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SZIGLIGETI

HARSONA
Tervek, fejlesztések

A 2013-as hátralévő időszakában és természetesen a 2014-es évben is szeretnénk kisebb nagyobb fejlesztéseket 
megvalósítani.
Az idei év legfontosabb beruházása a vár és környezetének pályázati forrásból történő fejlesztése. Ennek a munkának a 
befejezési határideje ez év vége. Véleményem szerint a határidő tartható. Annak érdekében, hogy a jövő évtől még 
látványosabb turisztikai attrakció legyen a vár, a beruházást végző cég dolgozói nap mint nap erőn felül teljesítenek.
Az elmúlt évhez hasonlóan fontosnak tartjuk a strand és környékének fejlesztését. Ezen belül a strand területén még 230 
m járda építését tervezzük, míg a strand előtt 220 méter építését tartjuk fontosnak.
Strandparkoló kavicsozása szegély javítása is szükségessé vált. Elengedhetetlen az önkormányzati utak (Külsőhegyi út, 
Aranykagylói út, Rókarántói út, Rózsahegyi út, Patak utca, stb.) kátyúzása.
Szeretnénk a következő évben a buszmegállókat korszerűsíteni, újakat építeni. Terveink szerint a Csonka-toronynál és a 
Főtéren egy-egy, míg a Ciframajorban kettő épülne meg a szezonra. Az idei évben kettő már megújult (Szente megálló, 
Szeszfőzde).
Régóta húzódik a nagyfeszültségű oszlop kiváltása a Liget utcában. Ezzel a munkával párhuzamosan a Tapolca patak 
másik oldaláról indítva az ABC-ig megszűnne a légvezeték és föld alá kerülne a nagyfeszültségű kábel. Ez azért lenne 
fontos, mert így két telek is beépíthetővé válna.
Régi probléma a Kisfaludy és a Külsőhegyi utca egyirányúsítása. Ezen kívül az egész településen szeretnénk 
felülvizsgáltatni a forgalmi rendet. A településre vonatkozóan elkészítettjük a forgalomirányítással kapcsolatos 
szakvéleményt. 
Várhatóan az idei évben elkezdődik a Petőfi utca teljes vízhálózatának cseréje, majd jövőre az út teljes szélességben 
történő aszfaltozása.
Tájház udvarában lévő osztatlan közös tulajdonú ingatlanon lévő magán épületet megvásároljuk. Itt kiállítóteret, vagy 
esetleg üzlethelyiséget alakítunk ki.
A Főtéren a buszmegálló helyére egy nyilvános WC-t szeretnénk építeni. A tervek már készülnek.
A lakosság részéről megfogalmazott igénynek megfelelően tervezzük egy rendezvénytér kialakítását a faluban.

Balassa Balázs polgármester
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Idősek napja

BOKROS LÁSZLÓ

November utolsó napján köszöntötték a falu szépkorú lakosait az Általános Iskola zsibongójában. A 
már hagyományos ünnepre ezúttal is sokan jöttek el, így aztán minden ülőhelyet elfoglaltak, mire 
Balassa Balázs polgármesteri köszöntőjével megkezdődött a műsor. Ezt követően az óvodások és az 
iskolások adtak színes műsort tánccal, énekléssel, verssel Szalay Csabáné és Mezeyné Verő Katalin 
vezetésével. A műsort étkezés, majd mulatság követte, a talpalávalót Sánta Géza szolgáltatta. 
Közben hol régi emlékeket idéztek fel a jókedvű idősek, hol pedig a saját készítésű süteményt 
kínálták. A szervezést Szigliget képviselő-testülete vállalta magára, az önkormányzat dolgozói pedig 
segítségükre voltak ebben. Az idősek napját támogatta az Esterházy Pince Kft és Bakos Attila 
Kisvendéglője.

