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„Adassék tisztelet eleinknek!”
Az Avasi - Réhelyi ”Mindenszentek” Templom
felújításának
és
Szigliget
890
éves
fennállásának ünnepségére voltunk hivatalosak
május 21-én.
A római kori falakra épült templom ódon falai
között először Balassa Balázs polgármester
beszélt a
2,5 milliós beruházásról, majd az
évfordulóról. Az önkormányzat
az ünnep
tiszteletére állíttatta helyre az Avasi tornyot és a
parkot. A helyreállítási munkálatok Paál József
műemlékvédelmi szakmérnök és CsókásSimon Orsolya tájépítész tervei alapján
készültek.

Paál József az évforduló tiszteletére, „Szigliget
890 éves” címmel kiadott helytörténeti könyvét
mutatta be. A kötet első részében Hangodi László
történész-muzeológus, társszerzőként, történelmi
olvasókönyvet
írt
„Barangolások
Szigliget
múltjában” címmel, a falu négy évezredének
emlékezetét, emlékeit vonultatva fel. A második
részben Paál József Szigliget településtörténetét
és építészeti emlékeit járja körül. A könyv
létrejöttében szigligeti polgárok is segédkeztek,
többek között Takács József gyűjteményéből is
került be fotó, illetve Szabó Tibor András
szerkesztette a borító hátlapján található térképet. (A
könyv megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban
és a várpénztárban.) Ezután Lévai Mária
hárfaművész adott koncertet.
A programot Paál
József "építészeti idegenvezetése" zárta. Az
ünnepséget a Bakos Családi Vendéglő támogatta.
Póka Ibolya könyvtáros
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SZIGLIGETI HISTÓRIA ELŐADÁS-SOROZAT
SZIGLIGET EGYHÁZA ÉS TEMPLOMAI
A szigligeti plébánia a XVIII. század végéig
(Töreky András 2011. január 22-én tartott
előadásának írásos anyaga / 4.)
A
rajz
német
nyelvű
feliratában
a
Schlosskapelle kifejezés szerepel, amit Kozák
tévesen várkápolnaként értelmezett, pedig a szó
valódi jelentése kastélykápolna. A szigligeti
várra azonban a várkastély kifejezés sem illik.
Főleg a felmérés idején, amikor már csak
romjaiban létezett. Ott állt viszont a Lengyel család
kúriája, valamint báró Putteani kastélya a
szomszédban. A templomnak a Lengyel
kúriához való közelsége amellett szól, hogy
eredetileg ahhoz építtették. Storno a felmérése
idején – 1863-70 között – már a Putteani kastély
volt a település meghatározó épülete. A
kastélykápolna kifejezéssel erre utalhatott,
mintsem a várromra, amelyet az említett 1858-as
térképen – tehát a felmérés előtt néhány évvel – is
romként (Ruine) ábrázolnak. Storno Rómer
Flórissal együtt végezte a felméréseket, aki
szintén foglalkozott a Szigligeti templomokkal.
Putteani József báró bizonyára vendégül látta
Stornót
a
felméréskor,
a
templom
kastélykápolnának nevezése innen eredhet. A régi
templom építésének idejét egyébként régészeti
feltárás nélkül nem lehet megnyugtatóan
tisztázni.
A jelenlegi templom építése
Az 1800-as években a templomot elhanyagolták,
ezért az 1830-as évek közepére romos
állapotba került. Évtizedekig nem tudták felújítani,
míg végül 1870-ben – a már említett Szivós
János
szorgalmazására
–
új
templom
építéséhez fogtak. Egyúttal azt is kérték a
püspöktől, hogy a templom védőszentje Mária
Magdolna helyett Szűz Mária Neve legyen. Az
indoklásban többek között az szerepel, hogy „A
mostani templomot hajdan egy család épétette, és
védszentjét ugyan ezen egy család választotta, s
idővel végpusztulásnak engedte; B. Sz. Máriát
pedig az angyalok és ,minden Szentek Királynéját
egész községünk közmegegyezéssel választja és
ennek tiszteletére épülendő temploma állandó és
illendő tartására magát kötelezi.”
Konkoly Ambrus kerületi esperes felkarolta a
kezdeményezést, Ranolder János püspökhöz írt
levelében hangsúlyozza, hogy „…a szigligeti nép,
vallásos nép, tehát megérdemli; vagyonos nép,
tehát meg is tudja tenni azt, amit vallásos
érdekének előmozdítása végett célszerűnek tart.”
(Folytatás a következő számban)

