretterjesztő előadást Tóth Péter.

tály, Széplábi Boróka. Az ilyen rajzversenyekre akár több száz
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Novemberben történt
az iskolában (folytatás)
pályamunka is készül. Nagyszerű eredmény ez tanulóinktól.
22-én és 23-án tanulóink magasugrás és ping-pong versenyen vettek részt Tapolcán.
24-én és 28-án a pedagógusok szakmai képzésen vettek
részt.
A hónap során a település önkormányzatának jóvoltából
megújul a műfüves pálya palánkja, háló rendszere, világítása. Beszerezhettünk rengeteg apró kelléket, eszközt, anyagot, ami nélkül az iskola nehezen tudna működni. Nagyon
köszönjük!
A tornateremben folynak a munkálatok a radiátor védő burkolat elkészítésén a KLIK, Szőke István és Dede Zoltán összefogásában.
Folyamatosan takarítjuk a padlást, melyből a tanulók is kiveszik a részüket.
26-án megtartottuk második iskola előkészítő foglalkozásunkat.
26-án tanulóink műsorral köszöntötték az időseket. Ez is
több éves hagyomány már.
28-án Császár Lászlóné vezetésével meggyújtjuk az első ádventi gyertyát.
30-án ruhabörzén készülhetnek a szülők a télre. Mindenki
elhozhatja gyermekei kinőtt ruháit, a feleslegessé vált téli
sporteszközöket, és el lehet cserélni megfelelő méretűre.

Tanulóink készülnek a mikulásra és a karácsonyi koncertre.
Dekorálják a termeket.

Haraszti Emma
Született: 2016 november 13.

Benkő Katalin
intézményvezető

Szülők:
Haraszti Zoltán,
Harasztiné Páros Dóra
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„Szigliget Községért” Emlékérem
Horváth Vilmos, nyugalmazott iskolaigazgató l957-ben
érkezett Szigligetre matematika-fizika szakos fiatal tanárként. Lelkesen vetette bele magát a pedagógusi
munkába és a község életébe, hamarosan a Szigligeti
Általános Iskola egyik meghatározó személyisége lett.
Matematikát és fizikát tanított. Ezek nem könnyű tantárgyak. Ha nem értik a gyerekek, akkor szinte lehetetlen megtanulni, lehetetlen megbirkózni a feladatokkal.
De a gyerekek által kedvelt „Horváth tanár bácsi” úgy
tanította a matematikát, fizikát, hogy azt mindenki
megérthette. Órái jó hangulatúak voltak, a száraz tananyagot mindig megpróbálta érdekes történetekkel,
gyakorlatból vett példákkal színesebbé tenni. Tanítványai jól megalapozott tudással indulhattak el a szigligeti iskolából a középfokú intézményekbe.
Szabadidőben is sokat foglalkozott a diákokkal. Szervezte a táborokat, túrákat, kirándulásokat, sok gyereknek nyújtott élményt az őáltala szervezett nyári tábor,
tábortűz, osztálykirándulás.
1972-ben kinevezték iskolaigazgatónak, innentől kezdve egészen a nyugdíjba vonulásáig ő vezette a szigligeti
iskolát. Mint igazgató, hamarosan nehéz feladattal
kellett szembesülnie. A régi iskolaépületet 1977-ben
életveszélyesnek minősítették, és ott állt a nagy feladat: újjá kellett építeni az iskolát. Először a régi épületet újították fel, utána pedig az épület második szárnyának felépítése valósult meg. Horváth Vilmos igazgató úr sokat dolgozott azért, hogy felépülhessen az új
iskola. Szervezte a társadalmi munkát, tevékenyen
részt is vett abban. A községből nagyon sok ember jött
segíteni, és így az építkezési munkák nagy részét sikerült társadalmi munkában megvalósítani. Az iskola elkészült és ez az épület ad ma is otthont a Szigligeten
tanuló diákoknak. A következő években megtörtént
hasonló feltételekkel az óvoda felújítása is.
Vezetői tevékenységét a humánum és a segítőkészség
irányította. Munkahelyén közvetlen, barátságos légkört teremtett maga körül, irodájának ajtaja nyitva állt
szülők, kollégák és gyerekek előtt.
1991-ben befejezte pedagógusi munkáját, és nyugdíjba vonult. Az iskolával utána sem szakadt meg a kapcsolata. Gyakran elmeséli, hogy bizony az első időkben nagyon hiányzott a csengőszó, a gyerekzsivaj, és
hiányoztak a gyerekek. Ünnepségekre, osztálytalálkozókra, - ha egészsége engedi, - szívesen elfogadja a
meghívást, mindig érdeklődik az iskolai események és
az egykori tanítványok sorsa iránt.

