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Jubileumi csobbanás, új rekorddal 

Tizedik alkalommal adott helyet a szigligeti strand az Újévi csobbanásnak 2020. január elsején. A minden 

eddiginél nagyobb szabású rendezvényen új, különleges látnivalók várták a csobbanókat és az érdeklődő-

ket. A strand bejáratánál verklis csalogatta az embereket, beljebb pedig jégszobrász és mutatványosok szó-

rakoztatták a látogatókat. A szaunaház erkélyén a tapolcai Új Idők zenekar muzsikált (soraikban a szigligeti 

Czilli Dániellel). A legnagyobb durranás mégis maga a csobbanás volt, amire idén 678 ember vállalkozott. A 

karácsonyfát amit a szervezők december 24-én helyeztek a vízbe, egy székesfehérvári férfi hozta ki. Saját 

elmondása szerint már tavaly is közel járt az elsőséghez, de akkor beelőzték. A legfiatalabb csobbanó 7, a 

legidősebb 78 éves volt. Az országon belül legmesszebbről Mátészalkáról érkezett csobbanó, külföldről pe-

dig érkezett egy csapatnyi ember Csehországból, de a legtávolabbról érkező mégis egy ausztrál férfi lett. A 

rendezvény fő pontja alatt és után a Cimbaliband húzta a talpalávalót. Végül a közel 700 csobbanó és a 

6000 néző felejthetetlen élménnyel távozhatott az új évtized első napján a szigligeti strandról. 

Balassa Dániel 

fotó: Czilli Károly 
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Mindenki Karácsonya 2019 

A tavaszias idő ellenére igazán meghitt hangulatban zajlott le az idei Mindenki Karácsonya december 20-án. 
A Fő tér december elejétől folyamatosan szépült és az ünnepre már teljes díszében pompázott. A karácsonyfa köré 
új dekoráció is került Gergely Ramóna és Remsei Enikő munkájának köszönhetően. A rendezvényre az óvodások és 
az iskolások szülei ajándéktárgyakkal , süteménnyel készültek. Köszönjük azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak 
a gyerekek programjaihoz. A rendezvény szervezői zsíros kenyérrel, diós-mákos bejglivel kínálták az ide érkezőket. 
Balassa Hegedüs Kriszti és családja idén is töltött káposztával készültek, melynek bevételével szintén az óvodások 
programjait támogatták. Czilli Károly és Töreki Zoltán senkit sem hagyott fázni, idén is finom forralt borral kínálta a 
vendégeket, míg a másik pulton forró tea készült Laszczikné Marika, Gajdosné Horváth Kati,  Molnár Ferencné Ida 
jóvoltából. 
Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlásaikkal támogatták ezt az estet, és mindenkinek, aki velünk ün-
nepelt. Az esemény segítői és támogatói: 
Szigligeti önkormányzat dolgozói, Laszczikné Marika,  Gajdosné Horváth Kati, Molnár Ferencné Ida, Czilli Károly, Tö-
reki Zoltán, szigligeti iskolások és óvodások szülei, Balassa Hegedüs Kriszti és családja, Balassa Dániel, Balassa Bog-
lárka, Kardos család, Széll Gábor, Szabó Tibor,  Szent Antal Pince, Steingruber Nikolett, Minorics Máté, Idrányi Lilla, 
Idrányi Panna, Széplábi Boróka, Széplábi Zsófia. 
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Batyus összejövetel 

Szeretettel várunk mindenkit január 24-én, 

pénteken 17 órától a Básti Lajos Közösségi Házba 

egy újévi közös beszélgetésre. 

Téma a közösségi élet, klubok, 

nyugdíjas klub alakítása. 

Minden korosztályt szeretettel várunk! 

Ötleteket és egy kis aprósüteményt 

szívesen fogadunk! 

Információ: Básti Lajos Közösségi Ház 

70 371 5400 

Tájékoztatás a fenyőfa elszállításról 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy az NHSZ Tapolca 
Nonprofit KFT tájékoztatása alapján a fenyőfákat 
2020. január 16-án (csütörtökön), és január 23-án 

(csütörtökön) szállítják el. 
A fenyőfákat a fenti napokon reggel 7 óráig kell 

kihelyezni az ingatlan elé. 
Fenti időpont után kihelyezett fenyőfa nem kerül el-
szállításra, amennyiben az időpont nem megfelelő, 
úgy a Hulladék udvarban térítésmentesen leadható. 
A fenyőfa komposztálásra kerül, ezért a kihelye-

zett fán semmilyen hulladék nem lehet 
(szaloncukor, dísz, drót, stb.). 

 
Önkormányzat Szigliget 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok és szoba kiadók! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület 2019. november 29-ai ülésén módosította az  épít-

ményadó mértékét 650 Ft/m2-ről 780 Ft/m2-re, az idegenforgalmi adó mértékét személyenként és 

vendégéjszakánként 330 Ft-ról 350 Ft-ra. 

