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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XII. évf. 10. szám

1956 október 23
A Szigligeti Általános Iskolában emlékeztünk meg az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 57.
évfordulójáról. Balassáné Molnár Edit igazgatónő köszöntötte az ünneplő közönséget és a szereplő diákokat.
Külön köszöntötte a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola igazgatónőjét Krisztin N. Lászlónét,
Csizmarik Béláné igazgató-helyettest és Rákos Eszter tanárnőt. Az ünnepi műsorban együtt szerepelt a
szigligeti diákokkal a tomaji iskola énekkara. Kajtárné Simon Éva, Dér Krisztina és File István voltak a
program felkészítői, amely hangulatát jól érzékelteti az idézet;
„Mi is történt 1956 októberében?
Nem történt más, mint egy hatalmas, vörös lobogós Góliát árnyékában fel mert állni a piros-fehér-zöld,
kivágott címeres zászlajával egy kis Dávid.
Nem történt más, mint egy térdre kényszerített, többszörösen kifosztott, becsapott nép fel mert állni, szembe
mert nézni, fegyvert mert ragadni egy olyan hatalom ellen, amely hazug álmokra építette a saját ideológiáját.
Nem történt más azokban a hűvös napokban, mint egyszerre sok ember merte kimondani az igazságot.
Nem történt más, csak az, hogy sok embernek volt bátorsága kimondani a „NEM"-et az eddig átélt
nyomornak, a mindennapok addig megélt félelmeinek, az addig mondott hazugságainak, a családok
rettegésének, a bizonytalanságnak.”
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Őszintén a Süllőfesztiválról
A nyomtatott és az elektronikus sajtóban megjelent
kritikák, valamint a látogatóktól kapott visszajelzések
alapján az idei volt az egyik legjobb hangulatú és
legjobban szervezett Süllőfesztivál a rendezvény 8 éves
történetében.
A szervezés során azonban többször felmerült a kérdés:
Szüksége van-e Szigligetnek a Süllőfesztiválra?
Azt már sokszor, több fórumon is elmondtuk, hogy a
Süllőfesztivált
a
szigligeti
turisztikai
szezon
meghosszabbítására hoztuk létre, hogy legyen egy
színvonalas program, ami még októberben is
településünkre vonzza a látogatókat. 8 év után
elmondhatjuk, hogy a célt elértük, a helyi vállalkozók a
Süllőfesztiválig számolják a szezont.
Az is tény, hogy a falu valamennyi szálláshelye megtelik a
fesztivál idejére, én már szeptemberben nem találtam
szabad szigligeti szobát ismerőseim részére. A
szobakiadók számára tehát szintén sikeres a
rendezvény, ám ez sajnos a település idegenforgalmi adó
bevételén nem látszik. Ezúton is kérek minden kedves
szobakiadót, hogy fizesse be ezt az összeget a település
kasszájába, hisz nem titok, hogy minden általunk
befizetett 1 forint után 1,5 forintot az állam is ad!
A helyi vendéglők szintén zsúfolásig megteltek ezen a
hétvégén, sőt még a környező településeken is
érezhetően megnőtt a vendégek száma a fesztivál ideje
alatt.
De mi jut a sikerből Szigligetnek és a Szigligeti Turisztikai
Egyesületnek?
Az Egyesület maroknyi aktív csapata évről-évre többet
dolgozik a Süllőfesztivál megszervezésén, mivel a
rendezvény országos hírű gasztronómiai fesztivállá nőtte
ki magát, ezzel pedig együtt jár, hogy a szervezés
költségei is jelentősen megnőttek, a forrásokat azonban
nem könnyű előteremteni. A tagjaink és az árusok által
befizetett támogatási díjak épp hogy fedezik a
rendezvény kiadásait, és támogatóink önzetlen anyagi és
egyéb segítsége is szükséges ahhoz, hogy a
Süllőfesztivál évről-évre ilyen színvonalon létrejöhessen.
Emiatt az Egyesület anyagi haszna igen csekély a
befektetett energiához és főként a strandon árusító
vendéglátók hasznához mérten. Persze, mi nem
elsősorban az anyagi haszonért dolgozunk, viszont az
Egyesület számláján maradó pénzből tudjuk a település
óvodásait, iskolásait programokkal, színházbérlettel,
kisebb ajándékokkal támogatni.
De tényleg ez a lényeg? Az anyagi haszon mindenek
felett?
Nem annak kellene örülni, hogy a sikeres nyári szezon
után lesz még egy Süllőfesztivál, ami megtölti a település
szállásait, éttermeit, a strandot, amivel KI LEHET
EGÉSZÍTENI a nyári bevételeket? A Süllőfesztiválnak
habnak kellene lennie a tortán, ez a hab viszont lassan
már elfedi a tortát. Érdemes a kapzsiság miatt helyi
embereknek összeveszni, egymást megbántani, kockára
téve a Süllőfesztivált és az emberi kapcsolatokat? Nem
lenne jobb, tisztes haszonért még hosszú éveken át
dolgozni, mint az egyszeri nagy nyereségért kockára
tenni a jövőt?
Megéri a szervezőket folyamatosan kritizálni, segítség
helyett a maradék lelkesedésüket is letörni?
Sorolhatnám még a kérdéseket, de nem érdemes,
keressük inkább együtt a válaszokat!BOKROS LÁSZLÓ