Balassa Dániel

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör által 1987-ben 
alapított „Szép ház – szép kert” díjat idén a Fakavölgyi út 
18. számú ház (képünkön) nyerte el.
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az épület 
tömegképzése, tájba illeszkedése, anyaghasználata, 
hagyománytisztelő formája mintaszerű, kertje gondozott.
Tervező: Mérmű Kft, dr. Szűcs Endre, kivitelező: Komáry 
Építő Kft

Demeter Éva

„Szép ház – szép kert” díj 2013
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Hogyan legyünk „elég jó szülők”
Gyermekeink felnevelése a legnagyobb feladat, amit az 
élet ránk oszt. Manapság nehéz szülőnek lenni. A 
megélhetést biztosító mindennapi munkavégzés miatt 
nagyobb a feszültség, stressz. 
Nem is olyan rég még jelen voltak a nagyszülők vagy más 
idősebb családtagok, akik segítséget, tanácsot adtak a 
gyakorló szülőknek. A gyerek ott élt a szülő mellett, látta a 
sarlózást, a kaszálást, az aratást, a vetést. Átlátható világ 
vette körül a gyereket, amit utánzott. Sajnos a mai 
szülőknek ezek a hagyományos támaszok már nem 
állnak rendelkezésre.
Mert egyszercsak megszakadt a folyamat. Elkezdtek 
eltűnni a mondókák, a gyerekdalok.  
A gyerek régen tudta, hogy a tej a tehénből van, ma már 
azt válaszolja, hogy a zacskóból, és közelről még tehenet 
sem látott, mert lila színűnek gondolja, ahogy a tévé 
reklámban látta a Milka tehenet.
Vannak olyan szülők, akik szinte születnek a szülői 
szerepre, másoknak ezt a szerepet egy kis segítséggel, 
tapasztalattal, tanulniuk, érezniük, gyakorolniuk kell. 
Vannak időszakok, amikor szülőként azt érezhetjük, hogy 
nem vagyunk önmagunkkal, szülői szerepünkkel 
elégedettek, azaz nem tudunk „elég jó szülők” lenni. 
Ahogy tökéletes gyerek nem létezik, úgy nincs tökéletes 
szülő sem. Minden gyermek egyéniség, ennek 
megfelelően kell nevelni, ami sok türelmet, kitartást kíván 
mind a gyermek, mind a szülő részéről egyaránt. A 
gyermeknevelés során nem csak a gyermek fejlődik, 
hanem a gyermek és a feladatok által mi magunk szülők 
is alakulunk, változunk, szülői szerepünkben 
„tökéletesedhetünk”
A gyermekeknek szükségük van korlátokra, szabályokra, 
és ezek betartására határozottan, igazságos módon, 
következetességet betartva ügyelni kell. Szükség van 
fegyelemre, ami nem szigorú büntetést jelent, sokkal 
jelentősebb a helyes cselekedet kialakulása 
szempontjából a gyermekünk számára adott dicséret, 
megerősítés.
Szülőnek lenni, gyermeket nevelni a nehézségek ellenére 
is öröm és boldogság kell hogy legyen. Tanácsot kérni 
pedig nem szégyen. Minél többet tud az ember a 
gyermeknevelésről, minél többet olvas és beszél róla 
másokkal, annál magabiztosabb a maga döntései 
meghozatalakor.
Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat szervezésében a Lesencetomaj-i Mesevár 
Óvodában tett látogatást Tapolca Nevelési Tanácsadó 
munkatársa Dr. Kovácsné Mozsolics Melinda.
A szakpszichológus előadásában beszélt az óvodáskor 
pszichológiai jellemzőiről, a pszichoszexuális fejlődés 
szakaszairól, a hasonló nemű szülő iránt érzett 
féltékenységről.
Előadásában felhívta a figyelmet a kisgyermek számára 
biztonságot adó napirend kialakításának a jelentőségére. 
Beszélt arról is, hogy mennyit tévézzen a gyerkőc. Azok a 
gyerekek, akik naphosszat a tévé előtt ülnek, nem 
használják a képzelőerejüket, nem játszanak és nem 
beszélgetnek egymással. 
A feldolgozhatatlan ingersokaság pedig feszültté teszi a 
gyereket. 
Szükséges a szűrés, vagyis a gyermekeknek való 
műsorok, mesék gondos megválogatása a szülő 
felelőssége, hogy megkíméljük őket a rossz gondolatok 
befészkelésétől. 
A pszichológus szerint szükség van munkamegosztásra