Hajtsunk fejet halottaink előtt Emlékünnep a Szentháromság kápolnánálés
a Hősök kertjében
Minden év májusának utolsó vasárnapján
emlékezünk az elmúlt ezredév hőseire, akik
életüket adták a hazáért.
Így tettük ezt Szigligeten is. Délután 5 órakor a
Szentháromság kápolnánál Balassa Balázs
polgármester újra átadta a vihar által megrongált
és felújított, a Kamonkőnél lezuhant amerikai
katonai
repülőgép
személyzetének
emléktábláját. Az ünnepség a Hősök kertjénél
folytatódott. Az I. és II. világháborúban elesett
szigligeti katonák emlékére elhelyezett 81
keresztnél hajtottunk fejet Szigliget hősei előtt.
Tompa László: Altató dal
Részlet
Fiaink, apáink,
Testvéreink: szentek,
Akik idegen föld
Ölében pihentek!

Jaj, mi (ha lehetne!)
Sokszor arra járnánk.
Rendeznénk alátok
Selyemágyat, párnát.

Kiknek örök ágya
Orosz föld homokja,
Ölelését annak
Testetek hogy
szokja?

Álmot dudorásznánk
Csukott szemetekre Hogy az
visszahozzon
Szülőföldetekre.

Éjszakon és délen,
S annyifelé, széjjel,
Simogat-e kedves
Álommal az éjjel?

Kedvetekbe búsat
Semmi ne vegyítsen Virrasszon álmotok
Fölött a nagy Isten.

Álmodjatok szépet
Szülőföldetekről Rátok emlékező
Boldog népetekről...

Póka I.

Döbbenet!
Nagyon köszönjük annak a lélek nélküli
embernek, aki a szigligeti temetőből
gyermekünk, Bakos Tibor kriptája mellől
eltulajdonította (ellopta) az örökzöldet…
Kívánjuk, hogy lelki nyugalom nélkül
nézegesse az udvarában, ahogy növekedik!
Örökké gyászoló szülei, és testvérei
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„Itt a tavasz örülhetünk, sok virágot hozott
nekünk”
Vidám énekszóval köszöntötték a tavasz
legszebb hónapját az óvodás gyerekek. Május
hónap mindig sok eseményt, sok eseményt
jelent a gyermekek életében. E hónapban
ünnepeljük az
Édesanyákat, valamint
Gyermeknap alkalmából a kisebb, nagyobb
gyermekeket.
Május elején az iskolával közös ünnepség
keretében énekszóval, verssel, virággal

3. oldal

Mindemellett LALI BOHÓC szórakoztatta a
gyerekeket. Zsonglőrködött, zenélt, és minden
gyereknek lufiállatot hajtogatott ajándékba.
A következő napokban a Szigliget Turisztikai
Egyesület által vásárolt új udvari játékokat
(motorokat, homokozó játékokat) vehették
birtokukba a gyerekek.
A gyerekek nevében köszönöm a fenntartó
Önkormányzatoknak hogy biztosították, az
óvoda működéséhez szükséges feltételeket,
a szülők, anyagi és erkölcsi támogatását, a
Váralapítvány, a Turisztikai Egyesület
támogatását, amelyek segítségével meg
tudtuk
valósítani
gyermeknapi
rendezvényeinket.
„Kell még egy szó mielőtt mennél…..”
(Demjén)
Május utolsó péntekén, a tanévzáró ünnepség
keretében mutatták be a gyermekek, hogy
mit tanultak a tanévben. Az ünnepség
keretében búcsúztattuk el dadus néninket,
Sipos Györgynét, mindenki Erzsi nénijét.