Lássuk be! Sikeres, jó hírű, igényes módon
megszervezett rendezvényünk titka az, hogy a szervezők
anyagi érdekektől mentesen, lelkiismeretesen teszik a
dolgukat, minden más esetben ez mindig a minőség
rovására megy.
Egy ekkora fesztivált megszervezni és lebonyolítani
mindenképp embert próbáló feladat, ha pedig azok,
akiknek a legnagyobb hasznot hozza a Süllőfesztivál a
segítő hozzáállás helyett folyamatosan akadályokat
gördítenek elénk, joggal merül fel a kérdés: Szüksége
van-e Szigligetnek a Süllőfesztiválra?
Én személy szerint nagyon sajnálnám, ha a kapzsiság
oltárán fel kellene áldoznunk egy ilyen jól működő
rendezvényt, és azt a
rengeteg munkát, amivel a
Süllőfesztivált sikerre vittük. Mert az tény, hogy sikeres!
Tömegeket vonz annak ellenére, hogy a süllő drága, hogy
órákig kell sorba állni és nehéz leparkolni.
Aki viszont itt van, azt elvarázsolja az őszi Balaton-part, a
finom borok, a sokféle program és az egész fesztivál
hangulata.
Örüljünk együtt ennek a sikernek, legyen ez a mi közös
sikerünk! Jó lenne visszatérni a kezdetekhez, amikor
lelkes civilek kitalálták és létrehozták az első Szigligeti
Süllőfesztivált. Akkor még nem a nyereségről, a
haszonról, a pénzről szólt minden, hanem arról, hogy
közösen tegyünk valamit Szigligetért. Lelkesek voltunk,
tele ötletekkel, jól éreztük magunkat a szervezés és a
lebonyolítás alatt is, és együtt örültünk a nem várt
sikernek. Ide kellene visszakanyarodnunk ahhoz, hogy
biztosan kimondhassuk, jövőre is lesz Süllőfesztivál!
Végül, akik a fesztivált támogatták:
Janauschek Katalin és Janauschek József
Szatmári Gábor (Magyar Borok Kft.)
He-pa Hungary Kft Nemesgulács
BAHART
Szigligeti Ált. Iskola, Gyöngyvirágok néptánccsoportja,
tanáruk: Mezeyné Verő Katalin
Szigliget Önkormányzata
Ádám-kert Gyulakeszi
Főnix Együttes Pápa
Limoncello Cukrászda Gyenesdiás
Szalay Péter Creativ online Kft
Kékkúti Ásványviz Zrt
Trend-hygienia Kft Veszprém
Szentes Város Szigligeti Üdülőtábora
Pelikán Patika Tapolca
Polgárőr Egyesület Szigliget
Vargáné Papp Mária
Esterházy Pince Kft
Szőke István vállalkozó
Béres János szobrászművész
BelföldiPihenés.hu
UtazzItthon.hu
Androméda Travel
Balaton FM
Köszönet az elmúlt 7 évben nyújtott támogatásért az
Esterházy Pince Kft-nek, Simon Péternek.
Szalainé Bárány Éva
A Szigligeti Turisztikai Egyesület alelnöke
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Várfutás 2013. október 12
A várfutással egy történelmi események állítanak
emléket. 1558-ban a portyázó törökök megtámadták a
szüretelő szigligeti parasztokat. Az akkori várkapitány,
Magyar Bálint katonáival a segítségükre siettek és
visszamenekítették a szüretelőket a várba. Akkori
életükért futottak a szigligetiek a török elől, ma a futás
célja az egészségmegőrzés.