is, vagyis a gyermek képességeinek megfelelően legyen 
bevonva a mindennapi tevékenységekbe, legyenek 
feladatai, egy kis segítés anyunak vagy apunak a 
konyhában és a kertben nagy öröm, élmény lehet 
mindenkinek.
Felmerült a munkamegosztás tekintetében az apák 
szerepe a gyermeknevelés és a háztartási munkák terén.
A férfi elsődleges szerepe az, hogy keresőmunkájával 
biztosítsa a család megélhetését, a nőé pedig az, hogy 
ellássa a háztartást, biztosítsa a gyermekek 
felneveléséhez a környezetet, az intimitást.
A nők munkavállalásával azonban nem mindenhol 
következett be az otthoni, háztartási feladatok 
újraosztása, azokat továbbra is a nők látják el, ezzel 
általánossá válik a nők úgynevezett „második műszakja”. 
Az anyákat a gyermekek nevelésében és a házi 
munkában az apukák nagymértékben segíthetik, azaz 
szükséges az apukák bevonása az otthoni feladatokba.
Fontos, hogy amikor csak lehet menjen a család közös 
sétára. A kisgyerekeknek térre és levegőre van 
szükségük, hogy rohangálhassanak, levezethessék 
felesleges energiáikat, de ez hasonlóképp jót tesz 
nekünk, szülőknek is. 
A pszichológus felhívta a szülők figyelmét a közös játék, 
családi együttlétek fontosságára. 
A családnak öröm lehet a kiruccanás, piknik a kertben, 
vízparti nyaralás, társasjáték az őszi délutánokon, téli 
estéken.
Végül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a 
szülőnek önmagára is kell hogy legyen ideje, mert ez 
tartja egyensúlyban. 
Egy kicsit megpihenve, erőt merítve folytathatja a szülői 
küldetését. Ahogy Vekerdy Tamás gyermekpszichológus 
is mondja: a jó szülő igyekszik jól érezni magát. A 
rohanás helyett pedig együtt van a gyermekével.
A jelenlevő szülők az előadást követően kötetlen 
beszélgetés formájában kérdéseikre is választ kaphattak 
a pszichológustól.
Várjuk az érdeklődő szülőket, leendő szülőket és 
mindenkit, aki választ szeretne kapni a 
gyermekneveléssel kapcsolatos dilemmáira.
A következő helyszín:
Szigliget Óvoda 2013. december 12. (csüt.) 17 óra

Nagy Renáta intézményvezető
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Társastáncoktatás 
indul Szigligeten felnőtteknek 

2014.  januárjában.  

5.000,-Ft/fő/ 10 alkalom
Oktató: Tarjányi Sándor

Jelentkezni lehet 
december 20-ig 

a 70/371 5400 telefonszámon, a 
szigligkonyvtar@freemail.hu e-mail címen 

vagy személyesen  a Básti Lajos 
Közösségi Házban.
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Szenteste éjjelén
Sétálni legszebb élmény.
Ünneplőbe öltözött a világ,
A szeretet járja át.

Nézem a mesés fákat,
Sok színes lámpa,
Szívem átjárva,
Melegséget árasztva.

Oly mesés ilyenkor a világ,
Feledteti mindennapok búját.
Látni lehet mesés házat,
Szerényebbet, másat...

Az ablakokon belesve
Mindenhol csillogás,
Szikrázó gyertyák,
S van, hol ajándék hegyek.
De van, hol csak egy ölelés lehet.

Gyermekek kacaját
Hozza felém a hideg szél,
Nem fázom, felmelegít
A szerteáradó szeretet.

