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Szigliget község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Tisztelt Olvasó!
A mostani írásomban a turisztikai szezonnal,
a programokkal, a látogatószámmal, illetve
összességében a turizmussal szeretnék
foglalkozni.
Szigligetnek nincs más jövőképe, mint a
turisztikai szolgáltatások olyan szintre
emelése, hogy ez egész évre megélhetést
biztosítson a település számára. Sajnos azt
kell tapasztalnom, hogy az önkormányzat és
egy-két vendéglátós kivételével senki nem
akar ennek érdekében áldozni. Lehet, hogy
ez egy kicsit kemény kijelentésnek tűnik, de
nem élünk olyan gazdasági helyzetben, hogy
szemérmeskednünk
kellene.
Szigliget
helyzete
ismertség
és
elismertség
tekintetében
rengeteget javult.
Ennek
érdekében az önkormányzat rengeteget
dolgozik. A szezonban nem volt olyan hét,
hogy országos televíziókban, sajtóban
Szigliget nevét, mint turisztikai célpontot,
szinte napi szinten meg ne említették volna.
Bár természetesen nem mérvadó, de érdemes
megemlíteni a Veszprém megyei Napló által
lebonyolított,
minden
évben
szervezett
„Legkedveltebb nyaralóhely” elnevezésű
reprezentatív felmérést. Az idei évben először
nem a programkínálat kapta a legkevesebb
pontot, ennek a kategóriának a pontszáma 4es átlagnál magasabbat kapott. Viszont
messze a legrosszabb megítélése a
„szálláshelyek minőségének” volt. Bizonyára
sokan emlékeznek arra, amikor a rendezési
tervben lehetőséget kívántunk teremteni a
befektetők
számára,
hogy
minőségi
szálláslehetőségeket
valósítsanak
meg
Szigligeten. Ez ellen a magánszállás kiadók
keményen tiltakoztak, mondván, akkor tőlük
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veszik el a vendéget. Akkor is mondtam és
most is ez a véleményem, az a vendégkör,
akik igénylik a szállodák által nyújtott
szolgáltatásokat,
minőséget,
azok
a
vendégek tapasztalataink szerint Tapolcán,
Balatongyörökön szállnak meg. Sajnos a
minőségi turizmus velejárója a fejlesztés.
Elengedhetetlen, hogy olyan fejlesztéseket
valósítsanak meg a magánszállást értékesíteni
kívánók, mellyel felvehetjük a versenyt.
Azoknak,
akik
szállás
kiadással
foglalkoznak, kötelező (és nem ajánlott
feladat) befizetni az idegenforgalmi adót. Ez
nem
fenyegetés,
ez csak tényközlés,
amennyiben
a
településen
ingatlannal
rendelkezők nem veszik ki a részüket a
település terheinek arányos átvállalásában,
akkor az önkormányzat sem tudja vállalni az
eddigi lakosságbarát koncepcióját. Nem lesz
miből.
Hosszú évek óta az önkormányzat úgy
gazdálkodott, hogy megteremtse a feltételeit
annak, hogy a lehetőségekhez képest ne
növelje a terheit a lakosságnak. Ezt úgy
tettük, hogy közben a kormányoktól azt
hallottuk,
hogy
az
elmaradt
állami
támogatásokat
pótoljuk
a
helyi
adóbevételekből. A három éve tartó gazdasági
válság, az iskola, óvoda nagyon jelentős állami
támogatás-elmaradás,
a
turisták
fizetőképességének csökkenése ellenére, öt
éve nem emeltünk helyi adót, a növekvő
szemétszállítási díj ingatlantulajdonosokra
eső részének jelentős átvállalásával, a
szociális háló növelésével, a folyamatos