A rendelet megtalálható a www.szigliget.hu honlapon. 
 
Szigliget Község Önkormányzata 
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Óvoda 

Decemberben elsőként a Mikulás várás a legizgalmasabb esemény az óvodában. A gyermeksereg teljesen biztos volt 
abban, hogy ezúttal sem készülődnek hiába, mert eljön hozzájuk a nagyszakállú Télapó. Festettek, színeztek, vágtak 
és ragasztottak, hangosan verseltek és énekeltek, melynek meg is lett az eredménye, mert december 6-án valóban 
megérkezett hozzánk a piros ruhás. Mindegyik óvodás boldogan szorította a csomagot miután egy-egy kedves szó 
kíséretében megkapták a kedves, öreg Télapótól. 
Az ünneplés a decemberi szülinapokat is magába öleli, hiszen négy kisgyerek fújta egymás után a gyertyákat. RUZSA 
ANNA MIA 4 - MÁRKUS KORNÉL 6 - KÓBOR KATA LUCA 6 - RESS MILÁN TAMÁS 5 ÉVES lett! Szívből köszöntöttük 
őket! Kornél és Kata utoljára szülinapoztak az oviban, hiszen ősszel már iskolások lesznek. Nem is volt az olyan rég, 
amikor a születésük híre repült szét, most pedig hamarosan az iskola ajtó előtt állnak majd.  
Az Adventi ünnepkör az esztendő legmeghittebb időszakát öleli fel. A titkos készülődés, a várakozás beköltözött a 
legkisebbek közösségébe is. Amikor gyertyát gyújtottunk a koszorún, Jézuska születéséről meséltünk, csengőszóval és 
angyalkavárással bontogattuk minden nap a kalendáriumot, olyankor ünneplőbe öltözött a szívünk. December 18-án 
pedig megilletődve ülték körbe a szépséges karácsonyfát és nagy szemekkel figyelték alatta a rengeteg játékot. Min-
degyikkel örömmel játszanak azóta is.   
Nemcsak a kisgyermekek, az óvodások szülei, nagyszülei is lelkesen, szorgalmasan készítették a szebbnél szebb aján-
dék és dísztárgyakat Mindenki Karácsonyára. Dicséret illeti mindazokat, akik a szervezésben, a megvalósításban bár-
mely formában kivették a részüket. Köszönjük, hogy segítettek még szebbé tenni az ünnepet!  
A Szigligeti Óvodás kisgyermekek és Munkatársaim nevében is kívánok Eredményes és Boldog 2020- as Esztendőt! 
Kívánom, hogy legyen a szíve Mindenkinek sokáig ünneplőben… 
 
Szigliget, 2019. december 

Csombó Lajosné - intézményvezető 

AMIKOR ÜNNEPLŐBE ÖLTÖZÖTT A SZÍVÜNK… 

ANNA KORNÉL és a Tesó KATA MILÁN 
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Iskola 

Pillantsunk vissza egy kicsit november utolsó napjára, amikor a második óvodás foglalkozásunk volt. A leendő első 
osztályosok együtt töltöttek egy tartalmas délelőttöt alsó tagozatos diákjainkkal, Enikő nénivel és Éva nénivel.  

Az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyer-
tya színe lila. Az első gyertya meggyújtásakor 
végig gondoljuk azokat a jövendöléseket, ame-
lyek a Messiás eljövetelét előrevetítették. A má-
sodik gyertya szintén lila, arra emlékeztet ben-
nünket, hogy az angyal hírül adta Máriának, 
majd Józsefnek az örömhírt, hogy ők nevelhetik 
fel Isten Fiát, Jézust. A harmadik gyertya kiemel-
kedik a többi közül. Színe rózsaszín, amely az 
örömöt jelképezi Jelentése: eljött a világ világos-
sága és a sötétségből szabadulást hozott 
mindannyiunknak. Amikor a negyedik gyertya 

lángja is felragyog, tehát már minden gyertya ég, azt jelenti elérkezett a Karácsony. 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karácsonyi ünnepség, 2019.12.20. 
Lázár Ervin Program keretében a 3. osztályos gyermekek 2019. december 2-án megtekintették az Égig érő fű című 
előadást, Veszprémben. 

A Mikulás érkezését nagy előkészület előzte meg. 
Judit Manó a gyerekek segítségével feldíszítette a 
zsibongót. Szorgos kezek (Pisti Manó) idevarázsol-
ták a jóságos ajándékhozó nappaliját: Anikó Manó 
irányításával felépült egy kandalló is. Az mellett ül-
ve fogadta a Télapó az apróságokat és a nagyobba-
kat is beszélgetésre, majd mindenki megkapta a 
meglepetését. Furulya, zongora, gitár produkciók is 
hozzájárultak az ünnepi hangulathoz. Ezt követően 
fergeteges „Mikulás Party” vette kezdetét. Tánccal-
énekléssel vártuk a vendéget, majd játékokkal és 
tánccal búcsúztunk el tőle. Reméljük jövőre is meg-
látogat bennünket! 
   