Csillagos az éj,
Köztük sok angyal él.
Kik csodával halmoznak el rég.
Azt kívánom, teljesüljön...
A világ álma,
Jusson e szeretetből az év más-más napjára!

Makadám László: Szent este éjjelén

Áldott Ünnepeket Kívánok az Együtt Egymásért Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nevében:

Nagy Renáta intézményvezető 

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Ismét közeledik a Karácsony! Az ünnep egyik kelléke, 
éke és dísze a szép fenyőfa. Ebben kívánunk segíteni.

Őrségi karácsonyfát a termelőtől frisset, szépet - a 
tavalyi áron megrendelésre és méretre is!

December 16-tól 24-ig.

A választék:
● hagyományos karácsonyfa (luc)
● ezüst fenyő
● normandiai fenyő (1-3 méter
 hosszban vagy rendelésre
 extra méretben is kapható!)

Varga J.László őstermelő

Szigliget, Patak u.17.

Tel:  87/461-134
      20/538-8011

2013. december 14-én, szombaton15 órakor 
a Básti Lajos Közösségi Házban

kézműves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak: karácsonyi díszek készítése

Szeretettel meghívunk mindenkit, 
ünnepeljük együtt a

MINDENKI KARÁCSONYÁT
2013. december 20-án, pénteken 17 órától

az ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN,
MAJD AZT KÖVETŐEN A

BÁSTI LAJOS KÖZÖSSÉGI HÁZNÁL!
A lélek melegítéséről a meghitt iskolai műsor, 

a test melegéről pedig forralt bor és tea 
gondoskodik.

Szigliget Község Önkormányzata
Szigligeti Általános Iskola

Szigligeti programok 

 Nevezés:
  - előzetesen az interneten
  - a helyszínen 2014 jan.1-én 13-ig

 Orvosi vizsgálat:
 - 13:30-tól 13:50-ig

 Program:

 13:00 Cimbaliband zenekar koncertje
 14:00 Csobbanás rajtja
 14:15 Cimbaliband zenekar koncertje folytatódik
 14:45 A csobbanók köszöntése, az emléklapok                  
  kiosztása

    Érd: Balló Piroska, Strandi Büfé kft. 30/600-1328
Németh Zoltán, Várkávézó 30/622-2094

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

3. ÚJÉVI CSOBBANÁS
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Bozsik Program Tapolcán
Már egy éve hogy a Szigligeti Általános Iskola diákjai 
minden alkalommal részt vesznek a Tapolcai Bozsik 
Programon.  (2013. november.09.)  A szállításról a 
Szigligeti Önkormányzat gondoskodik. Általában du. 1 
órakor szoktunk indulni. 4 órakor várható visszaérke- 
zéssel. Odaértünk. Csapat összeállítás: 
Kapus: Csali Tamás
Hátvédek:
Bal: Szalai Luca
Jobb: Bogor Ádám, Medve Márton
Közép: Ángyán Szabolcs (én)

Középpályás: Bodó Marcell

Csatárok: Jobb: Bartos Robert, a középpályáról 
csatlakozó Bodó Marcell.
1 meccs 10 perces.

Az első mérkőzésünk Zalahaláp ellen volt. 0-0-át 
játszottunk. Nem volt valami jó, mert nagyon durvák, 
agresszívak, és lökdösődősek voltak. Tiszta föld lett az 
egész mezem. Sokat passzoltunk, volt is helyzetünk csak 
túl gyorsak voltak. A kapusunknak, Tominak, nem volt 
valami sok dolga.Zalahaláppal körülbelül egy szinten 
vagyunk. Egy kisebb szünet következett, aztán jött a 
meccsünk a megújult Balatonederics ellen. Balaton- 
ederics ellen hátul nem volt dolgom, ezért egyre jobban 
mentem. Tamásnak ismét sem nagyon volt dolga. Ren- 
geteget passzoltunk, sok volt a helyzetünk.  A meccs 90 
százalékában miénk volt a labda. Végül 5:0-ra legyőztük 
Balatonedericset. (Tomi a kapusunk Balatonedericsi.) 
Az utolsó meccs Monostorapáti ellen volt.
Monostorapáti a 4. percben megszerezte a vezetést. Rá 
2 percre megérkezett a válasz, és kiegyenlítettünk. A 
találkozó végén a csoda csatárunk Bodó Marcell belőtte a 
győztes gólt.
Gémes Bálint: 2 gól. Bodó Marcell: 5 gól.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és a csapatra.

