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Mindenki Karácsonya 2015
Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa, és esténként a fáradtan
hazaérkezők szívébe egy kis melegséget loptak a karácsonyi fények. A hangulatot emelték a Szigligeti Turisztikai Egyesület segítségével a téren kiállított régi képek, melyeken felfedezhettünk egy-egy kedves, ismerős arcot, felidézhettünk régi szép emlékeket. Aki az ünnep előtt itt elhaladt, annak a mindennapok
gondjaiból kiszakadva talán átjárta szívét egy kis nyugalom és béke.
December 19-én a falu apraja és nagyja a Főtérre vonult, ahol várta már őket a gőzölgő meleg tea és forralt bor, zsíros kenyér és bejgli. A hangulatos beszélgetések, koccintások, falatozások mellett idén az ünneplők megcsodálhatták az óvodások szülei által készített szebbnél szebb ajándékokat, és megkóstolhatták
az iskolás anyukák készítette ínycsiklandozó süteményeket. Az égiek is kegyesek voltak hozzánk. Csodaszép téli este volt. A gyertyák fénye mellett mindenki átérezhette a Karácsony igazi üzenetét, a szeretetet.
Köszönet mindazoknak, akik felajánlásukkal az óvodát és az iskolát támogatták.
Köszönet továbbá:
Kardos Tibornak a rendezvény támogatásáért, Szabó Tibornak, Szántó Zsoltnak, Szalai Attilának, Töreki Zoltánnak, Güns Katinak, Hans Dieter Wernernek a felajánlott borért, Czilli Károlynak és Töreki Zoltánnak a
finom forralt bor elkészítéséért és a fűszerekért, Vass Józsefné Áginak az ízletes bejgliért, Gergelyné Hegedűs Etelkának, Laszczikné Marikának, Ihász Natáliának, Molnár Ferencné Idának a segítségért, továbbá a
Szigligeti Turisztikai Egyesületnek, Polgár Tibornak és az Esterházy Pincének, a Szigligeti Önkormányzatnak , minden segítőnek és résztvevőnek.
Király Nikolett
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Karácsonyi ünnepség
A rendhagyó karácsonyi ünnepséget ebben az évben nem az általános iskola zsibongójában, hanem a római katolikus
templomban rendezték meg. Benkő Katalin igazgató köszöntője előtt Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész részesítette
karácsonyi áldásban a szép számban megjelenteket. A műsor Szalai Jázmin szavalatával folytatódott, majd a Tapolcai
Protestáns Énekegyüttes adott elő többek között Haydn- és Bach- részleteket. A karácsonyi műsor állandó résztvevője a betlehemes játék, ezt az iskola tanulói adták elő, megjelenítve a szent családot, a pásztorok és a háromkirályok
történetét. A Tapolcai Batsányi János Kórus előbb magában, majd a Szigligeti Általános Iskola gyermekkórusával közösen énekelt dalokat, melyeket zongorán Péringerné Sárkány Mária, gordonkán Kovács Adrienn, furulyán Medve
Viola, fuvolán Mező Zsófia és Szalai Jázmin kísért. A koncert, melyen Haga Kálmán és Dér Krisztina vezényelt, a Csendes éjjel zárult, hogy a templom udvarán folytatódjon az ünnep egy kis beszélgetéssel. Az ünnepség meglepetése a
templomi orgona megszólaltatása volt, zenélt C. Tóth Zoltán orgonaépítő, aki a hangszert javította.
Balassa Dániel (A cikk a Napló- ban már megjelent)
A csodálatos élményért köszönet a szervezőknek, Benkő Katalinnak, Dér Krisztinának és Mezeyné Verő Katalinnak, a
szereplő gyermekeknek és felnőtteknek, és mindenkinek, aki a rendezvényen részt vett, vagy támogatta azt.
Külön köszönet Németh Zoltánnak, Szántó Zsoltnak és Bárány Évának, akik az ünnepség utáni kellemes hangulatot
biztosították, valamint az édesanyáknak, akik finomabbnál finomabb süteményekkel látták vendégül a résztvevőket.
Király Nikolett
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Karácsony a fény megszületésének ünnepe, mely
a mindent átható életenergia és a szeretet szimbóluma.
Részese voltam a fény megszületésének, karácsony ünnepének a szigligeti templomban.
E megindító tiszta fehér fényt a tanulók betlehemes játéka, a gyermek és felnőtt kórus közös
éneklése gyújtotta meg lelkemben, és gondolom
a közönség szívében is. A könnyeimet kicsalogató
boldog érzést az év minden napján meg kell idéznem ahhoz, hogy kapcsolatban maradjak önmagammal és a mindent átható szeretet energiával.
Köszönöm ezt a csodás szeretettel simogató estét.
Igen, itt a templomban volt értelme, hatása az év
legbensőségesebb ünnepségét megtartani. Itt
érezhettem, hogy egyként vagyunk jelen minden
elhangzott mondatban, dallamban.
Sok-sok boldog pillanatot, órát, napot, életet kívánok kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és időseknek. Egy szóval- MINDENKINEK.

