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Iskolai eredmények- Tavaszi sikereink
Megint eltelt egy év, és újra megkezdődtek a Szigligeti
Általános Iskola tanulói számára a tavaszi
megmérettetések. Ismét elindultak a versenyek a
térség és a megye iskolái és tanulói között. Úgy érzem,
büszkék lehetünk pedagógusainkra és tanulóinkra
egyaránt. Kis létszámú osztályaink szorgalmas diákjai
nem maradtak alul sem a tantárgyi versenyeken, sem
sportteljesítményekben olyan iskolákkal szemben, ahol
a hasonló korú tanulólétszám a miénknek sokszorosa.
A gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
március 9-én hirdette meg a IX. Gergely-napi
Művészeti Fesztiválját az általános iskolák tehetséges
tanulói részére. Iskolánk tanulói közül képzőművészeti
kategóriákban a 2. osztályos Gémes Bálint
meseillusztrációjával különdíjas lett, a 6. osztályos
Kajdi Janka a természet kincseiről alkotott munkájával
pedig I. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Császár
Lászlóné.
Március 19-22. között kerültek megrendezésre a Márianapok rendezvénysorozat tanulmányi versenyei a
tapolcai
Nagyboldogasszony
Római
Katolikus
Általános Iskolában. Tanulóink idén is nagy számban,
több tantárgyból is képviselték a szigligeti iskolát.
A 4. osztályosok helyesírási versenyén Bátai Anna az
előkelő I. helyezést érte el, míg Szabó Lili a III. helyen
végzett. A nyelvtan versenyen eredményesen teljesített
még a szintén negyedikes Dörner Nóra, a 3.
osztályosok közül pedig Mező Zsófia és Szalai Jázmin.
Felkészítő tanáruk: Császár Lászlóné.
Az irodalmi versenyen a Varga Barbara és Vasvári
Áron alkotta 6. osztályos csapat a III. helyet szerezte
meg. Ugyancsak III. helyen végzett a 8. osztályos
csapat, melynek tagjai Szászi Titanilla és Varga
Patrícia voltak. Felkészítő tanáruk: Kajtárné Simon
Éva.
A 6. osztályosok angol nyelvi versenyén Kajdi Janka az
idegen nyelvet heti 3 órában tanulók közül a verseny
legjobbika lett, teljesítményét különdíjjal jutalmazták.
Ugyanezen tantárgyból Szabó Bence, valamint a
hetedikes Kovács Veronika és Pap Teodóra is
dicséretet érdemel. Felkészítő tanáruk: Borsai-Keszler
Noémi.
A 8. osztályosok német nyelvi versenyén Szalai Anna a
kiemelkedő I. helyet, Czanka Melinda a II. helyet
szerezte meg. Felkészítő tanáruk: Borsai-Keszler
Noémi.

