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Új film Szigliget történetéről             

Sikeres volt a Szigligeti história című film 
második részének bemutatója december 
17-én. 
A Básti Lajos Közösségi Házban a szép 
számban összegyűltek között minden 

korosztály képviseltette magát, így bizonyítva, hogy a téma iránt sok szigligeti fogékony. 
Voltak, akik még emlékeztek is az Esterházy grófokra, mások viszont csak hírből ismerték a 
nyolcvan évvel ezelőtti eseményeket. 
A film lényegi része az 1700-as évek elején kezdődött, amikor I. Lipót felrobbantatta Szigliget 
várát, a befejezés éve pedig 1945 volt, amikor Szigligetet elhagyták az Esterházyak. A 
Szigligeti história II a köztes 250 év történelmének bemutatására vállalkozott modern 
felvételeket, régi fényképeket és animációkat ötvözve. Örömömre sikerrel. 
A film ötlete Takács Józseftől származik, ő vállalta a rendezési munkákat, az operatőr 
Kalmár György volt, a narrátorok pedig Póka Ibolya és Szabó Tibor András. Jómagam a 
vágási munkákat vállaltam. A film természetesen nem készülhetett volna el segítség nélkül. A 
Szigligeti história II-ben nyilatkozott Isztl Ádámné, Varga Sándorné, Nagyné dr. Péczer 
Veronika és Székely Zoltán. Emellett meg kell köszönnünk, hogy forgathattunk az    Esterházy 

Balassa Dániel

pincében, a Szentháromság 
kápolnában, a templomban és az 
Alkotóházban. 
Valamint köszönjük Balassa 
Gyuláné és Balassa Balázs 
segítségét a prezentáció sikerénél. 
Köszönet jár továbbá 
főtámogatónknak, Szigliget 
önkormányzatának. 
A filmet január 28-án este 5 órakor 
még egyszer bemutatjuk, hátha 
azok, akik most nem tudtak eljönni, 
kedvet kapnak és megtekintik 
filmünket. Akik pedig otthon 
szeretnék megnézni, a könyvtárban 
beszerezhetik a DVD-t, vagy a 
youtube-on is megnézhetik!



Szigliget régészeti lelőhelyei

Köztudott dolog, hogy Szigliget területe a 
rézkor óta kisebb-nagyobb megszakításokkal 
lakott. Szórványleletek a falu szinte minden 
pontjáról előkerültek már, a cikkben most 
azokkal a lelőhelyekkel foglalkozunk, amelyeket 
az 1965-ös, Magyarország régészeti 
topográfiájában, valamint Hangodi László és 
Paál József „Szigliget 890 éves” című 
művében leírtak.
Azok a lelőhelyek, amelyek napvilágot láttak 
Szigliget területén, jórészt mezőgazdasági 
vagy építkezési munkákhoz kapcsolódóan 
lettek ismertek. Elsőként felso-
roljuk azokat a leleteket,   ame-
lyek   sajnos    helymegjelölés 
nélkül kerültek katalogizálásra. 
Egy lapos kőbalta és a hozzá 
tartozó furat, őskori edények, 
egy   rézvéső,   egy   bronztű, 
egy bronz ruhadísz és függő, 
bronzvéső, valamint  a szigli-
geti  öbölnél  a  vízből  előke-
rültek   középkori   vaseszkö-
zök.  Ezeknek   a    tárgyaknak 
sajnos   nem  tudjuk   a  szár-
mazási  helyét,  így  a kutatás 
az esetleges     további leletek             
irányában  sajnos  megfeneklik 
ezen     a   ponton.     Szigliget 
területén  jelentős   bronzkori 
népesség élhetett, ezt  a lele-
tek száma bizonyítja. 
Tudni kell, hogy a bronzkorban 
(i.e. 1900-1000) Magyarország
mai területén többnyire  hatal-
mas földvárakból kereskedtek 
egymással és Európa többi 
részével a vagyonos birtokosok. 
Ebben a viszonylag békés időszakban a 
Tapolcai-medencében is virágzott a 
kézművesipar, amelynek szép példái a faluból 
előkerült tárgyak. Az egyik legfontosabb 
bronzkori lelőhely a Ciframajor környéke. A 
feljegyzés szerint földforgatás közben 
pusztítottak el egy urnasíros temetőt a major 
melletti földeken. Pontosan nem tudni, hogy 
melyik területről van szó, de a Balaton 
ingadozását figyelembe véve a mai bekötő út 
környékén kerülhettek elő a tárgyak. A sírokból 
Darnay Kálmán mentett ki leleteket, többek 
között edényeket, bronztűket, karpereceket.    

