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Idősek napja 2019 

Aranyosi Ervin: Idős szív is adni képes 

 

Tudod, az idős is tud szívéből adni, 

képes szeretettel jó ember maradni! 

Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra, 

másokra van gondja, nem saját magára. 

Szeretetét szórja szerteszét a Földön: 

– az öröm, a jóság majd így öröklődjön! 

Lehet bármily fáradt és öreg a lélek, 

példát tud mutatni: – Nézd, még mindig élek! 

Az Idősek Napja rendezvényünket az idén 2019. nov. 16-án tartottuk meg Széll Gábor meghívására  az Esterházy Pincében. Pati-
nás környezetben ünnepeltük az idősebb korosztályt. A köszöntő után a szigligeti óvodások adták elő kedves műsorukat, Csilla és 
Bea óvó néni vezetésével.  A szigligeti általános iskolások verssel és néptánccal  készültek az idén , felkészítő tanáruk Verő Katalin 
volt.   
A jókedvű délutánra Sajcz Gábor  örökzöld dallamokból összeállított harmonika műsora tette fel a koronát . Majd Pataki Tamás 
népdalénekes biztatta éneklésre a közönséget. 
Balassa Balázs polgármester  köszöntötte a jelenlévők közül a legidősebbeket, Dosztál Zoltánnét és Mátrai Ferencet. 
Az Önkormányzat az idén is  régi szigligeti képekkel díszített naptárakat adott ajándékba a résztvevőknek. 
Köszönet a fellépő gyermekeknek: 
óvodások: Haraszti Hanna, Vadász Gréta Zoé, Kóbor Kata Luca, Balassa Imola, Burucs Balázs Boldizsár, Turcsányi Jónás, Szabó 
Máté és Herki Dorina. 
Iskolások: Szalay Zsóka, Németh Sára, Szalay Bence, Széplábi Boróka, Szabó Korinna, Falati Liliána, Falati Kitti, Farkas Boglárka. 
Köszönet Széll Gábornak a nagylelkű felajánláshoz, vendéglátáshoz! 
A rendezvény szervezésében és lebonyolításában segített, Király Nikolett, Egyed Péter, Laszczik Lórántné Marika, Gajdosné Hor-
váth Katalin, Ihász Natália.  

 Köszönjük! Káli Magdolna 

Szigliget Képviselő-testülete fájdalommal búcsúzik a település egykori polgármes-
terétől, akit Szigliget Község Önkormányzata saját halottjának tekint. 
Mezőtúron született 1944. július 18-én,  
Szigligeten halt meg 2019. november 23-án. 
Temetése 2019. november 28-án volt a Szigligeti temetőben. 
Szülei: Mezey Artur festőművész és Zwierina Ilona középiskolai tanár. 
Gyermekei: Artur Attila 1978, Barbara Katalin 1981. 
1990-ben Szigliget polgármesterévé választották, 12 évig vezette a települést. 
1991-től a Szigligeti Váralapítvány kuratóriumának elnöke volt. 
Polgármestersége alatt végig a település érdekeit szolgálta. Több kiemelkedő 
fejlesztés és kezdeményezés köthető a nevéhez. A teljesség igénye nélkül a fonto-
sabb fejlesztések a következők voltak:  
 - Az Ófalu csatornázása.  
 - Kiépült a településen a földgáz hálózat. 
 - Bővült az óvodai konyha kapacitása. 
 - Bővült a közvilágítás a strandtól a temetőig és a Főtértől  
  a Ciframajorig.  
 - Öt vendéglátó egységgel és WC zuhanyzóval bővült a strand. 
 - Új parcellával növekedett a temető és díszburkolatot kapott a ravatalozó 
  előtti terület.  
 - Megvásárlásra, majd felújításra került a "Farkas villa".  
 - Kialakították a kézműves udvart és két nyilvános WC épült.  
 - Kossuth utca és járda aszfaltozása. 
Munkája legnagyobb eredménye, a vár hasznosításának kezdeményezése. Ez egy olyan munka volt, mely hosszútávon meghatá-
rozta a település jövőjét. 

Nyugodjon békében! 