Felkészítő tanár: Mile Pál                  Felkészítő tanár: Mile Pál                    Mindkét cikket Ángyán Szabolcs (a képen) írta  Mindkét cikket Ángyán Szabolcs (a képen) írta

Reggel 08:00-kor keltem. Anyukámmal és apukámmal 
elindultunk. A verseny a Tapolcai Rendezvénycsarnokban 
került megrendezésre. A 09:00-elött letették a tatamit 
(küzdőszőnyeg).
09:30-kor került sor a mérlegezésre, az öltözőben. 
Felöltöztünk, és kezdődött a verseny.
A kis Szalai Attila előbb került sorra, mint én. Földharcban 
3 meccse volt, 2-t megnyert. Álló harcban is 2-t nyert. 
Nagyon ügyes volt.
Már nagyon ideges voltam, mert a legvégén kerültem 
sorra. Az első meccsem nem tartott sokáig! Simán 
nyertem 2 x 10 ponttal.
A 2. meccsem sem tartott sokáig, mert nagyon egyből 
leszorítottak és nem tudtam kifordulni és kikaptam.
A 3. meccsem nagyon hosszú volt, mert nem bírtunk 
egymással. Bírói döntéssel nyert az ellenfelem. Nagyon 
sokáig tartott, mert még a mesterek is versenyeztek. 
16:00-kor került sor az eredményhirdetésre. Az 
eredményhirdetésnek is a végén kerültem sorra.
Az Atika előbb jött mint én, és ő 2 érmet kapott, mindegyik 
ezüst lett, mert ő indult föld és álló harcban is.
Nemsokára következtem én. 2. lettem, és Misi bácsi a 
nyakamba akasztotta.
Visszamentünk, felöltöztünk és hazamentünk.

Judo Verseny Tapolcán
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 Szigliget kultúrkrónikája