Kelta sírokból előkerült 
vastárgyak
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Ugyanezen a területen került elő egy bronztőr 
töredéke és két sodronytekercs. Érdekes 
azonban egy megjegyzés, mely szerint a 
terepbejárás során csak néhány, szórványos 
őskori cserepet találtunk a felszínen. Ez 
valószínűsíti, hogy a terület már jóval 
korábban, akár ötezer éve is  lakott  volt,  így 
azok a szórványleletek, amelyeket fenn 
említettünk, akár innen is előkerülhettek. 
Szintén a Ciframajor fölött került elő az a 
gazdag bronzkincs, amelyet Darnay Kálmán 
ásott ki 1898-ban. Egy rossz állapotban levő 
edényben 63 tárgyból álló leletegyüttesre 
bukkant. Lemez- és huzaltekercsek, karperec, 

   

    

nűleg egy kereskedő árukészlete lehetett. Az 
1990-es években a Rómer Flóris 
Honismereti Szakkör terepbejárása során az 
Avasi-torony környéki szőlőkből is előkerültek 
bronzkori cseréptöredékek, így lehetséges, 
hogy az a kiemelkedés, amelyen ma a 
templomrom áll, több korszak települését is 
magában rejti, ahogy később majd látni fogjuk. 
Látható, hogy Szigliget területén állandó 
bronzkori népesség élhetett, amely 
valószínűleg kapcsolatban állt a Keszthely 
környékén letelepedett nagyobb településekkel. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

korongos fejű tűk és 
bronzrögök kerültek elő. 1971-
ben a Rókarántó oldalán egy 
kisebb bronzkori házat tártak 
fel, amelyből egy vajköpülő 
cserépedény került elő teljes 
épségben. 1967-ben az 
Alkotóház arborétumában 
vízakna ásása közben 
bukkantak 6 késő-bronzkori 
hamvasztásos sírra, amelyek-
ből karperecek, hajkarikák, 
gyűrűk és egy bronz borotva 
került elő. A bronzkor egy 
másik emlékét,egy tokosbaltát 
a Külsőhegyen találtak meg, a 
térkép szerint viszont a 
soponyai kanyarnál. 
Pontosan nem tisztázott, hogy 
melyik információnak 
higgyünk.1976-ban újabb nagy, 
156 bronztárgyból álló 
leletegyüttes került elő 
Szigligetről, a Bence-dombon, 
a KISZ-tábor építéséhez nyitott 
agyagbányából,  amely valószí-
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megállapította, hogy a templom alatt egy római 
villa alapjai vannak.

Római pénzek

A területen mindenesetre érdemes lenne régészeti 
feltárást végezni, hiszen akár egy nagyobb római 
villagazdaság is előkerülhet. 1914-ben a 
Rózsahegyen szőlőforgatás közben egy nagyobb 
római temető került elő, amelyből a csontvázak 
mellett karperecek, fibulák is napvilágot láttak. 
Ezek a tárgyak a grófhoz kerültek és elkallódtak. Ez 
újabb római települést feltételezhet. Ne feledjük, 
hogy Szigliget nagy kiterjedése miatt egy időben 
akár több kisebb település is létezhetett egymás 
mellett.
A rómaiak 434-ben átadták Pannóniát a 
hunoknak, és a zavaros népvándorláskor 
következett, amelyből Szigligetről egy lelőhely 
ismert, egy hatodik század végi temető, amely a 
Keszthely-kultúrától, a longobárdoktól vagy az 
avaroktól származhat. Darnay 1901-ben csak két 
sír mellékleteit tudta megmenteni, egy kosaras 
ezüstfüggőt, egy filigrándíszes gömbfejű bronztűt, 
egy bronzgyűrűt, egy ezüst szíjvéget, valamint 
gyöngyszemeket. Szigliget területén az ezt követő 
hat-hétszáz évből nem került elő semmi, így 
valószínű, hogy egy elnéptelenedési időszak 
következett be a magyarok megjelenéséig. Arról 
tudomásunk van, hogy 1121-ben már éltek 
családok a település területén, ennek egyik tárgyi 
bizonyítéka az a szórványosan gyűjthető Árpád-
kori cserép lehet, amely a Királyné szoknyája 
déli lejtőjén hever. Lehetséges, hogy a falu első 
magyar telepe itt lehetett. A 13. századtól azonban 
már bizonyos, hogy az Avasi-torony környékén is 
éltek emberek. Bár nincs feltárva a terület, a 
csatornázási, útépítési és gázvezetési munkák 
egyértelműen bizonyították, hogy a Külsőhegyi út 
alatt is van egy temető. Szigliget egyik rejtélye az 
Óvár, amelynek keletkezési időpontját sajnos nem 
ismerjük. Fehrentheil László az ott talált kvaderes 
falazásból római eredetűnek gondolta, míg a Gere 
László által végzett ásatások 14-15. századi 
cserépmaradványokat        hoztak              felszínre. 

