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Újévi csobbanás 2019 
Az idei újévi csobbanáson szép napsütéses idő fogadta a fürdeni vágyókat. Már órákkal a ren-

dezvény kezdete előtt hosszú sorban várakoztak a résztvevők az orvosi sátor előtt, s végül 585 

indulót regisztráltak a szervezők. 

A fürdést megelőző vízibicikli versenyt Balassa Balázs nyerte Kondor Géza, Révfülöp polgármes-

terével. Az extrém fürdőruha versenyt „az idei év első horgásznője és a vodkájára rákapó kroko-

dil duója” nyerte. Második lett a „helyi utcalány”, a harmadik helyen pedig „Szuperkitty” végzett. 

A jó hangulatról Dér Heni és a Mystery Gang együttes gondoskodott. A műsort Idrányi Péter vezette. 

A vízbe futás rajtjánál az ágyút Papp Gergő, Pimasz úr sütötte el. A csobbanók hatalmas iramban 

gázoltak a vízbe, hogy megkaparintsák a karácsonykor a tó medrébe állított karácsonyfát. A ta-

valyi évhez hasonlóan idén is Mékli Miksa volt a leggyorsabb, így az ő vállán érkezett a kará-

csonyfa a partra. A fürdőzők között a két legidősebb hölgy idén is a 75 éves Szebegyinszki István-

né és a nála két hónappal fiatalabb Farkas Mihályné volt, akik évek óta minden alkalommal meg-

mártóznak e napon a szigligeti strandon. A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

és Balaton Fejlesztési Tanács támogatta. További támogatók: Royal Vodka és a Szinvanet. 
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2018 Mindenki Karácsonya 

Újra elérkezett a karácsonyi időszak, s nagy örömünkre idén újra együtt ünnepelhettünk az iskola karácsonyi ünnep-

ségén, majd az azt követő Mindenki Karácsonyán.  A megható iskolai ünnepség után együtt vonult mindenki át a Fő-

térre, ahol az érkezőket a díszbe öltözött, gyertyafényekben fürdő Főtér várta. Ebben az évben is nagy előkészület 

előzte meg ezt a szép estét, hogy méltóképpen ünnepelhessen együtt a falu apraja-nagyja. Az iskolások szülei süte-

ményekkel, míg az óvodásoké ajándéktárgyakkal készültek erre az alkalomra. Aki megéhezett bejglit és 

zsíroskenyeret kóstolhatott a szépen díszített asztaloknál. Idén első alkalommal, Balassa-Hegedűs Krisztina és család-

ja finom töltött káposztával kedveskedett a résztvevőknek. Igazán hangulatos, szép este volt, ahol mindannyian egy-

egy teával, forralt borral a kezünkben találkozhattunk barátainkkal, ismerőseinkkel, s egy jót beszélgethettünk. 

Köszönjük ezt a szép estét minden résztvevőnek, segítőnek és támogatónak, továbbá mindazoknak, akik felajánlásuk-

kal az óvodát és az iskolát támogatták. 

Köszönet: Szabó Tibornak, Szántó Zsoltnak, Szalai Attilának, Varga J. Lászlónak a felajánlott borért, Czilli Károlynak és 

Töreki Zoltánnak a finom forralt bor elkészítéséért, Vass Józsefné Áginak az ízletes bejgliért, Balassa Boglárkának, 

Laszczikné Marikának, Gergelyné Hegedűs Etelkának, Egyed Péternek, Kardos József és családjának, az iskolások és 

óvodások szüleinek, minden segítőnek és résztvevőnek 
Király Nikolett 

Az ünnepi felkészülés jegyében december 24-én 

Szigligeten, a strandon ismét karácsonyfát állítottak 

a Balatonban. 

Gyermekelőadással kezdődött a program, majd 11 

órakor Balassa Balázs és Dani fürdőruhára vetkő-

zött és a 2 fokos vízben, a hideg széllel dacolva, a 

Balatonban állították fel a karácsonyfát. Ez a kará-

csonyfa a már korábban levert tartócölöpbe került, 

várva, hogy majd január 1-jén a fürdőzők kihozzák 

a partra.  

Közben a parton didergőket Töreki Zoltán és Czilli 

Károly az általuk készített forralt borral és teával 

igyekeztek felmelegíteni. 

A programra kilátogató gyermekeknek és felnőttek-

nek a szervezők karácsonyi dalokkal és ajándékok-

kal kedveskedtek. A gyerekek a délelőtt folyamán a 

korcsolyapályát ingyen használhatták.   

A projektet az Innovációs és Technológiai Miniszté-

rium és Balaton Fejlesztési Tanács támogatta. 

