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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XIX. évf. 10. szám

Köszönet
BALASSA BALÁZS POLGÁRMESTER ÚRNAK!
Tisztelt Polgármester úr!
Kedves Balázs!
Mivel több éven át munkakapcsolatban voltunk, és mint állandó szigligeti lakos, engedd meg, hogy
elmondjam gondolataimat azzal kapcsolatban, hogy búcsút mondtál településvezetői munkádnak.
Elfogadtuk döntésedet, tiszteletben tartjuk, de nagyon sajnáljuk.
Ahogy vezetted 18 éven át szeretett Szigligetünket, ezt Neked csak megköszönni lehet.
Amikor még én is dolgoztam - iskolaigazgatóként Szigligeten -, közelről is megtapasztalhattam azt, hogy
mennyire szívvel-lélekkel, lelkiismerettel, időt, energiát nem kímélve végezted nap mint nap ezt az embert
próbáló feladatot.
Én személy szerint külön is megköszönöm Neked, hogy jó volt Veled dolgozni.
Mindig támogattad, segítetted munkámat, jó szívvel gondolok vissza arra az időre.
Hogy Szigligetnek ma is van iskolája, hogy sikerült megmenteni évekkel ezelőtt a bezárás elől, ez
köszönhető annak, hogy, mint Polgármester, teljes mellszélességgel kiálltál szülőfalunk iskolájának
megmentéséért!
Balázs, őszinte tisztelettel szeretném sokunk nevében elmondani Neked:

KÖSZÖNET MINDENÉRT!
Köszönjük, hogy a vezetésed alatt úgy fejlődött folyamatosan Szigliget, hogy közben megőrizte páratlan
szépségét. Fáradhatatlanul dolgoztál azért, hogy településünk mindenütt rendezett, gondozott, kulturált
legyen, - azzal a tudattal élhettünk itt éveken át, hogy jó kezekben van lakóhelyünk.
Köszönjük, hogy kollégáiddal, a Képviselőtestülettel együtt felvállaltad még a lemondást is annak
érdekében, hogy megvédd értékeinket.
Legyél büszke arra, amit sok év alatt megvalósítottál itt Szigligeten, amely most már nemcsak a Balaton,
hanem az egész országnak az egyik gyöngyszeme!
Nagyon sok szigligeti ember nevében, megköszönve munkádat, kívánok Neked jó egészséget, jó pihenést.
Szabó Lászlóné
nyugdíjas iskolaigazgató
szigligeti lakos
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Időközi önkormányzati választás 2020 eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma: 834 fő
megjelent: 65.47% (546 fő)
Polgármester
Balassa Dániel
Idrányi Péter
Pálfi Szabolcs
Kaszás Lajos Attiláné Kovács Edit
Zsezserán Jánosné
Páhy László
Mészáros Géza

351
137
27
15
8
4
3

Képviselők
Szabó Tibor András
Pupos Ferenc
Balassa Sándor
Dr. Karasszon Diána
Marton Éva Zsuzsanna
Takácsi József
Szentiványi Péter
Kovácsné Liszkai Eszter
Mészáros István
Molnár Ferencné
Demeter Éva
Vass Szabina
Pálfiné Baráth Judit
Kardos Krisztián
Vadász Péter
Sipos József
Zsezserán Jánosné
Kertész Márton
Páhy László
Kaszás Lajos Attiláné Kovács Edit
Havasi Rita
Flórián Tamás
Baj József