turisztikai kínálat növelésével próbáltuk az
ingatlantulajdonosok terheit nem növelni.
Ezt úgy tettük,hogy nincsen hitelállományunk
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és nem bocsátottunk ki kötvényt. Jól
hangzik
bűnbaknak
kikiáltani
az
adóssághalmozó önkormányzatokat, de nem
lehet hallani a Szigligethez hasonló
településekről, akik úgy működtetik a
településüket,
hogy
stabil
a
gazdálkodásuk. Ezt a kis kitérőt azért tettem,
hogy tudatosítsam az emberekben, hogy nem
csak az államnak, az önkormányzatoknak is
vannak kötelességei. Még egy gondolat a
Napló felmérésére. Szigliget idén a tíz
település közül az ötödik lett. Ezt a
helyezést nem kell megmagyarázni, viszont
látni kell az északi parton uralkodó tendenciát.
Az első helyezett Balatonfüred lett, míg a
következő
három
a
körülötte
lévő
települések, Alsóőrs, Tihany, Csopak. Ez azt
jelenti, hogy a legdinamikusabban növekvő
része az északi partnak Balatonfüred és
vonzáskörzete. Szigliget az összes többi
település közül lett a legjobb, megelőzve
Balatonfűzfőt,
Badacsonyt,
Balatonkenesét, Zánkát, Révfülöpöt.
Visszatérve a turisztikai szezonra. Soha ennyi
program nem volt a településen, mint az
idei
évben.
Ennek
megszervezése,
lebonyolítása rendkívül nagy feladat volt,
főleg azért, mert saját erőinket mozgósítva
tettük ezt. Lehet, hogy egyszerűbb lett volna,
egy erre szakosodott céget megbízni, de
sajnos az anyagi lehetőségeink nem
teremtenek rá alapokat. A vendégek
pozitívan fogadták a programkínálatot. Úgy
érzem, sikerült Szigliget szellemiségéhez
méltó rendezvényeket szervezni. A várban
az augusztus 20-i rendezvény kivételével
fizetni kellett a programokért. Az árak
meghatározása során törekedtünk arra, hogy
az országos belépődíjak alá menjünk. Még
így is sikerült a várban rendezett programokat
összességében nullszaldósra kihozni. A
strandon, vagy a település más részén
szervezett programok ingyenesek voltak.
Amikor az időjárás kegyes volt hozzánk, akkor
ezeknek a látogatottsága jónak mondható
volt. Sajnos azt meg kell állapítanom, hogy a
helyi lakosok függetlenül attól, hogy fizetni
kellett a rendezvényért vagy ingyenes volt,
nem látogatták jelentős számban ezeket a
rendezvényeket, pedig áprilistól, szeptemberig
szinte minden héten volt program. Ennek
megfelelően el kell gondolkoznunk azon, hogy
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érdemes-e olyan programokat szervezni,
melyeknek ők az elsődleges célpontjai.
Sajnálom, hogy így van. Egy viszont biztos,
a turizmus szempontjából elengedhetetlen
a
szolgáltatások
növelése,
a
programkínálat tavalyihoz hasonló szinten
tartása. A térségben folyamatosan azt hallom,
hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet, a
kedvezőtlen időjárás hatására csökkent a
turisták száma. Mi örömmel állapíthatjuk
meg, hogy ez ránk nem igaz. A Szigligetre
látogató turisták száma nem csökkent a
tavalyi évhez képest. Ezt a strandra és a
várba látogatók száma alapján állapíthatjuk
meg. Igen is érdemes a turisztikai
célpontok fejlesztése, a programkínálat
folyamatos növelése, és a minőség
megteremtése!