Karácsonyfa állítás 
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Óvoda 

DECEMBER AZ OVIBAN 

December, ber, ber, ber….Mikulást vár az ember! Nemcsak a Mikulás érkezett meg az oviba, jöttek sorban az ünne-

pek. A Mikulás jövetelében azonban minden évben nagyon bizakodunk, hiszen ide csakis jó gyerekek járnak. Így volt 

ez december 6-án is. A kicsik kedves versekkel, dalokkal köszöntötték a piros ruhást, aki szeretettel érkezett és sok 

ajándékkal. A fekete krampusztól néhányan alaposan megijedtek és jobbnak látták megfelelő távolságból figyelni a 

történéseket. Ajándékát minden kisgyermek megkapta és boldogan kapkodták fel a szőnyegen szétszórt sok apró 

finomságot is. Nagyon köszönjük a Kedves, öreg Télapónak és fekete ruhás segédjének, hogy eljöttek az óvodásokhoz 

sokadszor is, évről-évre! Örömet szereztek minden kisgyereknek! 

Amíg Advent időszakában a Karácsonyra készültünk, decemberben is voltak szülinaposaink. Egymást követték a köszöntők: 

Ruzsa Anna Mia 3, Márkus Kornél   5, Kóbor Kata Luca 5 és Ress Milán Tamás 4  esztendős lett! 

Mindnyájan nagyon sok szeretettel köszöntöttük az ünnepelteket. Sok ilyen szép napot kívántunk nekik! 

A gyertyák elfújása után a Karácsonyt vártuk .A kicsik szíve, lelke díszbe öltözött. Nagyon szép gyermekmunkákkal 

csinosítottuk az óvodát, a karácsonyi hangulat mindenütt megmutatta magát. Titokban kedves ajándék is készült, 

amit minden kisgyermek a családjának vitt haza. Izgatott és boldog várakozás előzte meg a Jézuska érkezését. Decem-

ber 20-án csengőszó hívta a szép karácsonyfa alá a kicsiket, ahol sok-sok ajándék szerzett nekik örömöt. Kitartóan 

csomagolták, bontották ki a rengeteg játékot. A Karácsonyi várakozás idején a Szülők közössége is bőségesen kivette 

részét abban, hogy a kicsiknek minél több öröme, élménye legyen:  

December 19-én Keszthelyen , a kastélyban jártunk. Egy varázslatos történetet hallgattunk meg a gyönyörű hintók 

között. Csupa tükrös szobában, óriási karácsonyfa alatt kakaót és kalácsot tízóraiztunk. Nagyon köszönjük a lehetősé-

get, a szervező munkát, az élményt. Különleges délelőtt volt!  

Kedves Óvodás Szülők! A Mindenki Karácsonyára való lelkes szervezésért, az előkészületekért, az otthoni szorgalmas 

kézműveskedésért, a finom töltött káposztáért mindenkinek jár a dicséret, aki bármilyen formában kivette ezekben a 

részét! Köszönjük! Mi még kicsik vagyunk, ezért székre állunk és onnét kiabálunk: 

MINDENKINEK NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

SZIGLIGETI ÓVODÁSOK 
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Csombó  Lajosné  óvodapedagógus - intézményvezető 
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Iskola 

Decemberben történt a Szigligeti Általános Iskolában 

Az idei december is az ünnepre való készülődéssel telt a mindennapi feladatok mellett.  

Badacsonytördemicen Mikulás váró ünnepségre hívták az 1. 2. osztályosokat, és csodák csodájára, az ünnep előtti alkalomra 

megérkezett személyesen maga, a Mikulás.  

A télapó és segédje 6-án az iskolába is ellátogatott. Az osztályok tanulóival személyesen beszélt. 

Az adventi gyertyákat meggyújtottuk hétfőnként, Enikő néni és Anikó néni a tanítványaival készült az alkalmakra. 

4-én megérkezett Csernik Pál Szende, erdélyi mesemondó, meseterapeuta Papp Tímea szervezésével és szponzorálásával. Kö-

szönjük szépen! 

Szép műsort adtak tanítványaink Badacsonytördemicen, a katolikus templomban a felnőtt kórusokkal 9-én, advent 2. vasárnap-

ján. 

A doktornő elvégezte a 2. és 4. osztályosok egészségügyi szűrését. 

Újabb papírszállítmány hagyta el az iskolát. 

Kicseréltettünk 2 ajtót az iskolában, mert leszakadtak. A megnövekedett igénybevétel miatt folyamatos az amortizáció. A zsané-

rok helye már nem javítható, csak a csere segít a bajban. Sajnálatosan valami mindig javításra szorul. Az épület nagyon öreg, el-

használódott.  