A 8. osztályosok földrajz versenyén a Szászi Titanilla
és Varga Patrícia alkotta csapat a III. helyen végzett.
Felkészítő tanáruk: File István.
A rajzpályázaton is sok szép eredmény született: az 1.
osztályosok közül Falati Kitti és Barka Admira II.
helyet, míg Bógor Ádám Jácint különdíjat érdemelt
munkájáért. A másodikas Medve Márton III. helyezett
lett, a 3. osztályos Szalai Luca ugyancsak a III. helyet
nyerte el. Medve Bátor a 4. osztályosok közül I.
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Császár Lászlóné.
A felső tagozatosok rajzpályázatán a 6. osztályos
Pupos Dorina III. helyen, a 8. osztályos Raposa Roland
a II. helyen végzett. Felkészítő tanáruk: Szájer Béla.
Március 5-én Pápán került megrendezésre a
Diákolimpia megyei futóversenye. A 60 induló közül a
8. osztályos Varga Patrik az előkelő 9. helyen ért célba,
míg a Ménes Dániel, Sárkány Tamás, Hegedüs Norbert
és Pap Gergő alkotta csapat az 5. helyen végzett.
Felkészítő tanáruk: Mile Pál.
Március 6-án Badacsonytomajon asztalitenisz felnőtt
kupát rendeztek. A férfiak 25 fős mezőnyében Raposa
Roland (8. osztály) I. helyezett, a nők 16 fős
mezőnyében Szalai Anna (8. osztály) ugyancsak I.
helyezett lett. A versenyen való teljesítményükért
dicséretet érdemelnek a 7. osztályból Bácskai
Dzsenifer és Berkovics Balázs, valamint a hatodikas
Szabó Bence. Felkészítő tanáruk: Varga J. László.
Március 10-én került megrendezésre a Tapolcai
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében
az Alapműveleti matematika verseny megyei fordulója.
A 8. osztályosok közül Szalai Anna kiemelkedő
teljesítményével az I. helyen végzett, Czanka Melinda a
III. helyet szerezte meg. A 6. osztályosok versenyén
Varga Barbara a VI., a 4. osztályosok között Bátai Anna
V. helyezett lett. A versenyen való teljesítményéért
dicséretet érdemel Szabó Lili 4. osztályos és Vasvári
Áron 6. osztályos tanuló. Az alsó tagozatosok felkészítő
tanára Dér Krisztina, a felső tagozatosoké File
Istvánné.
Gratulálunk a versenyeken szép teljesítményt elért
tanulóknak! Bízunk abban, hogy ezeket a sikereket a
hátra lévő szorgalmi időben tovább folytatjuk.
Balassáné Molnár Edit
Igazgató
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Gazdálkodó őseink – Szigliget gazdasága 1700-1914-ig (II. rész)
Az egyik mondat szerint „Puszta hely egy sincs
az helységben”, tehát minden művelhető
mezőgazdasági területet bevontak akkoriban a
termelésbe Szigligeten. Az urbarium megemlíti,
hogy a településen egy örökös jobbágy sincs,
hanem mind szabadosak, eszerint nem
függenek a földesuraktól olyan mértékben, mint
sok más helyen. A leírás végén megjelennek
szigligetiek nevei is. Aláírta Zsiborács Márton
bíró, Lukácsa István, Molnár János, Tóth
István, Juhász János, Kovács Mátyás, Bakos
Ferenc, Szabó Márton, Németh István, Hidasi
Imre. Ha ezekhez a nevekhez hozzátesszük
egy 1780-as összeírásban szereplő más
vezetékneveket is (Fatér, Varga, Kosaras,
Mátyás, Jánka, Gadácsi, Szántai, Sipos,
Sóstai, Bakonyi, Kötél), érezhető, hogy mai
szigligeti
fülnek
sokkal
ismerősebben
csengenek, pedig csak 65 év telt el az előző
összeírás óta. Ennyi változás történt ilyen rövid
idő alatt a falu összetételében. Az 1780-as
úrbéri összeíráshoz tartozott még pár
pontosítás a 13 évvel korábbihoz képest.
Jelzik, hogy a szarvasmarháknak elegendő
legelője és itatója van, az erdőkből pedig
ingyen termelhető ki a tűzrevaló. Van lisztes
malom a határban, ez pedig a mai Szeszfőzde
volt. Dicsérik a jó szőlő- és bortermést és
leírják, hogy a szigligetiek eljárnak dolgozni a
környező szőlőhegyekre is. Ugyanakkor panasz
van a földek minőségére, amelyeken a búza
nem, csak a rozs, zab és a kukorica terem
meg. Továbbra is probléma a kaszálók hiánya,
és sérelmezik, hogy nincs helyi piac, ahol a
terményt eladhatnák. Ez változott az 1800-as
évek elején, ekkor Szigligetnek már volt
vásártartási joga. Ekkor már minimum három
majorja volt a falunak (Cifra, falusi, Patacs), így
igen élénk gazdasági élet folyhatott akkoriban
Szigligeten. 1809 után mindhárom kikerült a
Lengyel család kezéből, 1818-ban a Ciframajor
Taródházi Kiss Ignácé volt, a Patacs és a falusi
major pedig a Puteani családé. Az 1850-es
években aztán szépen megszaporodnak a
forrásaink, így ezek elemzésével folytatjuk. Az
1854-55-ben készült II. katonai felmérés szerint
a későbbi Kongói major helyén, Lesence és a
Világos patakok közti területen Schäferei volt,
tehát valószínűleg juhtenyésztés folyt a
területen,
a
Gestüt
kifejezés
pedig
lótenyésztésre utal. Jelöli a Ciframajort is,
valamint a faluközpontban több nagyobb