6 km
férfi 14 év alatt
1. (25:17)
Imre Kornél
2. (28:11)
Ménes Dániel
3. (31:57)
Bogdán Patrik
férfi 15 és 40 év között
1. (25:32)
Monostori Vince
2. (26:44)
Balogh Zsombor
3. (28:23)
Ifj. Vadász Attila
4. (28:28)
Dosztál József
5. (30:07)
Nagy-Pál Balázs
6. (33:15)
Bogdán Zoltán
7. (35:27)
Hegedüs Norbert
férfi 41 év felett
1. (26:08)
Harsányi Tamás
2. (27:02)
Schmidt Kristóf
3. (27:39)
Vadász Attila
4. (28:56)
Csekő Zoltán
5. (29:32)
Mile Pál
6. (44:12)
Jurcsó János
női 15 és 40 év között
1. (35:52)
Cimondor Csilla
2. (36:10)
Balassa Boglárka
3. (44:11)
Tné Barka Anasztázia
női 41 év felett
1. (34:37)
Hoffman Hedvig
2. (38:53)
Balló Piroska

Váltó
1. (29:28)
Csali Máté
Szántó Bálint
Csali Tamás
Bartos Róbert
2. (29:36)
Bicsérdi Barnabás
Rántási István
Barcza András
3. (30:20)
Barka Admira
Bácskai Dzsenifer
Bátai Anna
Bartos Viktória
4. (31:11)
Bedes Balázs
Németh Dávid
Balassa Albin
Ifj.Balassa Albin
5. (33:31)
Krunig Manuel
Bujtor Barnabás
Gazda Filip
6. (37:03)
Kálmán Réka
Ujfaludi Dóra
Rné Karácsonyi Enikő
7. (42:40)
Ullay Ákos Ferenc
Csizy Gergő
Domcsek Marcell
Családi váltó
1. (29:11)
Gazda Rita
Gazda Róbert
Krónik Ingó
Nagy Tímea
2. (33:41)
Szerencse Szilvia
Fehérvári Levente
Fehérvári László
3. (39:58)
Keserű Anna
Keserű Kinga
Simon Szilvia
2-es váltó
1. (26:32)
Ménes Dániel
Sárkány Tamás
2. (37:07)
Somogyi Gabriella
Borcs Ádám

10 km
férfi 18 éves korig
1. (45:12)
Varga Patrik
2. (52:20)
Övegyi Roland
férfi 19-40 év között
1. (44:52)
Bicsérdi Kornél
2. (47:00)
Podhorányi Dávid
3. (52:25)
Varró Tamás
4. (52:30)
Somhegyi Attila
5. (1:00:16)
Blödorn Péter
férfi 41 év felett
1. (40:50)
Deák József

2. (47:37)
Domán Gábor
3. (49:44)
Dr. Hegedüs Gyula
4. (50:00)
Szakály Attila
5. (51:01)
Bicsérdi Kornél
6. (52:00)
Sándor Ottó
7. (57:32)
Radó Gábor
női 40 év alatt
1. (47:33)
Bárány Nóra
női 41 év felett
1. (54:20)
Mné Szalóky Eszter