Balassa Balázs
polgármester
Polgármesteri fogadás
Balassa Balázs, Szigliget polgármestere
2011. augusztus elején a Polgármesteri
Hivatalban fogadta az úszó világbajnokságról
bronzéremmel hazatérő Cseh László edzőjét,
Turi Györgyöt. A sikeres mesteredző
Szigligetet választotta jövőben nyári
otthonául, a településen vásárolt ingatlant.
Köztudott, hogy Szigligethez több ismert
egykori és jelenkori válogatott sportoló és
edző ezer szállal kötődik, hiszen itt nyaral
rendszeresen a labdarúgók mesteredzője,
Mezey György, a kosárlabdázó Béres Tímea,
Újvári Eszter, Stojan Ivkovics, Zsoldos
András, a teniszező Köves Nóra és Taróczy
Balázs, valamint a vízilabdázó Szívós István
és Márton.
Most pedig Turi Györggyel bővült a kör, aki
a korábbiakban, többek között Kovács
Ágnes, Güttner Károly edzője, és az
ötszörös
olimpiai
bajnok
Egerszegi
Krisztina nevelőedzője volt.
A mesteredző beszámolt a polgármesternek a
sanghaji vizes élményekről és a londoni
olimpiára történő felkészülésről.

Iglódi Endre
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Kiállítás Bokros Júlia
80. születésnapja alkalmából

Muzsika és emlékezés álmaink
Tündérkertjében

Sok-sok csokor virággal
köszöntötték
a
Várgalériában Bokros
Júlia
keramikusművészt 80. születésnapján.
Az ünnep apropóján
rendezett
tárlatot
Balassa
Balázs
polgármester nyitotta
meg.
Beszélt
arról,
milyen
büszkék
a
faluban élők, hogy a
művészházaspár
Szigligetet választotta lakhelyéül. Júlia férjével,
Bokros László festőművésszel évtizedek óta él nagy
szeretetben és boldogságban. Dr. Gálffy István,
Veszprém megyei tiszteletbeli osztrák konzul a
házaspárról való barátságáról beszélt, majd
felidézte a művésznő munkásságát.
Júlia 1966 óta foglalkozik kerámiával. A Zsolnay-féle
eozintechnikát újította fel a saját elképzelései szerint,
oly annyira sikeresen, hogy több mint harminc egyéni
- és válogatott csoportos kiállítást tudhat magáénak
bel- és külföldön egyaránt. Köztéri műveit tizenöt
helyen csodálhatjuk meg, munkáit megtaláljuk
közgyűjteményekben, múzeumokban is. Reá
jellemző,
különleges
eozinmázas
kávésés
teáskészleteket,
dísztárgyakat,
fali-kerámiákat
készít.
Kedves szavakkal köszönte meg az ünnepséget és a
lehetőséget a kiállításra.
Kívánjuk neki, hogy még hosszú évekig
egészségben, boldogságban, szerettei körében élje
alkotó napjait!
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Nyáresti muzsikát hallgattam.

Póka Ibolya könyvtáros
Kedves Júlia!
Az alkotóművész általában a munkájába merülve
nem is tudja, hogy milyen értéket képvisel egy
társadalomban. Az alkotás öröme kielégíti, a
gondolataiban elmerül, az érzéseit eltitkolja. Amikor
kitárja, kiállítja az emberek elé az énjét,
rácsodálkozik a gratulálókra. Ezt hívják emberialkotói tisztaságnak. Ilyen vagy Te, én ezért
szeretlek.
Sok-sok
boldogságot
kívánok
születésnapi
kiállításod alkalmából, … és ezen túl is!
Küldök Neked Leonardo da Vinci-től egy idézetet:
„A szerelmes úgy mozdul a szeretett dolog felé,
ahogy az érzék az érzékelhető felé: egyesül és
azonossá válik vele”