épületet, ezek voltak a falusi major ma is álló
épületei.
Hasonló információ van az 1846-os határok
térképén, az 1858-as kataszteri térkép viszont
egészen páratlan információforrás. Nem csak a
birtokosok földjei, de a paraszti parcellák is
nevesítve vannak rajta. Összesen 1590
parcellára
voltak
osztva
a
szigligeti
mezőgazdasági területek, amelyeket a Kovács
György szigligeti bíró által aláírt térképen
feltüntetnek. A külső területeken ekkor a
Puteani és a Forgách család osztozott, a helyi
lakosság pedig a Réhelyen, az Iharoson, a
Külső- és Belsőhegyen, a Szőlőhegynek
nevezett Királyné szoknyáján, a Csukon,
valamint a Füzeskerti részen.
Mint
említettem
a
cikk
elején,
az
anyakönyvekben szereplő adatokat 1860-tól
dolgoztuk fel. Ettől az évszámtól kezdve
szeretném bemutatni a különböző szigligeti
pozíciók betöltőit, hiszen az anyakönyvi
bejegyzésekben mindig oda volt írva a
foglalkozás is. A legnagyobb számú csoporttal,
a
földművesekkel,
vincellérekkel,
napszámosokkal és béresekkel most nem
foglalkozom.
Természetesen
csak
azok
kerülnek be a vizsgálatba, akiknek született
gyermekük, vagy keresztszülők voltak.
Először az 1860-tól 1890-ig terjedő részt fogjuk
vizsgálni. A nevek után zárójelben leírt
évszámok a személy első anyakönyvi
említésének évét rögzítik. 1860-ra már
valószínűleg négy major üzemelt, hiszen a
Kongói juhászat is gazdasági központtá alakult.
Vegyük először a Kongói major alkalmazottait.
Ez az egység végig a Puteani család
tulajdonában volt egészen 1910-ig. Lovász és
csikós volt Bálint László (1860), majd Zöld
János (1889) juhász Szőke István (1865),
Takács András (1868) és Kiss Ferenc (1887).
Hajdúként szolgált Rédei Lajos (1865),
erdőkerülőként Major Péter (1878), csőszként
pedig Izsó János (1889) állt alkalmazásban. A
Kongói majorban lakott, és az innen nem
messze fekvő malomban dolgozott molnárként
Molnár Lajos (1872), majd Egresi Lajos (1880).
Urasági gazda beosztásban dolgozott Német
Mihály (1882), kocsisként Bicsérdi Lőrinc
(1884) és valószínűleg Bíró István (1887) is.
Balassa Dániel
folytatjuk...
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Április 19-én egészségnapot
szervezett a Szigligeti
Egészségügyi Szolgálat.
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Tüdőszűrő

A Richter Gedeon Gyógyszergyártó cég
szervezésében csontritkulás és Alzheimer-kór
szűrést végeztek 35 fő részvételével.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Veszprém
Megyei Tüdőgyógyintézet tájékoztatása
szerint tüdőszűrés lesz Szigliget községben
az alábbi helyen és időpontban:
Tüdőszűrés helye: Általános
udvarában lévő szűrőbusz

Iskola

Ideje: 2013. május 15.
8,30 órától 17,00 óráig.
(Közben 12,00 – 12,30-ig ebédszünet)
A megjelenés 20 év felettieknek javasolt!
Kérjük, hogy az érvényes egészségbiztosítási kártyát mindenki hozza magával!
A Veszprémi Kórház most épülő Onkológiai
Centrumáról
dr. Hornyák Lajos onkológiai
osztályvezető főorvos tájékoztatta az előadás
résztvevőit. A centrum megépítése a megye
lakói számára fontos, hiszen az onkológiai
betegek
Veszprémben
nem
csak
a
kemoterápiát, hanem a sugárkezelést is
megkaphatják majd.
Dr. Tálos Zsuzsanna onkológus főorvosnő a
szűrések
fontosságáról
beszélt.
Magyarországon a tüdő-, vastagbél- , és
melldaganat áll a lista élén. Kéri, hogy a nők
évente menjenek méhnyak rákszűrésre, 2
évente mammográfiára, férfiaknál fontos a
prosztata rák szűrése. Nagy jelentősége van
még az anyajegyek rendszeres bőrgyógyászati
ellenőrzésének a szájüreg betegségeinek
felderitésének és a tüdőszűrő elvégzésének.