köszöntötték a gyermekek az édesanyákat,
nagymamákat. A szülők meghatottan figyelték
csemetéik előadását.
Kedves meghívásban volt részünk, amikor
Attika, Bálint és Lilla születésnapját a Szent
Antal pincében ünnepeltük meg. Az anyukák
jóvoltából tortából és bodzaszörpből sem volt
hiány. Mivel az apró lábak nem bírták volna a
több kilométeres sétát, így Idrányi Péter lovas
fogattal szállított bennünket oda és vissza.
Köszönjük a felejthetetlen élményt Juditnak,
Évának, Nikinek és Péternek.
A gyermeknapi programok részeként május 13án, pénteken bűvész szórakoztatta a
gyermekeket. Izgatottan figyelték a bűvész
kezeit, ahogy elvarázsolta, eltüntette a
különféle tárgyakat, eszközöket. A bátrabbak
részt is vehettek a közös produkcióban. Nagy
sikerélményt okozott, amikor a kis bűvészinas
közreműködésével sikerült a bűvészkarikákat
szétszedni, vagy összeakasztani.
Május
25-én
felejthetetlen
élményben
részesültek a gyermekek a Szigligeti
Váralapítvány
jóvoltából.
Egyedien
kialakítottmodern és népi hagyományőrző,
ügyességi,
logikai,
mozgás
és
képességfejlesztő nagyméretű fajátékokkal
játszhattak a gyerekek.

Szeptemberben az új tanév kezdésekor már
nem lesz velünk, nem kezd velünk új tanévet,
mert
nyugdíjba
vonul.
Több
mint
negyvenévnyi munka után a jól megérdemelt
pihenés évei következnek. A szorgalmas
munkával töltött évek alatt gondozó, nevelő
munkája során boldog, kiegyensúlyozott
gyermekkort biztosított, a község apróságainak.
Szívvel,
lélekkel,
megértéssel
végezte
munkáját.
Minden
tevékenységében
a
gyermekek iránti szeretet nyilvánult meg.
Mindannyiunk nevében hosszú, boldog,
egészségben teljes nyugdíjas éveket,
évtizedeket kívánok.
Szalay Csabáné óvodavezető
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.
„Fiatalok az épített és természeti környezet
védelméért”
Az épített és természeti környezet
megvédése
érdekében,
idén
tizenkilencedszer, országos ifjúsági pályázatot
hirdetett a Város- és Faluvédők Szövetsége
(VFSZ), melyre a 8-18 év közötti fiatalok
adhatták be képzőművészeti alkotásaikat.
Lakóhelyük olyan nevezetes épületeit,
emlékműveit,
szobrait,
népi
emlékeit,
síremlékeit, épített vagy természeti értékeit
lehetett
ábrázolni,
amelyekre
a
legbüszkébbek.
A pályázatra az ország 247 településről több
mint 2000 képzőművészeti alkotást küldtek
be. Korosztályonként az 1-3 helyezett
tanulóknak adtak át díjakat, valamint
különdíjakat is osztottak ki.
A szigligeti iskolából pályázó fiatalok is a
díjazottak közé kerültek.

A képen balról: Kajdi Janka, Czanka
Melinda, Balán Tünde, Kovács Krisztián,
Kovács Nóra és Pupos Dorina.
A díjátadó ünnepség a Budai Várban, a
Budapesti Történeti Múzeumban volt,
ahova a Tapolcai Városszépítő Egyesület
támogatásával utaztak a diákok. A díjakat
Ráday Mihály, a szövetség elnöke adta át.
A következő eredmények születtek:
Szászi Titanilla és Kajdi Janka különdíj
Felkészítő: Császár Lászlóné
Pupos Dorina és Kovács Nóra 3. helyezés
Felkészítő: Császár Lászlóné

Kovács Krisztián, Szalai Anna és
Balán Tünde - 2. helyezés
Felkészítő: Szájer Béla
Czanka Melinda és Kajdi Janka 1. helyezés
Felkészítő: Varga Katalin
könyvtáros, Hegymagas
Gratulálunk mindannyiuknak!
Póka Ibolya könyvtáros