248
240
201
195
187
129
116
104
85
84
80
78
44
36
33
29
24
23
22
21
19
16
11

Tisztelt Szigligetiek!
Az október 18-i időközi választások után új vezetéssel vág neki a következő négy éves ciklusnak Szigliget. Ez
egy jó lehetőség arra, hogy friss ötletekkel, új energiával töltsük fel azokat a fejlesztési irányokat, amelyek
sikeres, virágzó településsé tették falunkat. Vallom, hogy ehhez közös és közösségi munkára is szükség van.
Számítok minden lakó és ingatlantulajdonos segítségére, hiszen a képviselő-testület és jómagam is azért
dolgozik, hogy a falu még jobb, még szebb és még komfortosabb legyen. Szeretném, ha új lendületet kapna
a közösségi élet, ha baráti, jó légkör uralkodna a település lakói és a nyaralótulajdonosok között. Szeretném, ha 2024 szeptemberében úgy tekintenénk vissza az eltelt időszakra, mint egy olyan korra, amikor jó
volt szigligetinek lenni.
Nem ígérem, hogy mindig mindenkinek tetsző döntéseket fogunk hozni. A legfontosabb cél a közösség és a
falu érdekének mindenek feletti szem előtt tartása.
Végezetül szeretném megköszönni azoknak a települési vezetőknek a munkáját, akik rajta hagyták a kezük
nyomát Szigligeten. Nélkülük nem tartanánk itt, ez teljesen egyértelmű. Külön köszönetet érdemel Káli
Magdolna, leköszönő alpolgármester és természetesen Édesapám és elődöm, Balassa Balázs! Támogatásáról biztosított, és arról, hogy ha kérdezek és kérek, a falu és az én rendelkezésemre fog állni!
Balassa Dániel
polgármester
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Járványhelyzeti tájékoztató
Az elmúlt időszakban rohamosan nő a koronavírus fertőzöttek és az áldozatok száma hazánkban. Sajnos Szigligeten is volt fertőzött, szinte biztos, hogy még lesz is. Ezért arra kérek mindenkit, hogy a médiában folyamatosan
ismételt elővigyázatossági és egészségvédelmi szabályokat tartsa be! Tartsuk a távolságot egymástól, használjunk
maszkot az arra előírt helyeken, vigyázzunk immunrendszerünkre, és vigyázzunk embertársainkra is! Annak érdekében, hogy csökkentsük a fertőzés veszélyét, az esetleges tömeges megbetegedéseket, elengedhetetlen bizonyos intézkedések meghozatala. Közösségi rendezvényeket jelen pillanatban nem tartunk, nem lesz Újévi csobbanás, a Mindenki karácsonya megrendezése is nagyon kérdéses. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal változatlanul nyitva tart. Kérünk minden ügyfelet, hogy csak abban az esetben keresse fel személyesen a hivatalt, ha az
ügyintézés menete ezt megköveteli. Kérjük, hogy helyezze előtérbe az elektronikus és telefonos ügyintézést. (email: hivatal@szigliget.hu, Telefon: 87/461-355, 0630 657 6302. Folyamatosan figyeljük a híradásokat, az Operatív
Törzs rendelkezéseit, és ezekhez igazítjuk a helyben meghozott járványügyi rendelkezéseket is. Amennyiben valaki
bevásárlásban, egyéb tevékenységben akadályoztatva van, és indokolt a segítségkérése, fogunk segíteni, ha jelzi
az önkormányzat felé! Felhívom a legveszélyeztetettebb idős emberek figyelmét, hogy a lehetőségekhez képest
ne menjek közösségbe. Amennyiben az idős emberek a családtagok bevonásával nem tudják megoldani a bevásárlást, vagy a gyógyszer kiváltását, az önkormányzathoz fordulhatnak segítségért. Ennek a módja a következő.
Amennyiben bevásárlásban, vagy gyógyszerbeszerzésben kívánják igénybe venni az önkormányzat segítségét, akkor reggel 9.00 óráig a 87/461-355-ös telefonszámon kell bejelenteni az önkormányzatnál. Kilenc óra után az önkormányzat dolgozói felkeresik az idős embereket és tájékozódnak az igényekről. A dolgozók megvásárolják az
élelmiszert, gyógyszert és a pénztárbizonylat alapján elszámolnak. Az önkormányzat megelőlegezi a vásárolt termék árát. Kérném az idős lakókat, ha indokolt, vegyék igénybe a segítségünket és fokozottan figyeljenek magukra!
Szeretném még egyszer hangsúlyozni, a járványhelyzet nem játék, legtöbbet azzal tehetünk, ha maximálisan odafigyelünk az egyéni védekezési szabályokra!
A továbbiakban folyamatosan tájékoztatni fogom a lakosságot a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről.
Balassa Dániel polgármester