Szigliget Község Önkormányzata

Egészségügyi Szolgálat

LOMTALANÍTÁS
Szigliget Község Önkormányzata és a Remondis Tapolca Kft. értesíti Szigliget község lakosságát,
hogy 2013. május 5-én és május 6-án lomtalanítási napokat szervez a lakosság részére.
Nem kerül elszállításra a veszélyes hulladék – pl. akkumulátor, gépjármű abroncs, stb. –
kiselejtezett elektronikai hulladék (TV, hűtő, mikrohullámú sütő, számítástechnikai alkatrészek,
monitorok, fénycsövek, stb.) építési- és zöldhulladék.
Amennyiben mégis kihelyezésre kerülnek az előzőekben felsorolt tárgyak, az Önkormányzat a
tulajdonosokkal szemben eljárást kezdeményez. A lom csak május 5-én és 6-án rakható ki az
ingatlan előtti közterületre úgy, hogy se a gyalogos-, se a gépkocsiforgalmat ne gátolja!
Szigliget Község Önkormányzata
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Veszprémi Termelői Bolt!
Egyre többen gondoljuk ugyanazt, hogy a helyi termékek vásárlásával nem csak minőségi élelmiszereket tehetünk az
asztalra, hanem megvásárlásukkal hozzájárulunk saját településünk, kistérségünk vagy a régió gazdasági fejlődéséhez is.
Ezért „Társadalmi vállalkozásba” kezdtünk, néhány Veszprém megyei termelő, a Helyi Termék Termelői Hálózat
(www.helyipiac.hu) civil szakmai szervezetének együttműködésével, és a veszprémi Belvárosi Üzletházban (színházzal
szemben) Termelői Boltot alakítottunk ki.

A Veszprém megyei termelők, és tudatos vásárlók együttműködésére alapítva!
Az üzlet és bemutató terem, elsősorban a Veszprém megyei termelők termékeit kínálja. Jelenleg kézműves helyi
élelmiszereket, sajtokat, lekvárokat, szörpöket, borokat, hidegen sajtolt olajokat, magvakat, gyümölcsleveket, mézeket,
kézműves ajándéktárgyakat, öko háztartási tisztítószereket lehet vásárolni. A Termelői Bolt nemcsak folyamatosan bővülő
választékkal várja a helyi tudatos vásárlókat, és az ide látogató ínyenc turistákat, hanem céljai között szerepel az is, hogy
„kóstoló napok szervezésével” megismertesse a fogyasztókkal a termelőket, és termékeik előállításának történetét.
Tudjuk, hogy néhány saját termék forgalmazására boltot nyitni, működtetni nagyon költséges, és a termelés mellett nem is
lenne ideje, a vásárlók kiszolgálására.

Legyen a beszállító partnerünk!
Veszprémi Termelői Boltunkban, helyet adunk termékeinek, kiszolgáljuk a vásárlókat, kezeljük az előrendeléseket, és
lebonyolítjuk az áru kiadását, így Ön a termelés hatékonyságára, és a minőségre tud figyelni! Várjuk a kézműves
mesterek által készített iparművészeti, kézműves termékeket, ajándéktárgyakat is.

Jelentkezés feltétele:
- minimum 50% saját termelésű alapanyag felhasználásával, vagy helyi munkaerővel, manufakturális üzemben
készült „helyi termékeket”, várunk Veszprém megye településeiről, közvetlenül a termelőtőt. (hiány termékek
esetén a környező megyék területéről is várunk beszállítókat)
- folyamatos árukészlet biztosítása
- termeléshez szükséges engedélyek, igazolások.