Nagygörbői kirándulás a szigligeti
„Német törzsasztal” tagjaival
Október 9-én 20 fővel a szigligeti „Német törzsasztal”
kirándult Nagygörbőre egy bajor tulajdonú Serfőzdébe. A
résztvevők osztrák, német, magyar nemzetiségűek
voltak. Az utat H.D. Werner szervezte és gondoskodott,
hogy a saját termelésű bor már a buszon megalapozza a
hangulatot. Jókedvű beszélgetés mellett kicserélték a
magyarországi tapasztalatokat. A társaság vidám és
elégedett volt, hiszen bajor sörhöz, a bajor konyha finom
ételeit
kóstolhatták.
Mindehhez
nem
kellett
Bajorországba utazni, csak a kis Zala megyei faluba.
Ausflug des Szigligeter Stammtisch nach Nagygörbö
Am 9 oktober haben die 20 Teilnehmer des Szigligeter
Stammtisch einen Busausflug nach Nagygörbö zur
Bayrischen Brauerei ALPESI unternommen. Zu den
Teilnehmer gehörten Österricher Ungarn und Deutsche.
H.D. Werner hat die Fahrt organisiert und für den Wein
Service im Bus gesorgt. In lustiger Runde hat man die
Erfahrungen die man im Leben in Ungarn gemacht hat
ausgetauscht. Die Stimmung war bei allen gut .es gab
gutes Essen und Trinken. Es wurde viel gelacht. Alle
hatten Spass.

Hans-Dieter Werner
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Halottak napjára
Az elhunytakról megemlékező ünnep kapcsán érdemes
megemlékezni hősi halottainkról. A cikk az első
világháborúban elesett szigligetiekről fog szólni,
pontosabban az újonnan előkerült adatokat szeretnénk
összegezni benne. A polgári halotti anyakönyvek
vizsgálata során olyan információkhoz jutottunk, amelyek
által többet tudhatunk meg hősi halottainkról. Ezen
bejegyzések sorrendjében szeretnénk haladni, amelyek
nem tükrözik a halálozás sorrendjét. Fontos még
megemlíteni, hogy sajnos nincs adat mind a 46 első
világháborús hősi halottunkról, így a cikk is csak azokkal
foglalkozhat, akik szerepelnek az anyakönyvekben.
Zárójelben a nevek után megemlítjük, hogy a katonák
mennyi idősek voltak haláluk napján.
Az első bejegyzés 1916. február 6-án került be az
akkoriban Nemestördemicen vezetett anyakönyvbe.
Tudni kell, hogy az anyakönyvvezető a Honvédelmi
Minisztérium által küldött értesítés alapján jegyezte be a
hősi halottakat. Az első bejegyzett szigligeti elesett
Kardos Kálmán (35) volt, aki 1915. május 18-án, Ostrow
mellett (Galícia – keleti hadszíntér) esett el. A császári és
királyi 12. gyalogezred katonája volt, felesége Jánka
Erzsébet.
1916. május 11-én érkezett értesítés Varga József (20)
haláláról, aki 1915. május 25-én, Oberholdban (AlsóAusztria) hunyt el, valószínűleg utazás közben. Látható,
hogy Kardos Kálmánt még Galíciában érte a halál, de a
császári és királyi 12. gyalogezred, amelynek Varga
József is tagja volt, 7 nap múlva már Ausztriában
vonatozott az olasz hadszíntér felé. Az ezred sorozási
központja egyébként Komárom volt, ide vonultatták be a
két szigligetit.
A magyar királyi 20. honvéd gyalogezred katonája volt
Lukácsa Ferenc (22) és Füst Mihály (20), mindketten
Wola Michowz (Galícia) közelében vesztették életüket
1915. május 17-én. A 20. honvéd gyalogezred sorozási
központja Nagykanizsa volt, ahogy a császári és királyi
48. gyalogezredé is, ahova szintén sok falunkbelit
soroztak be. Füst Mihály esetében érdemes megemlíteni,
hogy az 1916. május 22-én kelt bejegyzésben a saját,
valamint anyja vezetékneve Fürst-ként van írva.
Szintén a 20. honvéd gyalogezred katonája volt Ihász
István (23), akinek haláláról egy 1917. április elsejei
bejegyzésből értesülünk, és aki póttartalékosként (maga
a kifejezés is mutatja, hogy mennyire szükség volt újabb
férfiak bevonultatására a borzasztó áldozatok miatt) lett
bejegyezve. 1914. november 3-án halt hősi halált Lazy
Jarnóban, Galíciában.
1917. december 20-án több szigligeti haláláról is érkezett
jelentés. Németh Ignác (18), a magyar királyi 18. honvéd
gyalogezred népfelkelője 1916. május 22-én lelte halálát
Csernovitzban (Bukovina). A 18. gyalogezred központja
Sopronban volt. Sóstai István (32) a császári és királyi
48. gyalogezred népfelkelője 1915. június 25-én a galíciai
Chlebovicé-ben vesztette életét. A szintén ebbe az
ezredbe bevonultatott Tóth József (28) 1915. május 17én Golobow mellett (Galícia) halt hősi halált. Ezredtársuk,
Kiss János (26) 1915. szeptember 6-án, a Wierbowsky
melletti (Galícia) csatatéren esett el.
A háború alatt aztán már nem, 1919. május 16-án
azonban négy hősi halottról is kerül bejegyzés az
anyakönyvbe. Pintér István (21) 1916. augusztus 24-én
Wywyzn (Galícia), Jánka István (21) 1916. augusztus 2án Werteller (Galícia), Varga Lajos (20) 1917. május 13án St. Peter (Dél-Ausztria) csatamezején vesztette életét.