Az 1848. évi kolera járvány
Az 1831-es világméretű járvány már majdnem feledésbe merült Európában, amikor 1846–47 folyamán egyre gyakrabban érkeztek hírek a kolera rohamos terjedéséről az ázsiai kontinensen. A kolera az európai ember számára még a
19. század elején lényegében ismeretlen volt. Miután a betegség 1817 körül elterjedt Kelet-Indiából, a következő száz
évben több hullámban végigsöpört a világ nagy részén. Az 1800-as években öt alkalommal pusztított, igen erőteljesen
Magyarország területén: 1831–32-ben, 1848–49-ben, 1854–55-ben, 1866-ban és 1872–73-ban.
Első hazai megjelenése, pusztítása, az ország egészében kiváltott sokkhatása jól ismert. Bár 1848-ban a járvány lefolyása összességében enyhébbnek bizonyult az 1831. évinél, az áldozatok száma így is igen magas volt. 1848–49 telén
csökkent a már meglévő fertőzések száma, áprilisban–májusban a lappangó járvány erőre kapott. Egyszóval 1848–49ben nem két kolerajárványról beszélhetünk, hanem egy járványnak két szakaszáról. A kolera köztudottan inkább a
meleg, nedves időt kedveli, s a nyári, illetve őszi hónapokban aktívabb. Mindezt még alátámasztja, hogy 1849 június–
júliusában a kolera az egész világon hevesen pusztított, Európa olyan államaiban is, amelyeknek még távoli összeköttetései sem voltak az orosz hadsereggel. A kortársak minden bizonnyal tisztában voltak a betegség oroszországi
behurcolásáról is. Nyár végétől a szaporodó katonai események is hozzájárultak a kolera terjedéséhez, ami nem kímélte a nemzetőr és honvédalakulatokat sem. A fertőzés felütötte fejét Haynau seregében is, és a komáromi csata
idején több ezer osztrák katona esett ágynak. A fentiek miatt a kolerát kifejezetten a magyarok „szövetségesének”
nevezték, mert lassította a szabadságharc katonai vereségének bekövetkeztét.
A fertőzöttség 1849 januárjától az egész ország területén látványosan csökkent, tavasz végén azonban a kolera újból,
és az előző évinél jóval agresszívebben támadásba lendült. Április végétől szórványos megbetegedések voltak, júniusra a kolera az egész ország területén járványossá vált, s hevesen dühöngött egész július folyamán. A járvány ereje csupán szeptember–október folyamán csendesedett az ország területének nagy részén. Szigligeten a halotti anyakönyv
szerint 1849. július 8-tól, augusztus 16-ig, 48 koleravírustól meghalt személyt jegyzett fel Szeles Ferenc plébános. A
betegség nem kímélt senkit, válogatás nélkül pusztított az 5 hónapos csecsemőtől a 70 éves özvegyasszonyig. Az áldozatok között volt „öreg” Németh József szabadságon levő, sérült nemzetőr is. A szigligeti tragédia után, a járvány elérte Nemestördemicet (Badacsonytördemic) ahol ugyanúgy válogatás nélkül pusztított, 40 halálos áldozatot követelt
augusztus 4. és szeptember 7. között.
Takács József