Elhunyt Mezey Artur Szigliget polgármestere (1990-2002) 
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Templomi Hirdetések 2019. Advent és Karácsony 

Az adventi időszakban imádsággal és jócselekedetekkel készülünk Megváltónk, Jézus születésének ünnepére, a Karácsonyra 
 

Adventi szentmisék 
minden pénteken 17.00h (Badacsonytördemicen) 
vasárnaponként 9.30h (Szigligeten) 
vasárnaponként 11.30h (Badacsonytördemicen) 

Adventi zsolozsma és adventi áhítat gyertyagyújtással péntekenként a szentmise előtt 16.30h (Badacsonytördemicen) 
Karácsony előtti gyónási lehetőség:  
Badacsonytördemic: péntekenként 16.00h, vasárnaponként: 11.00h 
Szigliget: vasárnaponként 9.00h 
V. Adventi Koncert Tördemic Barátaival 
Dec. 15-én, vasárnap 15.00. órakor a Badacsonytördemici Templomban. Közreműködnek: Velényi Réka és Kinsella Dóra-ének, Hodász Hege-
dű Duó, Bognár Ferenc zongoraművész. A belépés díjtalan. Koncert után agapé: süti és forralt bor a templom előtt. Sütiadományokat szere-
tettel fogadunk. 
Templomunk felújított sekrestyéjének megáldása. Megáldja: Cséry Gergő atya. 
  

Szentmisék rendje 
 

Dec. 9. hétfő Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe 
Szigliget 16. 00h 
Badacsonytördemic 17.00h 

Dec 24. kedd- Karácsonyi Szent Éj ünneplése. „Éjféli Mise”: 
Karácsonyi vigília mise:   20.00h Szigliget 

22.00h Badacsonytördemic 
előtte karácsonyi gyerekműsor és koncert 21.30h Badacsonytördemicen. Közreműködik Müller Ilona zongoraművész 
Dec. 25. szerda Karácsony napja, ünnepi szentmise: 

Szigliget 9.30h 
Badacsonytördemic 11.30h 

Dec 26. csütörtök, Karácsony másnapja, Szent István vértanú emléknapja szentmise:      
 Szigliget 9.30h 

Badacsonytördemic 11.30h 
Dec 31. kedd, Év végi hálaadó szentmise. Újbor megáldása Szent János apostol közbenjárására  

Szigliget 16. 00h 
Badacsonytördemic 17.00h 

Jan 1. szerda. Szűz Mária Istenanyaságának főünnepe, ünnepi szentmise: 
Szigliget 9.30h 
Badacsonytördemic 11.30h 

Jan 6. hétfő. Vízkereszt főünnepe, ünnepi szentmise: 
Szigliget 16.00h 
Badacsonytördemic 17.00h  

 
 

Adventi jócselekedetek 
Felnőtteknek:  

Tartós élelmiszer gyűjtés rászorulók számára: az adventi vasárnapokon a templomba kihelyezett kosárba 
Gyerekeknek:  

gyerekjátékok gyűjtése a templomi játszósarokhoz és rászoruló gyerekeknek 
karácsonyi műsorban való szereplési lehetőség (dec 24-én 21.30h-kor Tördemicen)  
Mikulásnak csizmát hozni. A december 8.-án a vasárnapi szentmisére (9.30h vagy 11.30h) kell elhozni a csizmát vagy cipőt, és 

kérni Szent Miklóst, hogy kapjunk tőle ajándékot a csizmánkba.  
 