Felhívás parlagfű elleni védekezésre
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§.(4)
bekezdése értelmében a föld használója,
illetőleg tulajdonosa az év június 30.
napjáig
a
használatában
illetve
tulajdonában lévő ingatlanon köteles
megakadályozni a parlagfű növényen a
virágbimbó
kialakulását,
majd
azt
követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig fenntartani. A védekezési
munkák végrehajtása szempontjából a
június 30-i határidő betartása fontos, mert
eddig a hatóság nem büntet.
Ezt követően az allergiát okozó pollen
levegőbe kerülésének megakadályozása
érdekében a parlagfűvel fertőzött területen
az eljáró hatóság külön értesítés nélkül,
azonnali hatállyal elvégezteti az elmaradt
védekezést,
melynek
költségét
a
növényvédelmi
bírságon
felül
a
földhasználónak, illetve a tulajdonosnak
meg kell fizetni.
A parlagfűvel fertőzött területek felderítését a
földhivatalok végzik. A helyszíni ellenőrzést
a
körzeti
földhivatalok
mezőgazdász
munkatársai légi és űrfelvételek, valamint az
előző évi felderítési adatok alapján készült
útvonalterv alapján július 1-től kezdik meg.
A növényvédelmi bírság összege az
ingatlan parlagfű fertőzöttségtől függően
15.000 Ft-tól 15.000.000 Ft-ig terjedhet.
Szigliget Község Önkormányzata
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Különdíjasok lettünk!
Díjátadás a Parlamentben
A Lengyel
Összetartozás
keretében

- Magyar
Programsorozat
rendeztek egy
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Pár hét múlva megtudtuk, hogy a beérkezett
9316 pályázóból bekerültünk a díjazottak
közé, de a nyertesek nevét egyelőre még titok
fedte. Hamarosan azonban kiderült, hogy a mi
rajzaink (Kajdi Janka és Pupos Dorina) is
elnyerték a zsűri tetszését.

országos rajzpályázatot.
Mikor Anikó néni
felolvasta a
felhívást, mindenki nagyon lelkes volt, mert
nagy díjakat lehetett nyerni.
(Az alsó tagozatban „A Bükkösszeg ördöge” és a
„Mese a juhászról, aki értette az állatok beszédét”
című lengyel monda ill. népmese
egy-egy
jelenetét kellet illusztrálni. - Fel. szerkesztő)

Kevés volt rá az idő, ezért a tavaszi szünetben
kellettSötét
elkészíteni
a arajzokat.
Ígyiskolások
egy pénteki
mezben
szigligeti
napon elmentünk a tanár nénihez és estig,
szinte
megállás
nélkül
rajzoltunk,
festettünk.

Kajdi Janka: A Bükkösszeg ördöge
Mikor elkészültek a művek, elküldtük és
reménykedtünk!
Pupos Dorina: Mese a juhászról,
aki értette az állatok beszédét

Pupos Dorina, Császár Lászlóné, Kajdi Janka

Nagy volt az öröm. Meghívtak minket és
kísérőinket május 28-án az Országházba, a
kiállítás megnyitójára és az ünnepélyes
díjátadóra.
Nagy izgalommal készültünk erre a napra, hisz
nem sok ember mondhatja el magáról, hogy
az Országházban állítják ki a munkáját.
Nagyon büszkék vagyunk erre!
Szombaton
hajnalban
útnak
indultunk
Budapestre.
Most
jártunk
először
a
Parlamentben, ami szépségével lenyűgözött
minket. Felsétáltunk az aulába, ahol a
koronát őrizték. Onnét nyílt egy nagy terem,
ahol a legszebb pályamunkákat állították ki,
köztük a miénket is. A tanácsteremben ültettek
le minket, ahol kíváncsian vártuk az
eredményhirdetést.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke és
Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság
nagykövete köszöntött minket, majd
átadták a díjakat.
Különdíjasok lettünk mindketten!
Ezután a Vadász teremben rendezett
fogadáson vendégeltek meg bennünket,
finomabbnál finomabb falatokkal.
A kellemesen töltött délelőtt után, sok
élménnyel indultunk haza.