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Óvoda
RŐT AVARBAN JÁR AZ ŐSZ, EGYET LÉPSZ ÉS NAGYRA NŐSZ…
RŐT AVARBAN JÁR AZ ŐSZ, EGYET LÉPSZ ÉS NAGYRA NŐSZ…
Az elmúlt két hónap során sok minden történt az óvodában, igyekszünk mindent felsorolni. Szeptemberben kétszer
énekelhettünk születésnapi köszöntőt és megtapsoltuk az ünnepelteket, ahogy nagy igyekezettel fújták el a gyertyáikat. Megint egy évvel „öregebb” lett HARASZTI HANNA, aki már 6 gyertyát számolhatott, valamint KOVÁCS KADOSA,
aki 4 esztendős lett. Szeretettel köszöntöttük őket ezeken a jeles napokon.
Az előző tanévben elkezdett „Mesterségek látogatását” idén is folytatjuk, hiszen a kisgyerekek szívesen és érdeklődve
figyelik a felnőttek munkáját, kinek-kinek mi a foglalkozása? Azonban most a lehetőségek kicsit korlátozottak abban,
hogy nem mehetünk el olyan sokfelé....Ezért megkértük Anna Apukáját, hogy " hozza el" a kis ovisoknak az ő foglalkozását. Kicsit ismerkedhettek a RENDŐR munkájával. Volt beszélgetés, sok kérdés, kíváncsiskodás ...sziréna és villogó,
sisak, bilincs, rádió.... Nagyon köszönjük Ruzsa Zoltánnak a lehetőséget, az élményt és a kisgyerekek iránti figyelmességét, türelmét. Lehet, hogy a mi kis ovisaink közül is ezt a hivatást választja majd valamelyikük…Ki tudja?
Nagyon kedves megkeresést kaptunk Péntek Miklós által, aki gyönyörű, fából készített gyermekjátékokat ajándékozott a kisgyerekeknek. Természetesen boldogan vették birtokba őket és nagyon szívesen játszanak velük azóta is. Ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy gondolt ránk és személyesen hozta el gazdag ajándékát!
Szintén szeptemberben került sor a kisgyermek fektetők cseréjére az óvodában. Modern, kényelmes, könnyű és esztétikus új óvodabútorokkal gazdagodtunk. Egyforma, kék színű mindegyik. Puha, vidám gyermekmintás steppelt lepedőkkel borítva. Köszönjük az Önkormányzat ehhez nyújtott támogatását! A csoportszobánkban óriási falfelületet borít
Burucsné Walla Barbara gyönyörű alkotása. Valódi erdei mesevilág került a keze nyomán a falakra. A látvány magáért
beszél! Csak ismételni tudjuk a dicsérő szavakat, hiszen a hegymagasi művésznő újabb szépséggel gazdagította a Szigligeti Óvodát. Aki a Kossuth utcán erre jár, már messziről gyönyörködhet a látványban. Ilyen egyedi alkotással nem
sokan büszkélkedhetnek…és ez a szépség a miénk! Csodálatos lett a teljes falfelület. Szívből köszönjük neki, örömet
szerzett a kisgyerekeknek, az itt dolgozóknak és mindenki másnak egyaránt, aki rápillant.
Még tart egy kis ideig az ősz és mindig van mire készülődni. November is tartogat sokféle eseményt : születésnapokat,
mese előadást, ismerkedést újabb mesterséggel, Márton-napot….
de ezekről is érkezik majd a tudósítás!
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...folytatás az előző oldalról