Béres János szobrászművész

Szembe ülve a pódiummal, a Ház teraszával,
feltódultak a 60-65 évvel ezelőtti emlékeim.
Úgy gondoltam, papírra vetem gondolataimat,
melyet ott megfogalmazódtak bennem. Talán a
kortársaimban is előjönnek hasonló élmények.
(Netán ők is leírják.)
A grófi kastélyra - gyermekkoromban – csak
irigykedve tekinthettünk. Arról meg álmodni sem
mertünk volna, hogy be is juthatunk. 1945 (a
„felszabadulás”?) után minden iskolai
ünnepséget a kastélyban vagy a teraszon
tartottunk. Micsoda élmény volt! Bejuthattunk
álmaink
Tündérkertjébe!
Szívemben
felcsendülnek a hosszú évtizedek távolából is az
előadott versek, zeneművek. Pl.: Kodály
„Fölszállott a páva” című kórusműve, melyet
Geiger László tanár úr vezényelt. Felejthetetlen!
Még kisgyermekkori élményeim is
felsajdultak szívemben.
A grófnő búcsúkor kijött a nép közé (a kastély
előtt voltak a sátrak fölállítva) és 10-20 fillért
osztott a gyerekeknek. Én is odaálltam az
alamizsnáért, de hiába csókoltam meg a
méltóságos asszony kezét, nem kaptam meg a
jussomat. Pechem volt! Szegény édesanyám
minden búcsúra új ruhát vett nekünk, lányainak.
Valószínű,
az
új
ruha
eltakarta
szegénységünket. Pedig mennyi mindent vettem
- képzeletemben – abból a 10, 20 fillérből!
A zene, az élmény csoda volt, melyet a
Szigligeti Rézfúvós Együttesnek megköszönök.
Bocsássák meg nekem, hogy a HELY ilyen
gondolatokat és emlékeket ásott elő a
régmúltból!
Jávori Lászlóné - Liszkai Anna
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Élményeink a táborban
Iskolánk tanulói július 25-30. között
Mattyon táboroztak. Ez a kis település Siklós
és Harkány közt található, nem messze a
horvát határtól.
Az odafelé úton a szakadó eső ellenére
Szigetváron
a
kiváló
idegenvezető
segítségével élményekben gazdag látogatást
tettünk.
A
dzsámi,
a
Magyar-Török
Barátságpark
megtekintése
és
egy
városnézés fért az első nap programjába.
A második napon a máriagyűdi
templom és a kálvária megtekintése után
egész
napos
kirándulást
tettünk
a
Csodabogyós túraútvonalon. Ezen a vidéken
ugyanazzal a növénnyel találkoztunk, amelyről
híres a balatonedericsi hegyoldal is. Sőt,
Szigligeten, a Kamon-kő tanösvényen
sétálva is láthatjuk! Jól esett este a pihenés.
A következő nap a településsel való
ismerkedés jegyében telt. Délelőtt a környéken
igen kedvelt horgásztó bejárása volt a
program, délután pedig a Duna-Dráva Nemzeti
Park által létrehozott Madár-emlékparkot
fedeztük fel.
Csütörtökön esős napra ébredtünk, de
ez nem térített el bennünket aznapi úti
célunktól, Siklóstól. Felejthetetlen élményt
nyújtott a felújított vár, ahol sok érdekes
kiállítással találkoztunk. Például: kínzókamra,

mesefigurák kiállítása és természetesen
Tenkes kapitánya sem maradt ki a várból.
Ezután
egy
szerb-ortodox
templomba
látogattunk el, ahol az idegenvezetőnek
köszönhetően sok információt kaptunk az
ortodox vallás történelméről.
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A következő nap táncházzal (szerb, horvát,
görög tánc) és szabad foglalkozással
múlattuk az időt.
A hazafelé út Pécsen át vezetett. Itt a
TV-torony, a Vasarely Múzeum és a
Bányászati Múzeum szerepelt a programban.
Ezután a szépen felújított városközpontban
költöttük el a maradék pénzünket.
A táborozó csapat magatartása külön
dicséretet érdemel: mind a most búcsúzó,
hosszú évek óta kitartó nyolcadikosok, mind a
fiatalabb korosztályok összetartásukkal,
vidámságukkal, egymás segítésével tették
valóban értékessé és felejthetetlenné ezt a
néhány napot. A gyerekek teljesen önállóan
egy videoklipet is készítettek a szürkének
éppen nem mondható tábori hétköznapokról,
mely megtekinthető a Szigligeti Topicon.
Ehhez a színvonalas és tartalmas
programhoz nagyban hozzájárult a Szülői
Munkaközösség, a Szigligeti Iskoláért
Alapítvány, Kiss Zsolt, az MB Balaton és
sofőrünk, Pusztai Tamás. Ezúton is
köszönjük segítségüket!
File Istvánné, File István,
Dér Krisztina, Keszler Noémi
Tenisz - XVIII. Szigliget Open
A hagyományoknak megfelelően augusztus
közepén bonyolították le a nemzetközi
teniszversenyt településünkön, négy napon
keresztül.
Az ifjúsági verseny győztesei:
Varsányi Lili, Árva Kata, Mezei Martin és a
Szász V.- Erőss B. páros.
Felnőttek:
Női egyéni: Kovács Barbara (Szombathely)
Férfi
Nyílt
egyéni:
Kovács
Marcell
(Szombathely)
Férfi 40-60: Uhri Zsolt (Budapest)
Férfi +60: Román Ferenc (Budapest)
Férfi páros: Czvetkó - Horváth (Veszprém)
Vegyes páros: Kovács Barbara - Kovács
Marcell (Szombathely)
A serlegeket, érmeket és díjakat Pintér Péter,
Simon Péter és Uhri Zsolt adták át. Köszönetet
mondtak a támogatóknak, a rendező Blödorn
család tagjainak és a versenybíró Kalmár
Gábornak.