 
Várakozás és Találkozás 

Péter atya karácsonyi gondolatai 
Karácsony a találkozás ünnepe, amikor a rohanó hétköznapok után próbálunk időt szakítani a családunkkal való együttlétre. De egy másik 
találkozásra is készülnünk kell. A nagy találkozást az a Jézus tette lehetővé, aki átlépve az idő és örökkévalóság határát, Isten létére emberré 
lett – egészen egyszerű emberré. Vele találkozhatunk most. A karácsony előtti napokban lélekben mi is készülünk a találkozásra. S ha a ezek a 
napok nem is mindig a csendről és az elmélyülésről szólnak, mivel sok sürgés-forgás szükséges a készületekhez, szívünkben mégis ott van a 
várakozás.  
Karácsonykor észrevesszük, hogy nemcsak az ember várakozik. A betlehemi jászol Gyermeke sokkal jobban vár bennünket, mint mi őt. Azért 
lett szegény, kiszolgáltatott, de mégis szeretetteljes, kedves Kisded, mert így tudta megmutatni: egy örökkévalóság óta várja a találkozást, 
hogy megtalálják és befogadják. S karácsony várva-várt csodája akkor köszönt ránk, amikor a betlehemi jászolban nemcsak egy kedves díszt 
látunk, hanem észrevesszük benne azt a Valakit, aki viszontszeretetünket várja, s most szeretnivaló Kisdedként szeretné, ha szeretnénk.  
Karácsonykor ajándékokat adunk, s megélhetjük, hogy jót tenni jó. Jóságunkkal mindig Neki szolgáljunk, aki éppen azért akar megszületni 
szívünkben évről évre, hogy felélessze bennünk a hitet, s továbbvezessen bennünket a jóság és az irgalmasság útján. 
Az adventi időszakban templomainkban imádságok és jócselekedetek gyakorlása által nyitjuk meg a szívünket az Eljövendő Krisztus előtt. Az 
alábbiakban ehhez nyújtunk egy rövid összefoglalást a templomi programokról. 
 Ezúton is kívánok minden kedves tördemici és szigligeti testvérünknek áldott adventi várakozást, békés Karácsonyt, és kegyelmekben 
gazdag, boldog Új Esztendőt!  

  2019. Adventjén, Péter atya 
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Köszönet 

Örömmel tudjuk tájékoztatni a kedves Olvasókat, hogy november végén sikerült megvásárolnunk templomunkba az új csilláro-
kat. Az elavult lámpatesteket korszerű LED reflektorokra cseréljük a szentélyben, míg a hajóban két-két csillár és falikar kerül. 
A világítás költségeinek nagy részét a lakosság adományaiból tudtuk fedezni, míg a beszerelés munkálatait az Önkormányzat vál-
lalta. Ezúton köszönjük meg minden Adakozónak és Segítőnek nagylelkű támogatását!  
Amikor szerte az otthonokban kigyúlnak a karácsonyi fények, reményeink szerint már az új csillárok fénye fogja megvilágítani 
templomunkat. A csillárok megáldására és a karácsonyi ünnepek szentmiséire szeretettel hívjuk Önöket. 
Ezzel a „karácsonyi ajándékkal”, melyet templomunknak adunk ezen az ünnepen, kívánjuk, hogy az olykor sötét világunkba Isten 
szeretete és békéje hozzon újból világosságot. 
 Szakács Péter Szabó Tibor András 
 plébános egyházközségi képv. testület 

Márton napi lampionos felvonulás 

Az általános iskola szülői munkaközössége november 
8-án idén is megszervezte Szent Márton emlékét őrző 
lampionos felvonulását. 
A kis lámpásokat az óvodás-, iskolás gyerekek, szülők, 
pedagógusok és a helyi lakossághoz csatlakozó szom-
szédos települések polgárai vitték az iskolától a temp-
lomig, majd vissza. 
A templomkertben az egyházközösség közreműködé-
sével kisfilmet láthattunk a templom falára kivetítve 
Szent Márton életéről, valamint mézeskalácsokkal 
kedveskedtek a felvonulóknak. Szakács Péter plébános 
invitálásával a templom falain belül a gyerekek játékos 
kérdezz-felelek keretében szentképeket gyűjthettek 
be. Ezúton köszönjük Szakács Péternek és Szabó Tibor 
Andrásnak szíves közreműködését! 
Az iskolához visszaérve a lámpásokkal kivilágított bejá-
raton keresztül juthattunk be az épületbe, ahol Balló Piroska várt bennünket meleg italokkal tepertőkrémes- és zsíros kenyérrel, 
valamint a szülők által készített süteményekkel. 
Ha nem is libalakomával, de jó hangulatú beszélgetéssel zárult a nap, melyhez köszönjük valamennyi közreműködő segítségét és 
részvételét. 
Köszönjük szépen a polgárőröknek, hogy a felvonulás során vigyáztak ránk, az iskola vezetésének, hogy biztosította számunkra az 
aula épületét, Pirónak a mindig készséges közreműködését, a szülők süteményeit, továbbá a felvonulóknak, hogy csatlakoztak 
hozzánk! 