Óvoda

Csombó Lajosné
óvodapedagógus – intézményvezető

Megemlékezés a
Csonka-toronynál
Szigliget egyik legrégebbi, ma is álló épülete a Réhelyben található Avasi rom, melyet számtalan prospektus, útikönyv kihagyhatatlan látnivalóként említ a településre látogatónak. Valóban gyönyörű környezetben, történelmi hangulatban találjuk ezt az
Árpád-kori romépületet, de számunkra - Szigligetieknek -, ez többet kell, hogy jelentsen egy műemléknél.
A település ezen része már a római korban is lakott volt. Ezt bizonyítja az a sok lelet, amit az építkezések során ott találtak. Valószínűleg ezt a római telepet alakították át honfoglaló őseink Árpád-kori faluvá, melynek központi helyén állhatott a Csonkatorony. Megfigyelhető, hogy az épület alapjaiban halszálkás téglarakás látható, ami a rómaiakra volt jellemző. A templomot az
Atyusz-nemzetséghez tartozó mesterek építhették a 12. század táján. Miként nézhetett ki ez a templom? Egyhajós, nyeregtetős
épület volt, egyenes szentélyzáródással. Keleti falához egy sekrestye, és egy csontház kapcsolódott. Belső vakolata festett lehetett, ahogy ezt egy múlt századbeli régészeti kutatás tanúsítja. Közvetlen környezetében - mint minden Árpád-kori templom mellett -, a falu temetője volt. Egy 1420-as határbejárás említi meg a Csonka-tornyot, mint Mindenszentek plébániatemplomot. Ekkor még állt, de a török kor beköszöntével rohamos pusztulásnak indult. A település, és annak temploma átköltözött a nagyobb
biztonságot nyújtó Várhegy tövébe.
Szigliget több műemlékkel, templommal büszkélkedhet. Eddig talán csak úgy gondoltunk az Avasi romra, mint egy középkorból
fennmaradt épületmaradványra, pedig valójában falunk első temploma, Árpád-kori történelmünk középpontja, első magyar őseink temetkezőhelye ez a helyszín. Idén úgy gondoltuk, hogy Mindenszentek napján, vagyis azon a napon, amikor elődeink a
templom búcsúnapját tartották, mint újkori leszármazottak álljuk meg néhány percre a templomrom falai között.
Pilinszky így ír Mindenszentek ünnepéről: „A külső kép: a hervadásé, a halálé... Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség
lankadatlanul működő csillagaira, a távoli nagy egészre, és azon is túlra...“ A park fái már hullatták sárguló faleveleiket, az Antalhegy ködbe burkolózott, az évszázados sírokon krizantémok bontották virágaikat. Hatszáz év óta lehet most volt itt újból, először
istentisztelet.
Szakács Péter plébános a hely szimbolikus jelentőségét emelte ki: Mindenszentek teológiája egyszerre jelenik meg ezen a helyen. A szentek, az elhunytak, és a még élők egy időben találkozhatnak itt. Természet és természetfeletti egybefonódik. Szeretnénk, ha minden év mindenszentekén itt imádkozhatnának az egykor volt szigligetiekért, és a jövő szigligetieiért is.
Aki teheti, töltsön el néhány percet ezen falak között. Jusson eszébe, hogy sok száz évvel ezelőtt néhai ősei itt tették le Szigliget
alapjait. Az elmúlás sírhantjai között pedig mi, mai szigligetiek csodálkozzunk rá az időre, mit hagyott örökségül az elmúlt 800 év,
és mi mit hagyunk majd magunk után több évszázad utódainak?
E cikk zárásaként pedig szeretném köszönetemet kifejezni Mindazoknak, akik az időközi választáson támogattak szavazatukkal.
Habár az elmúlt időszak sok kérdéssel, aggódással volt tele, de megtapasztalhattuk, hogy mennyien szeretik Szigligetet, és menynyien szeretnének tenni ezért a faluért. Ha közösen - Szigligetiek és Szigligetet szeretők -, megőrizzük jó gondolatainkat, tenni
akarásunkat, hacsak egy kavicsot is, de beépíthetünk azokba a történelmi falakba, melyeket elődeink örökül hagytak.
Szabó Tibor András
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Iskola
„Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.”
/Albert Camus/
Villámgyorsan száguldottunk át az októberen és közben számtalan esemény történt a Szigligeti Általános Iskolában. Köszönjük Császár Lászlóné, Anikó néninek a
főbejárathoz készített gyönyörű őszi dekorációt!
Hagyományainkhoz híven megemlékeztünk az 1848-49. évi szabadságharc Aradon kivégzett 13 honvédtisztjéről. Köszönet az osztályfőnököknek és Dér Krisztina Tanárnőnek!
2020. október 08-án zajlott Czilli
Regina Tanárnő minősítése a 8.
osztályosokkal.
Az idei tanévben először, kísérleti
jelleggel megtörtént a 8. évfolyamosok pályaválasztást megalapozó kompetenciáinak vizsgálata. Köszönet Horváth Tibor
György Tanár Úrnak a mérés lebonyolításának koordinálásáért!
2020. október 16-án a hivatalos tűzriadó gyakorlás zajlott (előtte néhány nappal már saját szervezésben is tartottunk), hogy megerősítsük a meglévő ismereteinket, illetve az újonnan érkezett gyermekek és pedagógusok is kellő
helyismerettel rendelkezzenek.
2020. október 20-ára az 1., 2. és a 3. osztályos tanulóink meghívást kaptak a Básti Lajos Közösségi Házba. A MiaManó Színház
előadásában A rút kiskacsa című színdarabot tekintették meg.
A rendhagyó Október 23-i megemlékezésünkön a Szabadság, szerelem című filmet nézték meg a felső tagozatos tanulók, osztályfőnöki órákon.
A 7-8. osztályosok és szüleik folyamatosan kapják elektronikus
úton a pályaválasztással kapcsolatos ismertetőket, tájékoztatásokat.
Nem felejtettük el az óvodások iskola előkészítő foglalkozásait
sem. Terveink szerint most is felvesszük a kapcsolatot a leendő
első osztályos gyermekekkel és szüleikkel.
Az alábbi két képen az első osztályosok életébe nyerhetünk bepillantást. Szabóné Marton Mónika tanító nénivel nagy
munkában voltak a gyerekek.