Mindhárman a cs. és kir. 48. gyalogezred katonái voltak.
A negyedik, akit velük együtt jegyeztek be, Tóth József
(24), aki a m. kir. 20 honvéd gyalogezredben szolgált
járőrvezetőként és halt meg 1917. augusztus 12-én
Magura Batrina (Galícia) mellett.
Jánka István (36), a korábbi tanító haláláról 1921.
augusztus 13-án került be a bejegyzés. Az ő sorsa igazán
tragikus volt, hiszen őrvezetőként szolgált a magyar
királyi 14. honvéd gyalogezredben, majd orosz
hadifogságba került a szibériai Vlagyivosztokba (11 ezer
kilométerre szülőfalujától), ahol 1919. június 6-án
felakasztotta magát.
1925. szeptember 16-án jegyezték be Bakonyi István (32)
halálát, aki Zimnó-ban (Galícia) esett el 1914.
szeptember 3-án.
Ihász István (38) 1917. december 31-i elestének helyéről
csak annyi került az 1929. február 20-i bejegyzésbe, hogy
„orosz harctér”.
Bővebb információnk van viszont Ihász Márton (17)
elhunytáról, aki az 1930. október 24-i bejegyzés tanúsága
szerint 1918. szeptember 12-én a laibachi császári és
királyi 5. tartalék hadikórházban tüdőgyulladásban
vesztette életét. Ő a m. kir. 20. honvéd gyalogezred
katonája volt.
Az utolsó, első világháborús halotthoz kapcsolódó
bejegyzésben Ángyán Pál (57) szerepel, aki a cs. és kir.
48. gyalogezred katonája volt. Az 1936. június 21-én
bejegyzett sorok szerint 1920. december 31-én az olasz
harctéren hunyt el. Valószínű, hogy az időpont egy kreált
dátum, és sajnos a hősi halál pontos helyét sem
ismerjük.
Hőseink
megérdemlik,
hogy
ily
módon
is
megemlékezzünk róluk, és halottak napján csak azt
kívánhatjuk nekik, hogy örök boldogságban éljenek a
túlvilágon!
Balassa Dániel
A napokban jelentkezett Turbék Endre Tahitótfaluból,
hogy az ő nagyapjának testvére, Turbék Gyula 1942-ben
a Don melletti ütközetben hősi halált halt. A szigligeti
születésű cukrász ifjú 21 évesen adta életét a hazáért.
Rokona kérte, hogy a Hősök Kertjében álló emlékművön
lévő névsorban legyen feltüntetve az ő neve is. A szigligeti
Önkormányzat ezt felvállalta és a Halottak Napjára kőbe
vésték a hős nevét.
(Felelős szerkesztő)