Balról, sötét mezben a szigligeti iskolások:
Kajdi Janka, Pupos Dorina
Jani András, Páhi Barnabás, Bodó Marcell, Csali Tamás, Hadnagy
Adrián tanulók
4. osztályos
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Megyei „Erzsébet királyné”
Olvasópályázat
Idén nyolcadik alkalommal hirdette meg
megyei olvasópályázatát Erzsébet királyné
tiszteletére Nyirád. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is 49 iskola 200-250
tanulója vett részt a pályázaton színvonalas
munkájával.
Ebben az évben, az alsó tagozatban a 4.
osztályosok közül jelentkezhetett iskolánként
három tanuló. Iskolánkat Kajdi Janka,
Bakos Alinka és én, Vasvári Áron
képviseltük. Bálint Ágnes „Mi újság a
Futrinka utcában?” című művét dolgoztuk
fel. A nehéz feladatlap kitöltése mellett, több
fogalmazást kellett írni, és kedvenc
szereplőnket kellett lerajzolni. Sokszor
éreztük úgy, hogy nehéz feladat ez nekünk,
de felkészítő tanárunk, Császár Lászlóné,
Anikó néni segítsége átlendített minket az
akadályokon.
Nagy örömmel fogadtuk, mikor meghívást
kaptunk a díjátadó ünnepségre. Az
eredményekről
semmit
sem
tudtunk.
Izgatottan érkeztünk meg Nyirádra, az
Erzsébet
szobornál
tartandó
eredményhirdetésre.
Janka
rajzát
különdíjjal jutalmazták, Alinka eredményes
munkájáért kapott elismerést, én pedig a
II. helyezést nyertem el.
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VIII. Mura-Dráva Kupa - asztalitenisz verseny
Nagykanizsán került
megrendezésre a MuraDráva pingpongverseny. Szép számmal
jöttek a versenyre.
Raposa Roland és
én 4
korosztályban indultunk:.
Czilli Kristóf az
újonc
II. – ben nem
tudott
indulni, mert
1998-as
születésű.
A fiú mezőny
sajnos elég
erős volt, ezért
Kristóf és
Raposa
Roli nem jutott
ki a
Roland
csoportból.
Én a
saját korcsoportomban 2.
lettem,
az összevontban
és a serdülőben
bejutottam az
első nyolcba, de a
négy közé jutásért menő
meccsen kikaptam. Emil bácsi, az edzőnk végül meg
volt velünk elégedve, mert kitartóan és bátran
játszottunk.
Idén is díjazták az elmúlt esztendő legjobb megyei
asztaliteniszezőit, akiket ezúttal is Nagykanizsán, a
Vasemberházban fogadták. 2010. legjobb fiú újonc
asztaliteniszezője Raposa Roland lett, aki velünk
együtt a Hévíz SK-ban játszik.
Szívből gratulálunk neki!
Szalai Anna 6. osztályos tanuló

Állófogadással
köszönték
meg
részvételünket, illetve kiállítást rendeztek
a pályázat rajzaiból.
Büszkénk vagyunk a szép eredményekre!
Köszönjük Anikó néninek a felkészítést!

Káli-futás Köveskálon
Egyik nap hallottam, hogy Köveskálon rendeznek egy
több
kategóriából
álló
futóversenyt.
Gondoltam,
hogy én is szívesen részt
vennék rajta.1000 méteres
távon futottam, itt 12 éves
korig lehetett nevezni. Kb. 40
gyerek jött el, én a második
helyen
végeztem.
Ezt
követően jött a 8000 méteres
táv és a Félmaraton. Én is
futottam a 8000 méteres
távot
a rokonokkal.
Szerintem mindenki nagyon
jól teljesített és hozta a
formáját.
Szeretem ezt a sportot, mert
nem
csak
egészséges,
hanem jó érzés, ha valaki akár még- érmes helyezést
is ér el. A következő verseny
Keszthelyen lesz júniusban.
1500 méteren indulok, sokat készülök rá, hogy jó
eredményt érjek el ott is.