 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatása a következő számban)

Balassa Dániel

    

 

A  vas megjelenése forradalmasította    Európa 
hadviselését, kereskedelmét. A vaskor 
legjelentősebb népe Magyarország területén a 
kelták voltak, de éltek itt pannonok, illírek, dákok 
és szkíták is. Szigligeten elsősorban kelta leletek 
kerültek napvilágra, amelyek nagyobb létszámú 
települést feltételeznek. A Várhegy Balatonra néző 
oldalán 1894-ben, Frisch László szőlőjében, a 
térkép szerint a mai Esterházy pince fölötti 
területen négy csontvázas, késővaskori sírt tárt 
fel Darnay. A mellékletekben urnatöredéket, öt 
darab vas lándzsacsúcsot, vaslánc töredékét, és 
egy lándzsaszerű vastárgyat talált, amelyből 
oldalirányba egy kígyófej ágazott ki. Ez utóbbi lelet 
egyébként megtekinthető a Balaton Múzeumban, 
Keszthelyen. Ezen leleteken kívül még egy nem 
hivatalos forrás szerint kelta kardok és pajzsok is 
előkerültek a Várhegy oldalán, erre azonban 
írásos bizonyítékunk nincs. Ezen gondolatmenet 
alapján azonban helyesnek tűnhet az a tézis, hogy a 
Várhegyen már korábban, akár a kelta időkben is 
magasodhatott erődítmény.
A kelta törzsektől (főleg boiusok, azalusok és 
eraviscusok éltek a környékünkön) a rómaiak 
foglalták el lassú expanzióval a Dunánúlt, valamikor 
i.e. 40 és i.sz. 9 között. Római leletekből szintén 
nincs hiány, a megtalált pénzek szerint főleg a 4. 
század elején lehetett élénk római befolyás Szigliget 
területén. Kezdjük ismét Ciframajor mellett, ahol 
egy csontvázas téglasírt tárt fel Darnay. A 
feljegyzés szerint lapályos, vizenyős talajon ástak, 
így valószínű, hogy a Ciframajoról nyugat, 
délnyugati irányban a Tapolca-pataktól nem messze 
folyt a feltárás. A sírból bronzfibula és egy 
Hadrianus korabeli érme került elő. Az Antalhegy 
és környéke szolgáltatja a legtöbb római leletet. 
Sorban haladva az első a Szeszfőzde feletti részén 
került elő, ahol két római sírt tártak fel. Az egyikben 
egy felirat nélküli szarkofágban hevert a csontváz, a 
másikban ketten nyugodtak egy lapos kövekből 
kirakott sírban. Két kígyófejes bronz karperecet, 
huzalkarpereceket, cserépedényeket, nyílhegyet és 
egy Constantinus bronzérmét sikerült kimenteni a 
sírokból, amely a már említett, negyedik századra 
keltezi azokat. Az Antalhegy keleti lejtőjén az út 
közelében 1943-ban Marton Gyula szőlőjében 
kőlapokból összeállított római sírra bukkantak, és 
egy bronzfibulát is találtak. A területen egyébként 
nagy kiterjedésben találhatóak római cserepek, 
amely akár települést is feltételezhet. 1948-ban a 
hegy déli lejtőjén újabb két római sír látott 
napvilágot, amelyekből 68 darab bronzpénz került 
elő, sorsuk azonban sajnos ismeretlen. Talán a 
legfontosabb római kori leletanyag az Avasi 
torony alatt és környékén nyugodhat még a föld 
alatt. Az ásatások során folyamatosan kerültek elő 
cserépmaradványok,      és           Kozák      Károly  
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díszvendégei voltak. Vili bácsi még ennyi év 
távlatából is jól emlékezett az osztállyal 
kapcsolatos vidám történetekre. 