Novemberi szigligeti programok
November 15. Péntek, 18 óra Básti Lajos Közösségi Ház
Rendőrségi konzultációs fórum
November 19. Kedd, 17 óra Básti Lajos Közösségi Ház
Könyvelői fogadóóra a lakosság részére
November 23. szombat 17 óra Básti Lajos Közösségi Ház
Készülődés az adventi időszakra–téli dekoráció készítése
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk Szigliget Szépkorú Lakóit
2013. november 30-án, szombat délután 3 órai kezdettel
tartandó Idősek-napi ünnepségre, a Szigligeti Általános
Iskolába.
Szigliget Község Önkormányzata
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Esterházy Pál 1861-1932

81 éve, 1932. október 29-én
Bécsben halt meg gr. Esterházy.
Pál és november 2-án helyezték
örök nyugalomra Gannán a család
mauzóleumában. A sírfeliraton:
„Szigliget, Gyömöre és Ukk
birtokosa.”
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Deym Izabella
Esterházy Pálné
fotó: Takács József

fotó: Takács József

gróf Esterházy Pál halálakor 1932

fotó: Takács József

Eszterházy János és felesége Széchenyi Lujza

Deym Izabella Esterházy
Pálné halotti értesítő

A képek Takács József
gyűjteményéből valók.
Szerkesztő: Póka Ibolya
gróf Esterházy János

fotó: Takács József
fotó: Takács József

Szigligeti Harsona

6. oldal

2013. Október

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

.

SPRACHSTUDIO ZENZ több állami
minősítéssel rendelkező osztrák nyelviskola
SZIGLIGETRE kihelyezett német
nyelvtanfolyamai 2013/14-es tanévben

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata
2002 óta a szépülni vágyók
szolgálatában!
Alkalmi-, utcai-, és divatfrizurák
hölgyeknek,
uraknak és gyermekeknek
Szigligeten,
a Kossuth utca 73.
szám alatt
Nyitva tartás:
K-Cs: 8-17 óráig
P: 11-19 óráig
Szo: 9-14 óráig
V-H: Szünnap

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os
telefononszámon
vagy személyesen

Argán olaj
"a haj folyékony aranya"
és további természetes hajápoló
termékek
üzletemben folyamatosan kaphatók!
Megújult környezetben,
extra szolgáltatásokkal
várom Kedves Vendégeimet!

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

:
:
:
:
:
:

Ausztriai munkára felkészítő, szaknyelvvel bővített, (szuper)
intenzív némettanfolyam vendéglátósoknak
Turnus I. kezdő, újrakezdő és közép haladó szakácsoknak és
felszolgálóknak
A tanfolyam időpontja: 2013. nov. 15. - nov. 22.
Turnus II. kezdő, újrakezdő szobalányoknak és közép haladó haladó szakácsoknak és felszolgálóknak
A tanfolyam időpontja: 2013. nov. 23. - nov. 29.
Oktatás: napi 5, heti 35 tanóra max. 8 fő/ csoport
Személyes megbeszélés, szintfelmérés és jelentkezés:
2013. nov. 11., 12. és 19-én a szigligeti Közösségi Házban
Szaknyelvvel és 160 órás online tanfolyammal bővített,
(szuper)intenzív német nyelvtanfolyam építőipari szakembereknek
A tanfolyam időpontja: 2014. jan. 06. - jan. 24.
Oktatás: 3 héten keresztül heti 30 tanóra , max. 8 fő/csoport
Ingyenes német beszédgyakorlatok a szigligeti felnőtteknek
A tanfolyam kezdete: 2013. december eleje
Oktatás: havi 2-3 alkalommal, esténként 2 -3 tanóra
Ingyenes németnyelvű foglalkozás a szigligeti diákoknak
A tanfolyam kezdete: 2013. december eleje
Oktatás: havi 2-3 alkalommal,
délutánonként 2 -3 tanóra
Szeretettel várjuk az érdeklődők előzetes
bejelenetkezését az
office@sprachstudio.at e-mail címünkön.
Kérjük,a tárgymezőben a tanfolyam
megnevezését megjelölni!

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