A hatodik osztályosok bérletes előadásra utaztak, szintén Veszprémbe, 2019. 12. 12-én.  

„Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.” 

Juhász Gyula 
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Első alkalommal került megrendezésre 2019. december 7-én a Nemzeti 

Sportközpontok szervezésében a Családi Nap a Duna Arénában. 

Délelőtt 11 órától nyitotta meg a ház a kapuit az érdeklődők előtt, akik a 

nap folyamán vezetett túrák keretében ismerkedhettek az intézménnyel 

és annak szolgáltatásaival. Színes programokkal várták a kilátogató csa-

ládokat: délelőtt a Tanuszodák tanulói mérték össze tudásukat, akik az 

ország különböző pontjaiból érkeztek, majd bemutatkoztak a vizes lát-

ványsportok. Folyamatosan működtek a kézműves foglalkozások és le-

hetőség volt a Mikulással is készíteni egy közös fotót. 

Huszár Anna, a Szigligeti Általános Iskola 6. osztályos tanulója is részt 

vett a programon, a Tanuszodák közti úszóverseny döntőjén. 

  

Gratulálunk! Büszkék vagyunk Annára! 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni mb. intézményvezető 

CSALÁDI NAP A DUNA ARÉNÁBAN 

Az ötödik osztályosok Kriszta néni szervezésében ajándékot vittek 
az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely lakóinak, Tapolcára. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napunk is mozgalmasan telt. Arról 
szólt a délelőtt, hogy kik vannak a fa körül, és akik a fa körül vannak, 
hogy viselkednek egymással. A jó szó, a simogatás, az ölelés, beszél-
getés, a másik meghallgatása, sokkal értékesebb volt bármilyen 
ajándéknál. Az ötödik és a hetedik osztályosok korcsolyázni is le-
mentek a műjégpályára.  

 
Az ünnepi készülődés közben az iskola udvaráról elvitték a régi, használaton kívüli olajtartályt is. 
 
„Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri 
"tizenkettő". Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk.” Pilinszky János 

 
Dömötöri Józsefné, Csilla néni mb. intézményvezető 
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Hölgyek Figyelem! 

Január 22-én, szerdán 11 órától emlővizsgálatot 

szervezünk (Dr. Németh Erzsébet főorvos) min-

den korosztály számára az orvosi rendelőben. 

Információ: Szigligeti Orvosi Rendelő 

Iskolánk támogatásáról 
 
A Szigligeti Táj és Településvédő Kör jóvoltából az előző évhez hasonlóan az idei tanévben is 
185 000 Ft értékben sikerült sportszereket, eszközöket vásárolnunk. E lehetőség által színesíteni 
tudjuk a testnevelés órák, úszás órák és a versenysportra való felkészülésünket.  
Az összeg az adózó magánszemélyek 1%-ának felajánlásából folyt be. Köszönjük támogatóinknak! 
Külön köszönet Demeter Évának, aki évek óta szívén viseli az iskola mindennapjait, segíti munkánkat! 
 
Dömötöri Józsefné intézményvezető             Mile Pál testnevelő tanár 

Készíts szelfit településed értékeiről! 
A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága, A Veszprém 
Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság fotópályá-
zatot hirdetett általános és középiskolások számára.  
A fotópályázaton Borsfai Benjamin 5. osztályos tanuló III. helyezést ért el. 
A díjátadóra 2019. november 29-én, a IV. Veszprém Megyei Értékünnep 
keretében került sor, Bakonybélben. 
Három egyéni korosztályban és egy csoportos pályázat érkezett, mintegy 
250 alkotás. Ezek közül választották ki a legjobbakat, amelyek nagyon ko-
moly „szakmai" elbíráláson estek át. 

A program rendkívül színes és 
"nagyon"szakmai volt. Nemcsak 
előadások, hanem egy kisebb ki-
állítás volt a nyertes munkákból. 
A jelenlévők megismerhettek né-
hány Veszprém megyei értéket, 
bemutatkoztak a Vas megyei ér-
téktár munkatársai is. 
A vendégek kóstolhattak "boldog 
bociból" készült gulyást, medve-
hagymás kiflit és a különleges 
lilarépát. 
Szlovákiából, Hetény település 
iskolája is bemutatkozott. 
   
 
Gratulálunk! 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
mb. intézményvezető 

Iskola 

„AZ ÉRTÉK VELEM VAN!” 
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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 

VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 

Giczi Veronika gyógytornász 
 vezetésével kondicionáló 

tornát tartunk 
csütörtökönként 17 órától 

a Szigligeti Általános Iskolában. 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
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Takács József gyűjteményéből 
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