Jelentkezési adatok:

• vállalkozás (termelő)neve:
• elérhetősége (telefon, cím, email cím):
• értékesítendő termékek, termékcsoportok:
• kapcsolattartó személyek neve, elérhetősége:

A következő termékkörökben várunk beszállító partnereket:
Zöldségek-gyümölcsök, aszalványok, előrecsomagolt pékáruk, sajtok, tejtermékek, lekvárok, mézek, befőttek,
Savanyúságok, tészták, olajok, magvak, édességek, gyümölcslevek, üdítők, szörpök, fűszerek, fűszernövények,
gyógynövényes készítmények, pálinkák, borok, és pezsgők, kézműves termékek, öko termékek, bio termékek.
Azoknak a beszállító partnereknek, akik saját web áruházat működtetnek, „helyi termék gyűjtőpont” szolgáltatást nyújtunk,
így veszprémi vásárlóik szállítási költség nélkül boltunkban vehetik át a megrendelt termékeket.
Május 1-től beszállító partnereink termékei megrendelhetők lesznek a Termelői Bolt web áruházában is ahol egyidejűleg
több beszállítónk termékét is online kosárba tehetik, és a termékek kiszállítását a Termelői bolt bonyolítja le.
Falusi vendéglátást, agroturisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások jelentkezését is várjuk, mert részükre egy kiállító
sarkot alakítunk ki, ahol információs anyagaikat elhelyezhetik, ill. „kóstolóval egybekötött” tájékoztatókat tarthatnak.
Köszönettel várom jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeimen, és kérem, ossza meg levelemet termelő társaival
(barátaival), Veszprém megyei vásárlóival, és a témában érintett civil aktivista ismerőseivel!
Üdvözlettel:
Fekete-Tracz Gabriella
Üzletvezető
Tel: 70/3986514
e-mail: info@helyipiac.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 9.00-16.30 óráig
Alapító beszállító partnereink: Tündérsziget -ART Kft, Polgár Kertészet - Csikvánd, Gyógynövénytúrák Kft,
Agrogreen - Ökofarm Kft, Zsuzsanna Pincészet – Dörgicse, Zsusska Lekvár - Lang Zsuzsanna, Levendárium Kft
Greenman Kft.
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Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közleménye
FELHÍVÁS villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
(székhelye: 9027 Győr, Kandó K. u. 11.-13.)
Felhívja
az
ellátási
területén
lévő
Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket,
Bérlőket
ideértve
a
természetés
növényvédelmi
területek
kezelőit,
az
erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos
hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet
érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy
gondozatlan
fák,
bokrok,
növényzet
eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.
A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és
vagyonbiztonság, veszélyes helyzetekelkerülése
és az áramszünetek megelőzése érdekében van
szükség.
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a
jelen felhívást a villamos-energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133.
§ (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a
villamosművek, valamint a termelői, magán, és
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján teszi
közzé.
A növényzetre vonatkozó korlátozások a
biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor
telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen
kifejlett állapotában
- 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3
méternél,
- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2
méternél,
1
kV-nál
nem
nagyobb
névleges
feszültségszintnél 1 méternél
jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében
sem közelíti meg az áramvezetőt.
A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó
tilalom szerint, tilos
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek
magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4
métert,
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a
nyomvonal és az oszlopok járművel való
megközelítését akadályozza.
A biztonsági övezet környezetében lévő fák,
bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az
Ingatlantulajdonosnak — mint egyben a
növényzet tulajdonosának — kell rendszeresen
megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték
biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott
feszültségszintű
vezetékre
vonatkozó
veszélyzóna határát ne közelíthessék meg.
Kérjük,
hogy
az
élet-,
balesetés
vagyonbiztonság
érdekében
az
Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a
feladatot elvégezni!