Az 1950-es évek közepéig a kulturális rendezvényeket, 
színdarabokat az iskola termeiben tartották. A község 
fejlődése, a kultúrigények növekedése megkövetelte egy 
olyan kulturális intézmény létrehozását, amelyben helyet 
kaphatna a könyvtár, mozi, ünnepélyek rendezése. Így 
született meg a terv a kultúrház építésére., azonban 
szerény anyagi erőforrások álltak rendelkezésre, így új 
kultúrotthon építéséről nem lehetett szó. Az Eszterházy 
gróftól a községre maradt pajta kulturális célra történő 
átalakítása látszott a legcélravezetőbbnek. A nádtetőt 
ledobták róla, falait átépítették illetve tatarozták, új 
helyiségeket építettek mellé. Az építkezéshez a községi 
tanács csak nagyon csekély pénzösszeggel tudott 
hozzájárulni. A lakosság anyagiakkal és nagyon sok 
társadalmi munkával járult hozzá a kultúrház építéséhez. 
A munka három évig elhúzódott bár közben egy helyiség 
elkészült, ahol előadásokat, rendezvényeket tarthattak. 
1957-ben a község vezetői kérvénnyel fordultak a 
Művelődési Miniszterhez, amelyben anyagi támogatást 
kértek az építkezés befejezéséhez. A kérelem nem volt 
hiábavaló. Még abban az évben 100.000 Ft kiutalást 
kaptak. A kultúrház felépült. Helyet kapott benne a 
községi könyvtár, mozi, ifjúsági, sport és pártszervezet. 
Alig pár év múlva kiütköztek a nehezen létrehozott épület 
műszaki hibái: rosszul szigetelték, kívül belül hullott a 
vakolat, beázott. Mégis több mint 15 éven keresztül egy 
otthona volt a községünkben a kultúrának, a 
művelődésnek…
…1973. november 6-a az új Petőfi Könyvtár avatása. 
Újonnan berendezett bútorokkal, kb. négyezer kötettel áll 
készen, hogy a község kulturális igényeit kielégítse. Apró, 
könyvet szerető kis általános iskolások, tanárok, idős 
asszonyok és a község vezetői igyekeznek a könyvtár 
avató ünnepségére. Fél hat. A megnyitó után kb. negyed 
órával az egész községben kialszik a villany. Korom sötét 
borul a falura és zuhogni kezd az eső. Gyertyát gyújtunk 
a könyvtárban… Mészáros György a Járási Művelődési 
Osztály vezetője megnyitó beszédét mondja… A gyertyák 
melletti félhomályban a négyezer kötet könyv között, a 
családias légkörben Szabó Teréz gimnáziumi tanuló 
Petőfi verseket szaval… S mi hallgatók valamennyien a 
nagy költőre emlékezünk… Örülünk a sok könyvnek, 
annak, hogy községünk ismét gazdagabb lett a 
kultúrával… Aztán vége az avató ünnepségnek. A 
jelenlévő írókkal tervezett beszélgetés elmarad. Mindenki 
igyekszik haza. Úgy emlékszem, elsőként léptem ki a 
könyvtárból. Kint koromsötétség borult a falura és 
zuhogott az eső. Feltűrtem kabátom gallérját és szinte 
tapogatózva igyekeztem hazafelé… S másnap reggel 
korán furcsának találtam az utcán beszélgető, álldogáló 
embereket. Aztán hallom a szomszéd hangját: „Teljesen 
leégett…” Majd miután jobban figyelek a hangokra és 
érdeklődöm is, egyik is másik is mond egy-két rövid 
mondatot: „Háromszor mentem haza éjjel a csurom vizes 
ruhát lecserélni… Égett minden…” Másokból csak szavak 
bújnak elő, végtelenül tompán, szinte fáradtan: „Az a sok 
könyv, új bútor mind elégett”. Nem akartam hinni, hogy ez 
mind lehetséges. Szinte rohantam a kultúrotthon felé, s 
közben ezerféle gondolat suhant keresztül rajtam. A 
véletlennek nem lehet ilyen csúfos játéka, hogy egy 
könyvtár az avatás után félórával a tűz martaléka legyen. 
Aztán hátha csak felnagyítva látják azok, akik jelen  
voltak a tűznél. Talán csak kis része égett le, a kár nem is 
olyan nagy, mert idejében eloltották a tüzet. Talán csak 
amolyan falusi, felnagyított kósza hír. Sáros ruhájú, kor- 
mos arcú emberekkel is találkoztam és ekkor már érez- 
tem, tudtam, hogy  egy  borzalmas  tragédia  történt  ezen 