Megérkezett december végén az Alex Bútor által gyártott és nagymértékben támogatott rajz és ének-zene tantermi teljes bútor-

zat. Köszönetet szeretnék mondani Vásárhelyi Ervinnek, ötletgazdának, legfőbb szponzorunknak, valamint Éva Bútora- 

Szebellédynek, Demeter Évának, Haymoz (Gerzson) Katalinnak, Halmágyi Ákosnak, Hans-Dieter Wernernek, Káli Magdolnának, 

Lovász Anna családjának, Nánási Sándornak és családjának, Nemecz Gábornak és Nemecz- Novák Zsuzsannának, Papp Ábel csa-

ládjának, Szántai Attilánénak a pénzbeli hozzájárulásukért. Az ünnepélyes terem avatót később szervezzük meg.  

A rezi általános iskola segítségével kaptunk leselejtezett tanulói asztalokat, székeket. Ezekkel meg tudjuk teremteni a szükséges 

oktatási feltételeket a gyermekek számára. A régi bútorok sajnos nagyon rossz állapotban vannak, és kevés is. Köszönetet mon-

dok Ács Alexandrának a szervezésért, az önkormányzatnak a szállításért, és Zubai Etelka igazgatónőnek, hogy rendelkezésünkre 

bocsátotta a számukra feleslegessé vált asztalokat, székeket. 

15-én reggelre az angyalok meghozták az iskola zsibongójába a nagy karácsonyfát. Csodás fényben úszott a terem.  

Ünnepi műsort adott Enikő néni alsó tagozatosokból álló csapata Tapolcán, az iskolában, Szigliget Település Önkormányzata dol-

gozóinak, Badacsonytördemicen, a Faluházban, a lakosságnak, Hegymagason, a Kultúrházban a lakosságnak. 

Köszönettel tartozunk a szállítást segítő szülőknek, a jelmezeket varró anyukáknak, és a zenei kíséretért Burucs Tamásnak. 

A Szigligeti Római Katolikus Templomban szép koncertet adtak az iskola szervezésében a Tapolcai Batsányi és Protestáns kórusok 

Dér Krisztina és Haga Kálmán vezetésévek, az iskola gyermekkórusa Dér Krisztina vezetésével, és néhány tanulónk Czilli Regina 

felkészítésével.  

Méltó módon készültünk az ünnepre a mindennapokban is. Anikó néni adventi vállalásokat fogalmazott meg felnőtteknek és 

gyermekeknek, amik segítségével jobbakká válhatunk. Nagyon sokan vállalták, hogy tesznek valamit társaikért, önmagukért.  

A rendőrség rengeteg jó tanáccsal látta el a legkisebbeket a tél veszélyeivel kapcsolatosan. 

Az osztályok szűk körben is készültek kis ünnepséggel, ajándékozással. Köszönjük Burucsné Walla Barbarának a segítségét az 
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ajándék készítésnél! 

A Mindenki Karácsonyán a település főterén mi 

is részt vettünk. További információk az iskola 

honlapján: www.szigliget.hu/iskola 

 

Benkő Katalin 

intézményvezető 

Januári várható események 

 

Természettudományos kiállítás és előadás lesz 

a zsibongóban, 8-án, kedden. 

A 8. évfolyamosok központi írásbeli időpontja 

január 19. 10 óra. 

Január a félév lezárásának ideje. Az idén 25-én 

lesz ez a nap. A félévi értesítőket február 2-ig 

osztjuk ki. 

26-án megtartjuk a negyedik óvodás foglalko-

zásunkat. 

http://szigliget.hu/iskola/
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PIKK PAKK MOSODA 

Mosodánk egész évben nyitva tart, 

igény esetén kiszállítunk. 

Kérje ajánlatunkat a következő 

elérhetőségen: 

 

Leitner Csilla 

Balatongyörök 

Zsölleháti utca 4. 

T: 70/2583437 

Onkológiai előadás 

Január 15-én, 16 órakor a Básti Lajos Közösségi 
Házban egészségügyi előadást szervezünk onko-
lógiai témában. 
Előadók a Megyei Onkológiai Centrum munka-
társai. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Régi iratok közül előkerült ceruzás piszkozat, mely Dr. Péczer Sándornak (Édesapánknak) a Trianoni szörnyűségre em-

lékező gondolatait tartalmazza. Ekkor segédjegyző volt és a 30. életévét élte. 1937 tavaszáig Gyenesdiás segédjegy-

zője volt. 