Iglódi Endre
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A természettől kapott csoda
Szigligeten van egy kis nyaralónk. Ez a kis falu a
Balaton egyik gyöngyszeme, amit még „a kultúra
nem tett tönkre. Ami velem történt, az csak ilyen,
még élő természetben fordulhatott elő.
Amikor megérkezem, mindig az első, hogy az
ablakokat kinyitom. Így a nap beragyogja a
szobákat. Az egyik ablakban egy kis fészket
találtam a zsalu és az üvegablak között.
Gondosan elkészített puha-pihe fészek volt.
Óvatosan belenéztem, van-e benne kismadár, de
a megdöbbenésemre éles hang és hegyes
karmok nyúltak felém, ijedten csaptam be az
ablakot. Szaladtam a szomszédba, segítsenek
eldönteni, mi lehet. Közösen kicsit jobban
megnyitottuk a fészket: négy kis csillogó, sima,
vörösbarna szőrű, farkatlan, csukott szemű
állatka volt. Mi lehet? Mivel a környékünkön sok
menyét van, úgy véltük, az. Hoztam egy nagy
fazekat, finoman bele tettük őket. Hisz menyétet
mégsem hagyhatok az ablakban! Most mi legyen?
Azt mindnyájan kijelentettük, agyonütni nem tudjuk
és vízbe fojtani sem. Mivel hatháznyira lakunk az
erdőtől, eldöntöttük, felvisszük és betesszük egy
bokor alá. Hátha megtalálja az anyja, vagy a
természet megoldja a sorsukat.
Kint a kertben már vagy két órája egy kisszéken
ülve virágokkal foglalkoztam, egyszer csak
megállt előttem egy kis mókus. Kicsi bojt volt a
fülén és látszott rajta, hogy szoptat, mert duzzadtak
voltak az emlői. Elkezd rohanni előttem jobbrabalra, mintha keresne valamit, majd a lábamnál
megáll. Hihetetlen, mert a szemembe nézett és
síró hangot adott ki. A szomszédok is felfigyeltek,
hogy egy mókus ennyire közel jön az emberhez.
Ismét futkosni kezdett és megint megállt
közvetlenül előttem, rám nézett és sírt.
Mondom neki:
- Jó Isten! Hát a te fiaid voltak az ablakban? Ha
tudom, hogy mókusok, nem veszem ki őket. Ne
haragudj, de elvittem őket és nem tudom, hogyan
segítsek rajtad!
Majd felálltam, jöttem-mentem, közben ő követett,
még a lakásba is bejött. Azután tovább virágoztam.
Ő meg nem tágított és sírt. Közel egy órán át
tartott a könyörgése. Mit csináljak?
- Elvinnélek a gyerekeidhez, de nem vagy te
kutya, hogyha hívlak, utánam gyere!
Oda fordultam hozzá:
- Ide figyelj, elviszlek a gyerekeidhez, de gyere
velem! Jó? – és elindultam lassan ki az utcára. Ő
jött velem párhuzamosan a házak udvarában,
kb. két méterre követve engem. Ha megálltam, ő
is megállt, ha elindultam, elindult. Jött egészen az
erdőig. Nem akartam hinni a saját szememnek.
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A fészekhez menve, nem találtam a kicsinyeket.
- Mókuska, ne haragudj, nem tudom visszaadni a
gyerekeidet, a fészek üres!
Egyszer csak hangokat hallok, hát befúrták
magukat az avarba, védve az életüket.
- Mókus, gyere, itt vannak a gyerekeid!
Ő csak állt és nézett. Ja! Persze, nem jössz ide,
mert itt vagyok! Elmentem messzebb. Nem ment a
kicsinyeihez, hanem minta az őrült, el kezdett
szaladni a házunk felé meg vissza. Talán nem
érezte ott biztonságban a gyerekeit, így magyarázta
meg, hogy vigyem vissza őket. Finoman felvettem
a fészket, belerendeztem a kicsiket és
elindultam haza, mögöttem az anyuka vonult. A
másik szomszéd éppen jött. Kérdi, mit hozok:
- Mókusokat!
- Jé, és jön maga mögött egy mókus! Én még ilyet
nem láttam! Nem is hinném, ha valaki mesélné!
Tanakodtunk, hova tegyük a kicsiket. Ablakba ne,
mert ott már nem érezné biztonságban az anyjuk.
Míg mi kerestük a megoldást, az anya egy ideig
állt, el kezdett rohanni a fára, a ház mögé, majd
vissza hozzánk. „Tegyétek le már a kicsiket és
menjetek a ház mögé! Hagyjatok egyedül!” Mi
megértettük, letettem a fészket egy csónakra és
elmentünk. Fél óra múlva néztem a fészket, egy
kicsi már eltűnt. Így bőven hagytam időt és egy
óra múlva visszamentem, egy mókus sem volt
már ott. Az anyjuk biztonságba vitte őket. Nagyon
boldog voltam, visszamentem virágozni. Egyszer
csak megjelent a kis mókusmama, megállt
előttem, rám nézett: „Mak-mak” – és elszaladt.
Azóta sem láttam. Szerintem megköszönte.
Egész nap eufóriás állapotban voltam, hogy ezt a
csodát átélhettem. Ez mesének is gyönyörű, de
így, hogy éppen velem történt meg, egy
ajándéknak tartom a természettől. Mi lett volna,
ha megöljük a kicsiket, szegény mókus még mindig
itt sírna, keresné a gyerekeit?
Szeretném tudni, miért nekem könyörgött? Pedig
nem látta, hogy elvittem a kicsinyeit, hisz akkor
utánuk ment volna.
Elgondolkoztam, ez egy kis mókus és milyen
határtalanul
harcolt,
leküzdve
minden
természeti törvényt, még közel is jött hozzám,
de harcolt az utódaiért.
Mi emberek tudunk és harcolunk így a
gyerekeinkért? Pedig mi állítólag felsőbbrendű
lények vagyunk.
Ezt a történetet Wass Albert tudta volna
hitelesen leírni.
Én nem vagyok író, de ezt a csodát szerettem
volna megosztani másokkal is, ahogy a jó Isten
megteremtette. Köszönöm, hogy elolvasták!