az éjszakán… Talán az egész major is leégett… De nem, 
ép a teteje, sőt, igen a kultúrház eleje is megvan. Szinte 
félve közelítettem meg, óvatosan és örültem, hogy épek a 
palák… Igen ott egy üszkös gerenda, talán csak a tetejét 
kapta meg a tűz. Aztán a major sarkához érve láttam, hogy 
az emberek a könyvtár felé tekintgetnek, mutogatnak… A 
látvány, ami elém tárult borzalmas volt. A könyvtár helyén 
tető nélkül álltak az üszkös, kormos falak… A füstölgő 
gerendák között sáros fotelek, elégett könyvespolcok, 
halomra dobált könyvek megpörkölődve. Fáradt, beesett 
arcú, a tragédiát személyesen átélő, itt éjszakázó, 
viharkabátos emberek, melegítős KISZ-esek álldogálnak…
…1973. november 6-a leégett a négyezer kötetes Petőfi 
Könyvtár és Kultúrház. A kár berendezéssel (bútorok, 
könyvek, mozigépek, épület) kb. 1.000.000 forint. Tetemes 
összeg, a község nagy vesztesége. Valamiképpen pótolni 
kell. Ekkora értéket pótolni a község önerejéből képtelen. A 
döbbenetes eseményt hírül adja a TV, rádió és a sajtó is. 
Szinte az egész ország értesül a veszteségről. Felhívások 
jelennek meg a veszteség pótlására. Többek között László 
Gyula az Irodalmi Alap igazgatóhelyettese felhívással fordul 
az írókhoz és segítségüket kéri. Felhívása nyomán nagyon 
sok író könyvtára köteteiből többet felajánl az új szigligeti 
könyvtárnak. Azonban segítő szándékukról tesznek 
bizonyságot szocialista brigádok Dunaújvárosból, 
Budapestről és más városokból is. Községi erőből, a 
kultúrotthon épen maradt homlokzati részének átalakítása 
során elkészül a könyvtár helyisége. Berendezését és 
köteteinek számát tekintve utoléri a mindössze félórát 
megélt Petőfi könyvtárat, ám értékben elmarad mögötte. 
Mégis az összefogás szép példájaként van új könyvtárunk, 
amely helyben olvasásra is alkalmas. Berendezésében 
dicséretes munkát végeztek az úttörőcsapat tagjai…
.Személyes élményemet mondtam el, személyes 
történetekre emlékeztem vissza a falu történet írása 
kapcsán, amikor leírtam a kultúrotthon és a könyvtár 
fennállásának történetét…

HAZÁNK FELSZABADULÁSA 30. ÉVFORDULÓJÁRA 
(1975) KÉSZÍTETTE: Májusi Mihály tanár

Takács József gyűjteményéből
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                  A könyvtár átadási ünnepség közönségeA könyvtár átadási ünnepség közönsége
Könyvtár avatása

  Megérkeztek az új könyvek Dunaújvárosból

A dunaújvárosi KISZ bizottság tagjai átadták
a könyveket

A felajánlott könyvek egy része...A felajánlott könyvek egy része...   

A leégett kultúrház

1. Simonné Zsuzsa néni
2. Sipos Erika
3. Káli Magdolna
4. Simon Ildikó

1. Sipos József
2. Mészáros György
3. Ihász József
4. Varga Lajos

Szigliget  kultúrkrónikája  képekben

1.1.
2.2. 3.3. 4.4.

1.1. 2.2. 3.3. 4.4.



Műhely címe: 8263 Badacsonytördemic, Iskola u. 8.
(a volt, régi iskola).

Nyitva tartás: minden nap 8-14 óráig.
Mindennemű asztalos tevékenységhez tartozó faipari 

munkát vállalok.
Dede Zoltán, 8264 Szigliget, Hegyaljai u. 16.

06 70 379 4088, 06 87 708 001, 
dezofameister@gmail.com

„Fából mindent, kivéve vaskarikát”

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 : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte : matr1ca
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
Cím   :  8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
Tel.                           : 87/561-007, +36 70 371 5400 
Fax.                          : 87/561-019
E-mail   : szigligkonyvtar@freemail.hu
Lapzárta                   : minden hónap 20. napján

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

SZIGLIGETI HARSONA

8. oldal                                                                                                                                                       8. oldal                                                                                                                                                       2013. November

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Szigligeten,
a Kossuth utca 73.

szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os

telefononszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:K-Cs: 8-17 óráigP: 11-19 óráigSzo: 9-14 óráigV-H: Szünnap

2002 óta a szépülni vágyók
szolgálatában!

Megújult környezetben,
extra szolgáltatásokkal

várom Kedves Vendégeimet!

Argán olaj
"a haj folyékony aranya"

és további természetes hajápoló 
termékek

üzletemben folyamatosan kaphatók!

.

Alkalmi-, utcai-, és divatfrizurák 
hölgyeknek,

uraknak és gyermekeknek

mailto:dezofameister@gmail.com