A Szigligeti Általános Iskola Szülői Munkaközössége 

Tájékoztató 

Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott méltányossági ellátások 
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak az öregségi nyugellátásban részesülő személynek (kivéve a nők 40 éves ked-
vezményes nyugdíja), akinél a nyugellátás és az egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85.000 
forintot. 
Nem engedélyezhető a kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá kivéte-
les nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el. 
Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását 
veszélyezteti és a nyugellátás, valamint egyéb rendszeres pénzellátás együttes összege nem haladja meg : 
 - a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,  
 - a 85.000 forintot, ha egyedül él. 
Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg. 
Méltányossági pénzbeli ellátás 
A kormányhivatal a jogszabályban meghatározott általános szabályoktól eltérően kizárólag a biztosított részére méltányosságból 
táppénzt, gyermekápolási táppénzt, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat állapít meg. 
A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél, kormányablaknál szerezhető be, illetőleg letölthető a 
Magyar Államkincstár honlapjáról (http://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu). 
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Óvoda 

Az elmúlt két hónap során sok minden történt az óvodában, igyekszünk mindent felsorolni. Nem győztünk születésnapi köszöntő-
ket énekelni és megtapsolni a kicsiket, ahogy nagy igyekezettel fújták el a gyertyáikat. Megint egy évvel „öregebb” lett SZABÓ 
MÁTÉ, aki már 6 gyertyát számolhatott, őt még októberben köszöntöttük. Novemberi ünnepeltek VADÁSZ GRÉTA ZOÉ és FODOR MA-
XIMILIÁN akik 5 esztendősek, MÁRKUS IVÁN aki 4 és HARASZTI EMMA  aki 3 éves lett! Szeretettel köszöntöttük őket ezeken a jele s napokon. 
Az előző tanévben elkezdett „Mesterségek látogatását” idén is folytatjuk, hiszen a kisgyerekek szívesen és érdeklődve figyelik a 
felnőttek munkáját, kinek-kinek mi a foglalkozása? Az állatok világnapjával kapcsoltuk össze a Turcsányi családtól kapott meghí-
vást . Ők  a gondoskodó és felelős kutyus  tartásról , a megfelelő élettér biztosításáról beszélgettek az ovisokkal. Sajnos az időjá-
rás nem tette lehetővé a személyes látogatást a kenneleknél, de ígéretet kaptunk, hogy ezt a jó idő beköszöntével majd bepótol-
hatjuk. Betti néni ezért maga jött el a kicsikhez és magával hozta Dió kutyust is, aki békésen viselte a sok kis ovis nyüzsgését, si-
mogatását. Látogatásakor rengeteg ajándékkal is kedveskedett a gyerekeknek , melyeket ezúton is nagyon szépen köszönünk!                                                                                                                            
November hónapban meglestük és megismertük, hogy mit dolgozik a KÁDÁR ? Maár Sándor, Sanyi bácsi nagyon kedvesen és 
türelmesen beszélgetett a kisgyerekekkel, engedte őket a műhely kincsei között nézelődni, egy kicsit kalapálni, hordót emelgetni 
és persze a legnagyobba belebújni. Az óvodások újra rengeteg élménnyel gazdagodtak, emlékül egy apró borkövet kaptak. Köszö-
netképpen egy kis ajándékot mi is adtunk Sanyi bácsinak, melyet a gyerekek készítettek. Vendéglátónk finom pogácsával és me-
leg teával kínálta a gyerekeket, melyet Sanyi bácsi feleségének Zsuzsa néninek köszönhetünk. Az egész család szeretettel fogadta 
a Szigligeti aprónépet. Nagyon köszönjük nekik a szíves látást!  
Az őszi szünet ideje alatt is történt változás az óvodában. Már nagyon indokolt volt a vizes blokk teljes felújítása, mely ezekben a 
napokban zajlott. Sok mester dolgozott azon, hogy a helyiség minél hamarabb elkészüljön, mely ízléses, esztétikus, világos és 
tágas lett. Köszönjük a szakemberek munkáját, valamint az Önkormányzat mindezekhez nyújtott támogatását! 
A csoportszobánkban óriási falfelületet borít Burucsné Walla Barbara gyönyörű alkotása. Valódi erdei mesevilág került a keze 
nyomán a falakra. A látvány magáért beszél! A hegymagasi Édesanya szabadidejében, hétvégeken készítette a szigligeti óvodá-
soknak ezt a szépséget.  Szívből köszönjük neki, örömet szerzett a kisgyerekeknek és az itt dolgozóknak egyaránt! 
Ez évben is csatlakoztak a település legkisebbjei is ahhoz, hogy a legidősebbeket köszöntsék. Idén nyolc óvodás kisgyermek ked-
ves kis versekkel, dalokkal szerzett  örömet az időseknek még hosszú életet kívánva nekik. Ezúton is köszönöm a gyermekeknek 
és a szüleiknek ,hogy csatlakoztak a rendezvényhez! Kata, Dorina, Hanna, Máté, Balázs, Jónás, Imola és Gréta nagyon szépek és 
ügyesek voltatok!   
Az óvoda udvari játékainak időszerű felülvizsgálata okán az udvarra új hinta állvány, rugós játékok és új mászóka került. Nem oko-
zott semmiféle gondot a kisgyerekeknek a használatba vétel. Mindegyik nagyon kedvelt játék, örömmel fogják őket napi rendsze-
rességgel „beüzemelni”.  
Most már a decemberi ünnepkör fogja az óvodások napjait kitölteni, elkezdődött a készülődés. Természetesen majd azokról is 
hírt adunk, mert lesz sok élmény decemberben is… 