    Az osztály létszáma 25 fő volt, most 10-en 
hiányoztak, ebből  nyolcan sajnos alapos 
okkal:  meghalt már a szigligeti Marton 
Jóska, Marton Sári, Kovács Feri, Kovács 
Laci, Nyírő Lajos, a hegymagasiak közül: 
Dér Jóska, Marton Laci és Sárfi Irén. Fájó 
szívvel gondoltunk rájuk, megkönnyeztük 
emléküket. Megható volt az a harangzúgás, 
ami az elhunyt tanárokért és 
osztálytársakért kondult meg. Aznap Értük 
szólt a harang. 
    Az osztálytársaink közül 17 fő végzett 
középiskolai tanulmányokat, ebből öten még 
tovább haladtak, főiskolát, egyetemet 
végeztek, ketten közülük egyetemi tanárok 
lettek.
     Ebédet a színvonalas Aranypatkó 
Vendéglőben fogyasztottuk el. A „lakoma” 
után átvonultunk egyik szigligeti osztálytársunk 
házához, ahol már csak Önmagunk voltunk 
és bensőséges hangulatban, finom Szent 
György-hegyi, szigligeti saját borok és 
pálinkák, házi készítésű sütemények, 
pogácsák, valamint a vaddisznó pörkölt 
társaságában megidéződött a múlt és szóba 
került a jelen.
    A kezdeményezők nem győzték a 
köszöneteket fogadni, hogy 50 év után 
vették a fáradtságot és a bátorságot az 
emlékezetes nap megszervezéséhez.

Bíró József  

(Folytatása a következő számban)

Balassa Dániel

    

 

 
A régészeti leletek alapján véleményem szerint 
több korszakban is használták a dombtetőn 
levő erődöt, ugyanakkor a mondának is igaza 
lehet, hogy Lengyel Gáspár építette a 17. 
században. Az Óvár titkának kiderítése szintén 
egy ásatás feladata lesz majd.
Szigliget legnagyobb régészeti lelőhelye a 
település másik vára, ennek azonban egy 
külön könyvet kell szentelni, így e helyütt nem 
térek ki rá.
Látható, hogy a falu több ezer éves 
történelemmel büszkélkedhet, a nagy 
kiterjedésű területen fellelt bizonyítékok 
legalábbis ezt támasztják alá. Emellett jelentős 
lehet azon leletek száma, amelyeket 
előkerülésük után nem jelentettek be, vagy 
sajnálatos módon a feketepiacra kerültek. 
Sajnos a törvényi szabályozás nem segítette 
a régészek munkáját, hiszen az 
építkezéseknél felmerülő régészeti költségeket 
az építtető fizeti, így sokan be sem jelentették 
az ilyen jellegű felfedezéseket. Azonban a 
történettudomány az ásatások által halad előre, 
így arra bíztatok mindenkit, hogy ha valami 
olyat talál, amelyről gyanítja, hogy 
régészetileg fontos, jelentse be az illetékes 
múzeumnál (veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeum, vagy a keszthelyi Balaton 
Múzeum), esetleg a polgármesteri 
hivatalban. Hiszen mindannyiunk érdeke, 
hogy megismerjük múltunkat.

Balassa Dániel

Ötven éves osztálytalálkozó
 
Ha elveszünk 2011-ből 1961-et, marad 50.
Az 1961-es általános iskolai évfolyam ötven 
éve fejezte be Szigligeten tanulmányait. 2011. 
május 28-án együtt ünnepeltük a jeles 
dátumot a kedves hozzátartozóinkkal együtt. A 
megemlékezés a szigligeti iskolában 
kezdődött, ahol pár percben mindenki mesélt 
magáról, kinek mit adott a SORS az elmúlt 
ötven év alatt. Kiderült, hogy különböző rendű-
rangú emberekké lettünk, de mindenki helytállt 
ott, ahová az élet állította. 50 éve 5 km-es 
körön belül éltünk, mostanra 100 km-es körön 
kívül is élnek. Tanáraik közül ketten élnek, 
szerencsére még mindig jó egészségben, 
Horváth Vilmos és Májusi Mihály. Ők az  este 
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IDŐSEK NAPJA
Két héttel karácsony előtt Szigliget 
Önkormányzata a hagyományokat követve 
tartotta meg Idősek-napi rendezvényét. 