Vasvári Áron 4. osztályos tanuló

Ménes Dániel 5. osztályos tanuló

Kajdi Janka Vasvári Áron Bakos Alinka
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Várjátékok a Szigligeti Palonai Magyar Bálint
Hagyományőrző Egyesület előadásában
Június hónapban naponta 11 és 16 órától;
júliusban és augusztusban minden nap 10 és 18 órától
(szombat délután kivételével)

IDŐPONT- és PROGRAMVÁLTOZÁS!
Zenés szombat esték Szigliget várában –
programsorozat
Június 18. (szombat)
19.00 A Muzsikás együttes koncertje

Hegyi Búcsú
Június 19. (vasárnap)
Kikötő melletti park
A horgászverseny elmarad
09.00 Kirakodóvásár
11.30 Szentmise a Szentháromság Kápolnában
15.00 Halászléfőző verseny
16.00 Kulturális műsor helyi tánccsoportok
részvételével
17.00 Halászléfőző verseny eredményhirdetése
és az elkészült ételek közös elfogyasztása

P
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Fáklyás várlátogatás
Június 24. (péntek)
20.00 Jelzőtűz gyújtása a környező váraknak
20.30 Fáklyás várlátogatás
21.30 Tűzzsonglőr-bemutató

A

Zenés szombat esték Szigliget várában –
programsorozat
Július 2.( szombat)
19:00 Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs koncertje

M

Zenés szombat esték Szigliget várában –
programsorozat
Július 9. (szombat)
18:30 Alma Együttes koncert
Kelet Fénye Hastánccsoport műsora a Várban

A

Július 15. (péntek)

20:00 A gyermek- és a felnőtt hastánccsoport előadásában
összeállítás keleti táncokból.

Zenés szombat esték Szigliget várában –
programsorozat

Július 16. (szombat)
20:00 Varga Miklós és a Band élő koncertje

Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész
hangversenye
Július 22. (péntek) 20:00
Helyszín : Katolikus templom

Zenés szombat esték Szigliget várában –
programsorozat
Július 23. (szombat)
20:00 Az ÖRÖKSÉG együttes koncertje - a Magyar
Örökség-díjas KORMORÁN ZENEKAR új formációja
Műsoridő: 90 perc + ráadás

7. oldal

J
Á
N

Teniszverseny augusztus 12 – 14-ig,
gyermekszámok augusztus 11-től!
Versenyszámok:
Férfi egyéni -40, 40 - 60 és +60,
Férfi páros, Vegyes páros, Női egyéni.
Gyerekszámok: -14, páros kezdők és
haladók külön csoportban,
Ifjúsági: 14 – 18 éves korig.
Nevezési határidő felnőtteknek:
2011. augusztus 12. péntek 12:00
gyermekeknek:
augusztus 11. csütörtök 9:00
Az előnevezés a 06 70 33 1111 3
telefonszámon, SMS-ben vagy írásban:
Teniszclub Szigliget
8264 Szigliget, Réhely. u. 32.
Nevezési díj egyéni: 5.000,-- Ft/fő,
páros: 5.000,-- Ft/pár
gyermek: Ft 2.500,-Játékrend: minden mérkőzés
9 nyert játékig tart,
8 – 8-nál rövidített játék, a helyosztó
mérkőzések két nyert játszmáig tartanak.
A verseny kezdési időpontja:
2011. augusztus 12., 12:00
gyermekszámok már csütörtökön,
augusztus 11-én, 09:00
Díjazás: Az első négy helyezettet
versenyszámonként serleggel, éremmel és
tárgynyereményekkel jutalmazzuk.
Szombaton 13:00-tól Players Party, ebéd a
verseny összes résztvevőjének.
Eredményhirdetés: vasárnap 16:00-kor.
Rossz idő esetén a mérkőzést az azt
követő napokban tartjuk meg.

L

Zenés szombat esték Szigliget várában –
programsorozat
Július 30. (szombat)
20:00 Benkó Dixieland Band koncert

ó

Forródrót: + 36 - 70 - 33 11 11 3

8. oldal

2011. Május

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