A vezetékek által érintett kül- és belterületi
ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem
felel meg növényzet mérete, magassága a
jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést
is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék
meg a szükséges intézkedéseket.
Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen megközelítő
fák és egyéb növényzet gallyazása,
eltávolítása előtt - az élet-, baleset- és
vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az
elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási
feltételeit az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében
kiemelten
fontos
a
feszültségmentesítés
elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve
térítésmentesen biztosít.
Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
a szükséges feszültségmentesítés elmaradása
miatt bekövetkezett balesetekért, károkért
felelősséget
az
E.ON
Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. nem vállal.
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
régió-központjainak címe, elérhetősége:
Név Cím Telefon
Telefax
E.ON
Észak-dunántúli
Áramhálózati
Zrt.
Veszprémi Régió
8200 Veszprém, Mártírok
útja 9. 06-30-385-6576 Varga Géza 06-88-591210
Amennyiben az Ingatlantulajdonos e felhívás
megjelenésétől számított 15 munkanapon belül
nem jelenti be az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál,
hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi,
vagy a bejelentést is elmulasztja és a
tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött
vállalkozó jogosult és köteles a munkát a
jogszabályok és a szabvány előírásai szerint
elvégezni.
Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa
felett az Ingatlantulajdonos rendelkezik.
Kérjük
az
Ingatlantulajdonosok
együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az,
hogy lakókörnyezetében a villamosenergiaellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága
biztosított legyen és azt ne zavarják,
akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak,
növények által előidézett feszültségproblémák,
üzemzavarok és áramszünetek.
A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag
alacsony növésű fafajták telepítését és
megtartását javasoljuk.
Együttműködésüket köszönjük!
EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
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Szigligeti programok májusban
Várfesztivál
440 éve halt meg Palonai Magyar Bálint
Május 18. szombat
16:00 A Hős várvédő méltatása
16:30 Török-magyar ütközet
18:00 Balkán Fanatik koncert
Május 19. vasárnap
11:00 Hollóének Hungarica Régizenei együttes
11:40 Pegazus Színház: A kiskakas gyémánt félkrajcárja
12:40 Szigligeti vitézek fegyver és harcászati bemutatója
13:30 Apródavatás
14:30 Béke Csaba műsora: Végvárak dicsőítése
15:20 Hunting Baráti Kör Íjász bemutatója
16:20 Kelet fénye Hastánccsoport műsora
17:00 Solymászbemutató
17:50 Hollóének Hungarica középkori zenét játszik
Május 20. hétfő
11:00 I. András király Lovagrend fegyver- és harcászati bemutatója
11:40 Magyar népmeseszínház: „Mátyás király születése napja” című mesejáték
12:30 Kinizsi Néptánc együttes műsora
13:15 Musical Színpad: Végvárak dicsősége
14:00 Szigligeti vitézek fegyver és harcászati bemutatója
15:00 Apródavatás
Hegyi Búcsú
Helye: Hegyi bolt
Május 25. szombat
10:00 Kirakodóvásár
14:30 Halászléfőző-verseny
(a csapatok jelentkezési helye és határideje: Könyvtár, május 22./szerda/, 18 óra.)
15:00 Kulturális műsor
17:30 Zsűrizés és eredményhirdetés
18:00 Bál
Május 26. vasárnap
11:30 Mise a Szentháromság Kápolnában
Hősök Napja
Helye: Hősök kertje
Május 26. vasárnap
19:00 Ünnepi műsor
Májusban és júniusban minden nap 11 és 16 órakor várjátékok Szigliget várában.
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Ugye, mi jó barátok vagyunk...

Nyírő József,
ef
Horváth Józs

1.Szabó István
2.Takács Lajos

Olvasóink segítségét
kérjük, ki a két fiatalember
és milyen alkalomból
kapták a szalagokat?

1. Szabó Józs
ef
4. Szabó Fere
nc

Egyed István, Kovács József (Godi),
Horváth Károly (Rétes), Id. Takácsi József

1.Balassa La
jos
2.Lukács Laj
os

A képek Takács József gyűjteményéből valók.

József
(Öcsi)- Kócs
Nagy István
sef (Taskent)
z
ó
J
s
o
ip
S
j.
If

Szerkesztő: Póka Ibolya

Szigligeti Harsona

8. oldal

2013. Április

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

Hogy a tavasz ne szervizzel induljon,
készíttesse fel kerékpárját a szezonra, április
30-ig 20 %-os árengedménnyel és ingyenes
állapot felméréssel! Továbbá
kerékpáralkatrészek, kiegészítők új- és
használt kerékpárok értékesítésével állok
rendelkezésükre!
Nyitva tartás:
H-P: 9-17
Tel: 06 20 275 7554
Szo: 9-13
Szigliget Külsőhegyi u.
64.

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Póka Ibolya
matr1ca
Szigliget Község Önkormányzata
2.2.4/1242/2002.
Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség
Cím
Tel.
Fax.
E-mail
Lapzárta

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