Elsőként Szabó Tibor alpolgármester 
köszöntötte a jelenlévőket. Majd Csernay 
József: Nagyanyának c. verse következett, 
mely könnyeket csalt az idős nénik szemébe. 
Az estét tánc, népdalok, furulya, zongora 
előadások tarkították, akadt közte az 
adventi készülődésre tekintettel 
karácsonyi témájú is. A műsorszámok 
osztatlan sikert arattak, a résztvevők izgulva 
és érdeklődve hallgatták végig az előadást. A 
jókedv további emelésére Kövesdi Miklós 
Gábor humoristát hívta meg az 
önkormányzat,   ez   megalapozta  a  további 

dínomdánom hangulatát. 
Köszönet mindazoknak, akik nélkül ez a 
program nem jöhetett volna létre: azoknak a 
nyugdíjasoknak, akik elfogadták 
meghívásunkat, a szigligeti 
önkormányzatnak és dolgozóinak, az 
általános iskola dolgozóinak és 
diákjainak, az Alkotóház dolgozóinak és 
az ifjúsági klub tagjainak.

 

„Szigligeti Iskoláért” Alapítvány

Az alapítvány kuratóriuma 
köszönetet mond mindazoknak, akik az 
elmúlt évben a személyi jövedelemadó 1 
%-ának felajánlásával, vagy más módon 

támogatták alapítványunkat.

 

Az szja 1 %-ának  felajánlásából 2010-
ben 292.000 forint érkezett a számlánkra, 

mely összeget, és a további 
felajánlásokat a gyerekek és az iskola 

javára  2011-ben következőképpen 
használtuk fel: támogattuk a művészeti 
oktatást:  rajzeszközök, anyagok, CD-s 
magnó vásárlásával. Támogattuk  az 
iskolai programokat: gyermeknapot, 

farsangi karnevált, az  iskolai sportnapot, 
a nyári táborozást, év végi jutalomkönyv-
vásárlást, valamint a  gyerekek  év végi 
kirándulásának költségeihez járultunk 

hozzá.
  

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a 
személyi jövedelemadójának 1 %-át 
az alapítványunk részére ajánlotta fel,  

kérjük a továbbiakban is támogassák az 
iskolát és a gyerekeket

az alábbi adószámon:    
18938539-1-19.

Az alapítvány kuratóriuma nevében  
         minden támogatónknak             
     boldog új évet kívánok:           

                              
Szabó  Lászlóné                           

a kuratórium elnöke



mutattak be  egy történetet Rudolfról, a 
rénszarvasról. Utánuk  következett  a Holle Anyó 
Színtársulat, akik a Hókirálynő című 
mesejátékkal kedveskedtek a jelenlevőknek. Amíg 
a gyermekek a színpadon zajló eseményeket 
nézték, az asztaloknál, a gőzölgő italok mellett 
kellemes beszélgetés alakult ki . Végül 
megérkezett a Mikulás, és puttonyából jutott 
ajándék minden kisgyereknek. A jó hangulatú 
esemény nem csak a kicsik, de a nagyok számára 
is remek vasárnap délutáni programot adott.

Balassa Dániel  
                                                         Fotó: Káli Csaba

Mikulás járt Szigligeten
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉNEKKARA

                                                       
                                                       

                                                       Fotó: Kónicz L.

A HEGYMAGASI TESTVÉREK TRIÓ

                                                          Fotó: Kónicz L.

Szenteste előtt egy nappal gyűlt össze a falu lakossága, hogy közösen megünnepelje a 
Karácsonyt a családi körben töltött napok előtt. 
Pénteken kora este a Básti Lajos Közösségi Házban kezdődő ünnepségre zsúfolásig megtelt az 
épület tetőtere. A kulturális programban először a hegymagasi Testvérek Trió szólaltatta meg vonós 
hangszereit, majd a Szigligeti Általános Iskola énekkara fokozta a karácsonyi hangulatot dalaival.
A rendezvény a főtéren, a már hagyományosnak számító Mindenki Karácsonyán folytatódott, ahol 
süteménnyel, forralt borral és teával, valamint egykori karácsonyi ünnepségek fotóinak 
vetítésével várták a szigligetieket. A jó hangulatú beszélgetés, közös ünneplés még sokáig a téren 
tartotta a karácsonyozó falusiakat.