Dömötöri Józsefné, Csilla néni
intézményvezető
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Szép, esős nap Veszprémben
Szokatlanul korai időpontban rendezték meg a Diákolimpia Kisiskolák (200 fő
alatti intézmények) atlétikai megyei döntőjét, 2020. október 15-én,
Veszprémben.
Sirkó Csenge, a Szigligeti Általános Iskola 5. osztályos tanulója a III. (2009-es)
korcsoportban, egyéni
összetettben I. helyezést ért el.
60 m futás: 8,9 s
távolugrás: 4,16 m
kislabdahajítás: 38 m
Összesítésben: 458 pont
Csenge még elindult 600 m-es síkfutásban is; ahol II. helyezést ért el. Mind a két
versenyszámban bejutott az országos döntőbe. 2021 júniusába, Pécsen tölthet
három napot az országos döntőben. Eredményei alapján cél a dobogó legmagasabb foka. Csenge kitűnő tanuló, jó példa a szellem és a test egységére.
Gratulálunk Csengének és felkészítő tanárának, Mile Pál Tanár Úrnak!
Köszönjük szülei támogatását!
Dömötöri Józsefné, Csilla néni
intézményvezető

FIGYELEM!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2020. november hónapra tervezett
Közmeghallgatás
a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel elmarad.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.§ (4) bekezdésében foglalt szabály alapján a Rendelet hatályba lépésétől, azaz 2020. november 4-től a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
Ebből következően a képviselő-testületek a veszélyhelyzet fennállása alatt nem hívhatók össze és nem
hozhatnak érvényes döntést. A döntés rendeletek esetén a polgármester által alkotott önkormányzati
rendelet, képviselő-testületi normatív és egyedi határozatok esetén polgármesteri határozat lehet.
Tekintettel arra, hogy a Közmeghallgatás is képviselő-testületi ülésnek minősül, így az sem hívható össze.
Amennyiben Önnek halaszthatatlan, helyi közügyeket érintő kérdése, javaslata van, úgy írásban a
Polgármesterhez fordulhat, aki 15 napon belül írásban kérdésére választ ad.

Szigliget, 2020. november 6.
Balassa Dániel
polgármester
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VADÁSZ PÉTER
szobafestő-mázoló tapétázó

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA
8264 Szigliget, Szabadság u.19.
Tel: 30/472-7744, 87/461-435

MÁRTA MASSZÁZS
Fáj?
Nyilall?
Hasogat?
Nem tudja a kezét
emelni?
Mozgásszegény
életmód?
Egyes fejfájások
kezelése!
VAN RÁ
MEGOLDÁS!
A masszázs kíméletesen,
mégis hatékonyan oldja a fájdalmas
izomcsomókat, letapadásokat.
Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik.
Bejelentkezés: 06-30-423-2070
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Takács József gyűjteményéből
Ángyán Erzsébet(Nyírő Lajosné) - Kiss Sándorné - ? Zsiborács Erzsébet(Káli Istvánné) - Tar Mária(Kovács Istvánné)

Kovács Mária - 3.Jánka Sándorné - 5.Baráth Istvánné
elöl Sóstai István

Káli Istvánné Zsiborács Erzsébet - ? - Jánka Sándorné Kiss Juliska
- Papp Jánosné Németh Mária - Papp János Baráth Istvánné Kiss Margit

Bakonyi Ilona(Fürge Imréné) - ? - Kiss Mária(Bakos Ferencné)
- Kiss Julianna(Jánka Sándorné)- ?
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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:
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Községi Könyvtár
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
87/561-007, 70/371-5400
87/561-019
szigligkonyvtar@freemail.hu
minden hónap 20. napján