Horváth Vilmos köztiszteletben álló pedagógusegyéniség. A gyerekeket nemcsak tanította, hanem nevelte
becsületre, tisztességre, emberségre, személyisége példamutató.
Mindezek miatt hozta meg Szigliget Képviselőtestülete
azt a döntést, hogy a „Szigliget Községért” Emlékérmet
ebben az évben Horváth Vilmos nyugalmazott igazgató
úrnak adományozza, megköszönve ezzel a Szigligetért
végzett sok éves pedagógiai és közösségi munkáját.
További jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
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Sport
Szigligeti fociősz
Ismét eltelt egy fél szezon a Balaton SE futballistái számára,
az őszi mérkőzések összképe szerencsére pozitív.
Az egyesület vezetősége a nyáron sajnos nem tudott futballistát igazolni, így a tavaly megye IV-ben szereplő kerettel
vágtunk neki a megye III küzdelmeinek. Sajnos abból a 18
főből 14-15 maradt meg az aktív állományban, így igen szűkös létszámmal álltuk a sarat az őszi mérkőzéseken. Ennek
ellenére a játékosok hozzáállása példaértékű volt, munkahelyi elfoglaltságon kívül nem volt hiányzás a meccseken.
Az augusztusi Megyei Kupa-mérkőzések során Nemesvita és
Zalahaláp legyőzése után Kamondon kiestünk, így maradtak
a bajnokik. Az első mérkőzésen legyőztük Diszelt, majd jött
három vereség. Szeptember közepén nem sokan gondolták
volna, hogy a folytatás olyan lesz, amilyen végül lett. Monostorapátiban megtört a negatív széria (3-1), amelyet még hét
győzelem, egy döntetlen és egy vereség követett, így sikerült
felkúszni az ötödik helyre, szorosan tapadva az élmezőnyre.
A szűkös keret ellenére a csapat véleményem szerint kihozta
a maximumot az őszből, talán csak a révfülöpi és az uzsai
meccs miatt lehet hiányérzet.
Az őszi szezon lezárultával megkezdődött a sportöltöző felújítása, amely jelenleg is tart. Ezúton köszönjük a község
önkormányzatának a támogatást.
A magam nevében pedig szeretném megköszönni az egyesület labdarúgóinak, vezetőinek a munkát és a hozzáállást.
Természetesen a mérkőzéseinkre kilátogató szurkolóknak is
köszönjük a bíztatást, kérjük, tavasszal is minél többen buzdítsanak minket!

Balassa Dániel
SE vezetőségi tag

Egyesületi hírek
Szeretett falunkban új sportág tette le alapkövét, mégpedig
a nyugat-európai régiók egyik kedvenc sportja, a
"Petanque". Az egyre bővülő létszámú játékos csoport,
egyesületi szervezeti formában kívánta folytatni a sportág
fejlesztését. A pentanque játékosok október hónap során
szakosztályt alakítottak, és az alakuló gyűlésen kérték a falu
sportegyesületébe történő felvételüket.
Az alakuló gyűlésen, - melyen 15 fő vett részt, - egyhangú
szavazással, szakosztály vezetőnek Havasi Ritát választották
meg. Az alakuló gyűlésen részt vett Balassa Balázs Polgármester Úr, aki a szakosztályt támogatásáról biztosította.
A Balaton Sportegyesület vezetősége és tagsága, - a kérelemnek helyt adva, - a petanque szakosztályt az egyesület
tagjai közé felvette. A sportközgyűlés a megváltozott körülményekre tekintettel az eddigi labdarúgás tevékenységét
szintén szakosztályi keretbe foglalta, és megalakította a
"Labdarúgó" szakosztályt. A közgyűlés, a szakosztály vezetésével Mayer Tamást bízta meg. Sportegyesület vezetése
változatlanul három fővel működik.
Külön öröm az egyesület életében, hogy olyan sportágat
próbál megkedveltetni a faluban, ahol nincs korhatár, aki
elbírja a petanque golyót, az már próbálkozhat a játékkal is.
Havasi Rita szakértő vezetésével, gyakorlási lehetőségek,
bárkinek adottak, a sporttelep melletti rendezvény téren. Az
eltelt időben Havasi Rita szakosztályvezető, a Balaton Sportegyesületet felvetette a Magyar Petanque Szövetségbe.
Adottak a körülmények, - a szövetség keretein belül -, hogy a
sportot szervezetten gyakorolhassuk.,országos bajnokságon
indulhassunk.
Itt említem meg, hogy októberben az Petanque Ifjúsági Európa Bajnokságon, - melynek helyszíne Monaco volt - szigligeti
iskola tanulója, egyesületünk tagja, Giovana Monteiro a
Nemzetek Kupája versenyben a "Bronzérmes" csapatot
erősítette.
Gratulálunk az ifjú versenyzőnknek!
Czilli Károly
BSE

a kép a MAPESZ közléséből való
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Egy katona emlékére
Az interneten találtunk képet a grignoi katonai temetőről,
de a kép készítésének időpontja nem volt ismert, ezért a
milánói konzul segítségével megkerestük a grignoi önkormányzatot, hogy hol keressük a településen a katonai temetőt. Ekkor tudtuk meg azt, hogy a harmincas években felszámolták. A Roveretoi Múzeum muzeológusának tájékoztatása szerint, az elhantoltak földi maradványait az Ora-i és a
Rovereto-i katonai temetőben helyezték el. Nagyapa földi
maradványa a muzeológus közlése szerint, a roveretoi katonai temetőbe került.
Mivel valamennyi információ közvetlenül az utazásunk előtt
jutott tudtunkra, így el kellett dönteni, hogy Grignoba - ahol
megsebesült és meghalt - vagy Roveretoba megyünk, ahol
földi maradványai vannak. Ez utóbbit választottuk, ami később kiderült, hogy nagy csalódás volt valamennyiünk számára. Ugyanis azt reméltük - miután nagyon pontos adatokat ismertünk meg a grignoi temetésének helyét illetően hogy Roveretoban is megtaláljuk elhantolásának helyét,
ezáltal bizonyosságot kapunk arra, hogy földi maradványai
ott találtak végső megnyugvásra, és a kis koszorút, amit a
hazájából hoztunk, végső nyughelyén elhelyezhetjük.