Dr. Szalay Györgyné
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Szigligeti Harsona

LISZKAI
JÓZSEFNÉ
és
KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER
FÉRFI-NŐI
FODRÁSZATA
Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is
elfogadunk,
melyet személyesen
vagy telefonon is megtehetnek.
Nyitva tartás:
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077 H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
Rózsika: 06-87/461-220
V: Zárva
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

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!

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

Kerékpárszerviz, üzlet és kölcsönző
Szigliget, Külsőhegyi u. 64.
(Szentesi üdülő mellett)
Telefon: 06 20 275 7554
www.brin-garazs.hu
Szeretettel köszöntöm a kerékpározást szerető
emberek táborában.
Vallom, hogy a kerékpár,
mint sport vagy közlekedési
Eszköz törődést kíván,
s ha ezt megkapja, meg is hálálja az úton.
Ebben nyújtok segítséget Önnek:
kerékpárok javításával, - üzembe
helyezésével,- kölcsönzésével,
kerékpárok és alkatrészei
forgalmazásával,kerékpáros
kiegészítők értékesítésével.

SZIGLIGETI HARSONA
Szerkesztőség
: Balassa Balázs polgármester
Cím
Póka Ibolya könyvtáros
Tel.
Fax.
: Szigliget Község Önkormányzata
E-mail
: 2.2.4/1242/2002.
Lapzárta
: Szigligeten havonta, 500 példányban

}

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 53.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