Csombó Lajosné—óvodapedagógus – i. vezető 

LEVELET ONTÓ OKTÓBER, KÖDNEVELŐ NOVEMBER… 

EMMA MÁTÉ GRÉTA MAXI IVÁN 

Használatban az új mosdó 
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Iskola 
Erdei mesevilág 
Köszönjük Barbara! 

Dió kutyussal 

A kádár mesternél 

Iskola „Köd gyűjt vámot a tájról 
s a tétovázó fákról…” 

Ferenczy Hanna: November 
 

November hónap az őszi szünettel indult, majd az első osztályosok szülői értekezlete és valamennyi osztály tanulóinak szülei 
számára fogadóóra következett mindjárt a szünetet követő héten. A nyolcadikos diákok szüleivel a pályaválasztással kapcsolat-
ban találkoztunk, hiszen ez egy nagyon fontos mérföldkő az életükben.  

2019. november 08-án a Szülői Munkaközösség szervezésében Márton-napi lampionos felvonuláson vettünk részt. Az iskolá-
ban gyülekeztünk mécseseinkkel és felvonultunk a templomig, ahol Szent Márton ünnepnapjához kapcsolódó információkkal 
lettünk gazdagabbak Szabó Tibor jóvoltából. Ezt követően Péter atya beinvitált bennünket a templomba egy kis beszélgetésre.  

A visszaút is nagyon jó hangulatban telt, tudtuk, hogy a zsibongóban már várnak minket a finom falatok: zsíros és tepertős ke-
nyér, sütemények, forró tea, almalé. A csemegéket köszönjük Balló Piroskának és az iskolánkba járó gyermekek szüleinek; a 
szervezést Szalay-Szabó Anita SZM elnöknek. 

Hagyományainkhoz híven csatlakoztunk az „Európai mézes reggeli” elnevezésű akcióhoz. A rendezvény hivatalos napja: 2019. 
november 15. Ezen a napon a tízórai minden tanulónknak vajas- mézes kenyér és tea volt. Tóth Péter, OMME szaktanácsadó 
2019. november 20-án tartott előadást „A méhek élete” címmel az érdeklődőknek. 