Balassa Dániel

MINDENKI KARÁCSONYA 2011

December 4-én, a hivatalos ünnepnél kicsivel 
korábban érkezett meg a faluba a Mikulás. 
Helyiek, a környező településekről családok és 
barátok érkeztek a már jó előre kellemesen 
befűtött pincébe, ahol süteménnyel, forralt 
borral, forró csokival vagy teával vártak 
mindenkit. Műsorral is, amely kis csúszással 
ugyan, de elkezdődött. A helyi iskola növendékei 



                                                                                 

    

                           

   
… és a Ciframajorban     
       lakom!
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                  ELADÓ A TEJEM!ELADÓ A TEJEM!
              1 liter 170 Forint                               1 liter 170 Forint                               
                           házhoz szállítással.                           házhoz szállítással.

              Gazdasszonyom Gazdasszonyom Pál MelindaPál Melinda..

            Hívja aHívja a  06-70-298-2175 06-70-298-2175 -ös-ös
                                    telefonszámot!telefonszámot!
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Január 11, szerda, 18 óra
Hintónjáró szerelem
magyar vígjáték, 81 perc
rendező: Ranódy László
szereplő(k): 
Szirtes Ádám (Majsa Berci)
Medgyesi Mária (Peczöli Vilma)
Makláry Zoltán (Peczöli Sándor 
szőlő- és gyümölcstermelő)
Fónay Márta (Peczöliné, 
mostoha, a hintó szerelmese)
Kiss Manyi (Terka keresztanyám, 
a párt titkárnéja)

Január 12. csütörtök,18 óra
Noszty fiú esete Tóth Marival
fekete-fehér, magyar filmdráma, 
96 perc, 1960
rendező: Gertler Viktor
író: Mikszáth Kálmán
szereplő(k): 
Mécs Károly (Noszthy Feri)
Petényi Ilona (Tóth Mari)
Krencsey Marianne (Noszty 
Vilma)
Uray Tivadar (Noszty Pál)
Páger Antal (Tóth Mihály)
Fónay Márta (Tóth Mihályné)
Mezey Mária (Homlódyné)
Bodrogi Gyula (Malinka)
Csűrös Karola (Rozál)

 

Január 25. szerda, 18 óra
Körhinta
fekete-fehér, magyar romantikus 
dráma, 90 perc, 1956 
rendező: Fábri Zoltán
író: Sarkadi Imre
forgatókönyvíró: Fábri Zoltán, 
Nádasy László
szereplő(k): 
Törőcsik Mari (Pataki Mari)
Soós Imre (Bíró Máté)
Szirtes Ádám (Farkas Sándor)
Barsi Béla (Pataki István)
Kiss Manyi (Patakiné)
Suka Sándor (Czigány Márton)

Január 26. csütörtök, 18 óra
Otthonunk
francia dokumentumfilm, 95 
perc, 2009
rendező: Yann Arthus-Bertrand
forgatókönyvíró: Isabelle 
Delannoy
zeneszerző: Armand Amar
operatőr: Michel Benjamin, 
Dominique Gentil

Január 28. szombat 17 óra
Szigligeti História II. (2011)
Rendezte: Takács József
Vágó: Balassa Dániel
Operatőr: Kalmár György
Narrátor: Póka Ibolya, Szabó 
Tibor András 

 

Január 18. szerda, 18 óra
 Liliomfi
színes, magyar vígjáték, 109 perc, 
1954
rendező: Makk Károly
író: Szigligeti Ede
szereplő(k): 
Darvas Iván (Liliomfi)
Krencsey Marianne (Mariska)
Pécsi Sándor (Szellemfi)
Dajka Margit (Camilla)
Tompa Sándor (Kányai)
Balázs Samu (Szilvay professzor)
Ruttkai Éva (Erzsi)
Soós Imre (Gyuri)
Garas Dezső (Ifjú Schnaps)
Szemere Vera (Zengőbércziné)
Pártos Erzsi

Január 19. csütörtök, 18 óra
Pillanatnyi pénzzavar 
fekete-fehér,magyar vígjáték,1938
Rendezte:
Martonffy Emil
Szereplők:
Básti Lajos (Balogh István, elnök)
Szeleczky Zita (Tímár Vera)
Földényi László (Szénássy Ferenc, 
mérnök)
Erdélyi Mici (Gergely Anni)
Bilicsi Tivadar (Gellért Lajos, 
igazgató)
Kabos Gyula (Harry, sofőr)
Salamon Béla (Kerekes Ödön)

 

A közönség megegyezése alapján más  film  vetítése is lehetséges!

A Básti Lajos Közösségi Ház januári filmvetítései



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

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
Cím   :  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

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

} Póka Ibolya könyvtáros

SZIGLIGETI HARSONA
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