„ A hazaszeretet mártírjai, akikhez oly mostoha a Végzet, hogy szerető szívük pora sem vegyülhet a hazai szent föld-

del. Nem nő susogó, selymes magyar árvalányhaj a sírjukon. Idegen bocskor csoszogása zavarja síri álmukat, még 

azoknak is soknak, akik abban a földben pihennek, amelyért a vérüket hullatták, az életüket adták. 

Ha ezt a végtelen hosszú sor sírhalmot nézzük, annak a 660 ezer hősi halottnak a sírját, kétségbe kellene esnünk, el 

kellene veszítenünk a reményünket, az Istenben, a jövőben való hitünket. Hiszen- úgy látszik- hiába volt az óriási em-

beráldozat. Az örök magyar sors most is bekövetkezett rajtunk. A végső győzelem előtt összeroppantunk. 

Nem úgy verték ki becsületes küzdelemben a kezünkből a fegyvert. A lelket mérgezték meg a békét hirdető eszmék. 

És megcsinálták, ránk erőszakolták a békénket. A ruháinkon, a javainkon, a legszebb, legértékesebb nemzeti kincsein-

ken sorsot vetettek, megosztoztak. 

És vetik most is a sorsot. A fegyvereikkel, gazdasági elzárkózottságukkal, gyűlöletükkel, mint egy hurok, úgy vesznek 

körül bennünket, úgy szorongatnak. 

A háború befejezése után 16 évvel azt látjuk, hogy a gyűlölet, a háborúskodás egyre tart. A szétdaraboltságunkkal mi 

vagyunk Európa békebontói, mert nem tudunk belenyugodni a szerencsétlenségünkbe, megtépettségünkbe, mert 

minden erőnkkel, minden békés eszközzel békét, igazságot kívánunk magunknak. 

Hosszú, fárasztó a küzdelem, nagyon halványan dereng még a szebb jövő napja. De nem csüggedünk. A halálraítélt-

ségünk 16 esztendejében bebizonyítottuk, hogy mi élni akarunk. Nekünk vágyaink, törekvéseink, szent céljaink van-

nak. A legnagyobb célunk az igazságunk elismertetése, amely magyar területek, magyar testvérek visszaszerzését 

jelenti. Az eszközünk az új honszerzéshez a becsületes szív, a dolgos magyar kéz. Az erőnk a küzdelemhez az ő példá-

juk, akik mindenüket feláldozták. 

Azért idézzük minden évben a szellemüket, hogy erőt, bátorságot adjanak a küzdelmeinkhez. Amikor ez alkalommal a 

legszebb virágot: az emberi szív szeretetét, a hódolatát tesszük a sírjukra, kívánom, legyen az ő gyönyörű égbema-

gasztosult áldozatuk a szebb jövőnk záloga, legyen az ő sírjuk, a haló poruk egy nagy, szép, magyar jövő termékeny 

talaja. 

Isten adja, hogy úgy legyen.” 

Közreadja: leánya, Nagyné dr. Péczer Veronika 

Dr. Péczer Sándor- gondolatok Trianonról 

Tisztelt Szigligeti Ingatlantulajdonosok! 

A szigligeti vár 2019-ben pályázati forrásból megújul, az építkezés során több falszakasz, bástya, kapu 

felépül majd. Ehhez a nagy mennyiségű falazáshoz komoly mennyiségű kőre lesz szükség, melynek 

jelenleg híján vagyunk. Magánkezdeményezés, ötlet alapján elindítjuk kőgyűjtő akciónkat.  

Várjuk azok felajánlásait, akik hozzá tudnak járulni Szigligeten bányászott bazalttufa kővel a vár építé-

séhez. A nagylelkű adományozók neve felkerül egy táblára, melyet a várnál helyezünk majd el, mint a 

„várépítők névsora”. 

Kérjük, akinek módjában áll adományozni, jelentse be az önkormányzatnál vagy a 

06-30/598-5031-es telefonszámon. A szállítást természetesen intézzük.  

Adományukat előre is megköszönve:          Dániel várkapitány 
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Kiskastély személyzete - Boros 

Erzsébet jobbról első 1935.08. 

Kiskastély személyzete - Boros 

Erzsébet jobbról első 1935.08. 

Kocsma - Töreky István, Nagyné Irén néni, 

Ódor Margit, Ódor Anna, Panni néni 

Kocsma - Töreky István, Nagyné Irén néni, 

Ódor Margit, Ódor Anna, Panni néni 

Medosz Medosz 

Medosz - Kovács Gizella, Jani Irma, 

Kovács Karolin, Jánka Mária, 

Tóth Rózália, Kardos Irén 

Medosz - Kovács Gizella, Jani Irma, 

Kovács Karolin, Jánka Mária, 

Tóth Rózália, Kardos Irén 

Szentesi üdülő Szentesi üdülő 
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