A Batsányi Képzőművészkör "Átváltozások" címmel kiállítást rendezett Tapolcán, a Batsányi Művelődési Központban. A kiállítá-
son az ünnepre hangolódva egy Betlehemes életképpel iskolánk kerámia szakkörének tagjai is bemutatkoztak Császár Lászlóné, 
Anikó néni vezetésével. Az alkotások a nagyközönség számára 2019. november 15-től 28-ig, naponta 16-19 óra között voltak 
megtekinthetőek. 

 

 

A Tördemic Néptáncegyüttes Pörge gyermek néptánccsoportjának intézményünk tanulói is tagjai.  A „Fölszállott a Páva 2019” 
televíziós műsorának elődöntőjében Horváth Gergő és Tóth Boglárka tanulóink részt vettek. Gratulálunk nekik, szüleiknek és 
felkészítőjüknek! 
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2019. november 16-án, szombaton tanítványaink, Verő Katalin, Császár Lászlóné közreműködésével köszöntöttük az Időseket. 

 

Akikre büszkék vagyunk: 

 

 

Gratulálunk! 

 

Horváth Gréta 1. osztályos és Sirkó Csenge Boglárka 4. osztályos tanuló díjnyertes alkotása. 

Borsfai Benjamin 5. osztályos tanuló részt vett a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei Igazgatósága, a Veszprém Me-
gyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság fotópályázatán. A pályázat témája: „Az érték velem van! Készíts 
szelfit településed értékeiről! Az eredményhirdetés lapzárta után lesz, 2019. november 29-én, Bakonybélben. A következő 
számban részletesen beszámolunk az eseményről. Gratulálunk! 

Dömötöri Józsefné Csilla néni 

Rendezvény: Résztvevők: Helyezés: Felkészítő: 

Bárdos-napok 
Képzőművészeti pályázat 

Sirkó Csenge 4. osztály II. 
Császár Lászlóné 

Horváth Gréta 1. osztály III. 

Nemzetközi Sportközpon-
tok által meghirdetett 
tanuszodák közötti úszó-
verseny 

Takács Gergő Soma 3. I.   

Takács Zsombor Márk 1. I. 

Németh Sára 3. osztály II. 

Gyulai Bulcsú Hunor 3. II. 

Huszár Anna 6. osztály I. Mile Pál 
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Tisztelt Szigligeti Választópolgárok! 
Ezúton szeretném megköszönni azok bizalmát, akik szinte ismeretlenül is rám adták le szavazatukat az októberi helyi önkormányzati kép-
viselőválasztáson. Bár egyelőre kevés volt még a szavazataim mennyisége arra, hogy bekerüljek a képviselőtestület tagjai közé, nagyon 
hálás vagyok a megtisztelő bizalmukért. Terveim maradtak a választási programomban leírtak szerint. Igyekszem a jövőben tenni a telepü-
lésünkért, ahol közösen éljük mindennapjainkat.  
„Szigliget Értünk”              Kaszás L. Attiláné 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 
Ismét közeledik a Karácsony!Az ünnep egyik kelléke, 

éke és dísze a szép fenyőfa. 
Ebben kívánunk segíteni, idén is. 

Őrségi karácsonyfát a termelőtől frisset, szépet 
- megrendelésre és méretre is 
- helyben termelői áron 

 
December 15-én 13 órától 24-ig folyamatosan 
 
A választék: 

 hagyományos karácsonyfa (luc) 

 ezüst fenyő 

 normandiai fenyő (1-3 méter 
hosszban vagy rendelésre 
extra méretben is kapható!) 
 

Varga J. László őstermelő 
tanár 
Szigliget, Patak u.17. 
Tel: 87/461-134 
20/538-8011 
70/621-2781 

Előrendelés, házhozszállítás megoldható! 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület köszönetét fejezi ki Mindazoknak, 

akik segítették, támogatták a XIV. Süllőfesztivál sikeres megrendezését. 
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 

MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 

emelni? 

Mozgásszegény 

életmód? 

Egyes fejfájások 

kezelése! 

VAN RÁ 

MEGOLDÁS! 

A masszázs kíméletesen, 
mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 
Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 