Férjem nagyapja Keller Péter, Bonyhádvarasdon született
1881. augusztus 13.-án. Az első világháborúban halt meg az
olaszországi Grignoban, 1918. június 25.-én, a Császári és
Királyi Hadsereg katonájaként. Két gyermeke, a 18 éves
Ádám és az 5 éves Márton maradt apa nélkül. A kisebbik
gyermek tanulhatott, a nagyobbikból családfenntartó lett,
gazdálkodott. Földet művelt, állatokat tartott, ahogy az édesapja is. A háborúból kapott információk szerint a K.u.K. katonák Grignoban jó kapcsolatot ápoltak a lakossággal, segítettek a földeken, a termény betakarításában.
A családot mindig foglalkoztatta az apa, később nagyapa
elvesztése, az elmaradt kegyelet lerovásának az igénye, annak a helynek a felkeresése, ahol katonaként hosszabb időt
töltött és nyughelye lett.
2016 nyarán elhatároztuk, hogy felkeressük Grignot, a katonai temetőt, nagyapa sírhelyét. Felvettük a kapcsolatot a
bécsi katonai Levéltárral, mert ott őrzik az I. világháborús
iratokat. A Levéltárból megkaptuk nagyapa halott vizsgálati
iratát. Grignoban, a K.u.K. 208. számú Hadikórházában halt
meg, 1918. június 25.-én. Halálos aknarepesz találat érte a
fején és a hasán. A német-magyar nyelvű iratok tartalmazták
az eltemetésének pontos helyét, a parcella és sírhely megjelölésével. Ezeknek a korabeli iratoknak nagyon megörültünk,
hiszen egy évszázad elmúltával pontos és hiteles információt
adtak. Már „csak” a temető helyét kellett megtudakolnunk.

Roveretoban, az I. világháborúban, ahogy az olaszok fogalmaznak a Nagy Háborúban elesett katonáknak állítottak
emléket egy 1933 és 1937 között épült és 1938 novemberében átadott monumentális szentéllyel, a Castel Danteval, a
csontrakással. Az építését megelőzően helyén középkori
vár, a Castel Lizzana romjai álltak, majd a Nagy Háborúban
katonai temető volt. Később ide szállították a környék felszámolt katonai temetőjéből az elesett katonák földi maradványait is. Évente egy alkalommal misét tartanak a csupa
márvány és mészkő szentélyben, amelynek a bejáratánál
elhelyezett márványtábla tudatja, hogy húszezer K.u.K. katona, így a források szerint, nagyapa nyughelye is. A háromszintű körfolyosók falain kis márványtáblákra az elesettek
nevét és nemzetiségét vésték, de hát csupán elenyésző töredékük nevével találkozhattunk. Szomorúságunkra nagyapa nevét nem őrizte tábla. Az 1918-ból az utókorra maradt
nagyfokú precizitás ellenére - ami a monarchiát jellemezte egy megtekinthető nyilvántartás sem volt a szentélyben, az
ott nyugvó katonák nevéről és adatairól.
Hát ezért a kétely nagyapa nyughelyét illetően és marad egy
feladatunk: meglátogatni azt a helyet, Grignot, ahol családjától távol, idegen helyen halt meg, a háború befejezése
előtt néhány hónappal.
Csalódottságunk ellenére is, tisztelet illeti az olaszokat azért,
mert a hazájukat megszálló ellenséges katonáknak is helyet
biztosítottak hőseik mellett.
Kertész Mártonné
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Varga Lajos, elesett
Isonzónál, Szabó Vilma

Zsiborács András,
Kosaras Mária

Somogyi Lajos, és felesége
Kardos Mária, nevelt fiúk
Szántai Ferenc
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Lukácsa István

Kovács József (császár)

Töreki István

Kérjük mindazokat, akik felismernek valakit az alsó sorban látható a képeken, jelezzék Takács Józsefnek!

Kiigazítás
Az októberi számban, az Inkey-család nyughelye tévesen Iharosberényként jelent meg, Iharos helyett.
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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
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Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
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SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Szerkesztőség:
Király Nikolett
Cím:
matr1ca
Tel:
Szigliget Község Önkormányzata
Fax:
2.2.4/1242/2002.
E-mail:
Szigligeten havonta, 500 példányban
Lapzárta:

Községi Könyvtár
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
87/561-007, 70/371-5400
87/561-019
szigligkonyvtar@freemail.hu
minden hónap 20. napján