Kolozsvári Julianna
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Újévi Csobbanás 2016
Hidegben is irány a Balaton!
A téli időszakban a magyar tenger partján szinte alig van
program, Szigliget azonban ezért is kivétel, hiszen a holtszezon legnagyobb látogatószámú rendezvénye itt van. Az Újévi
csobbanás idén immár ötödszörre bizonyította, hogy sok
őrült van az országban, a program sikeréhez pedig a Szenteste előtti karácsonyfa-állítás is hozzájárult.
Immár negyedik évben fordult elő, hogy feldíszített fenyő áll
a szigligeti strand vizében, amit december 24-én helyeztek
oda az Újévi csobbanás szervezői. A karácsonyi készülődés
finisét színesíteni hivatott programon nem csak ezzel várták
az érdeklődőket. Varga Sándor állatsimogatóhoz biztosított
bárányokat, Czilli Károly és Töreki Zoltán forralt bort, Németh Zoltán forró teát kínált. A csobbanás fellépői, a
Mystery Gang is tiszteletét tette, így a szervezők velük közösen koccintottak a Balaton vizével, majd az ünnepi ajándékozásban is segédkeztek.
A vízbe állított fa újév napján került ki a Balaton medréből –
szerencsére idén jeget nem kellett ehhez vágni, és a hóesés
is alábbhagyott a rendezvény kezdetére. A programok ebéd
után kezdődtek, az első ízben megtartott Extrém fürdőruhaversennyel, ahol egy tucatnyi bátor jelentkező mutatta meg
jelmezét a közönségnek. Végül Idrányi Péter műsorvezető és
a közönség egy római gladiátort hoztak ki győztesnek, ő
nyerte a fődíjként felajánlott szigligeti nyaralást. A nagy médiajelenlét (az MTVA és a Lánchíd Rádió is élőben tudósított)
már a környékbeli polgármesterek vízibicikli-versenyét is
nyomot követte, ahol végül a páros versenyben Fuchs Henrik
(Balatonrendes) és Vella Zsolt (Ábrahámhegy) duója győzött
Kondor Géza (Révfülöp) és Balassa Balázs csapatmunkája
felett. A megmérettetés közben folyamatosan zajlott a résztvevők orvosi vizsgálata, hogy a 310 csobbanó két órakor a
vízbe mehessen. Erre Tóth János Zoltán, Hegymagas polgármestere adott jelet ágyúlövéssel, amelyet követően a tömeg
megindult a karácsonyfa felé, amely rövid időn belül – megtépázva – a parton pihenhetett. A jéghideg vízben fürdőzést
4-5000 ember figyelte a partról, közben pedig a Mystery
Gang szolgáltatta a talpalávalót, azoknak is, aki a vízben táncoltak. A kijövőkre a Royal Vodka gondolt, akik takarókat
osztogattak a vacogó fürdőzőknek, akik a fűtött öltözősátorban melegedhettek át kissé.
Az ötödik Újévi csobbanás minden eddigit felülmúlt látogatószámban, így Szigliget hírneve ismét csillogóbbá válthatott.
Köszönet érte a szervezőknek, és mindenkinek, aki segített
abban, hogy a rendezvény megvalósulhatott!
Balassa Dániel
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Csobbanás 2016-ban
Szigligeti strandon az Új év a bátrak napja.
Csobbanásra hívta vendégeit a Balaton partra.
Mielőtt a kedves vendég csobbanna,
A csinos fürdőruhákat bemutatja.
Fürdik a nagypapa, csobban a nagymama,
Vígan fickándozik a fiatalabbja.
Hangos ágyúszóra indul a lelkes csapat.
Jeges vízben a karácsonyfa felé halad.
Egy bátor kar megragadja,
Csobbanó vízből a partra hozza.
Halad a jeges vízben a vizibringa
Vajon ki érkezik vele először a célba.
Remeg kezük- lábuk, mint a kocsonya.
A fürdés élménye a vendégeket hívja.
Megismétlik jövőre újra?
Bátraké a siker évről évre újra.
Parton vár mindenkit a forró tea,
forralt bor is melegít, meg a jó pálinka.
Ha egészséggel bírja, csobbanjon hát jövőre újra,
Mert a bátorság a siker titka!
Istent kérjük, hogy a jövőt is megadja.
Hosszú Ferencné
Szigliget, 2016. jan. 2.
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Bormegáldás
János napi bormegáldás
2015. december 27-én
a szigligeti katolikus
templomban.

A Csuhé fonoda megkezdte működését!
Minden kedden 16-18 óra között
5 lelkes taggal midig új dolgokat
hozunk létre. Készítettünk már
karácsonyfadíszeket, virágokat,
boszorkányt és angyalt. Máskor
kis betlehemet, karácsonyi üdvözlőt szalmából. Sokat nevettünk, ha valami nem úgy sikerült, jól éreztük magunkat. Kikapcsolódtunk és élveztük, hogy
együtt dolgozhatunk. Továbbra
is várjuk az alkotni szerető embereket korhatár nélkül. Minden
alkalommal mást készítünk. Én
hozom a mintadarabot, és az
ahhoz való anyagokat, és két
órára leforgása alatt elkészülnek
a remekművek.

Szeretettel várjuk
az érdeklődőket!
Némethné Jobbágy Anna
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Mikulásvárás az oviban
December elején a hagyományoknak megfelelően Mikulás ünnepségre készülődtek az ovisok. A
nagy esemény előtti napokban már „Mikulás” lázban égtek a gyermekek. Papírból Mikulás csizmát vágtunk, festettünk, feldíszítettük a csoportszobát. Alkalomhoz illő verseket, énekeket tanultunk a nagy eseményre. A gyermekek egymást kérdezgették: láttad a Mikulást, hallottad a
csilingelést? Végre elérkezett a nagy nap. Csinosan, szép ruhába öltözötten, izgatottan várakoztak a gyerekek. Közben énekszóval múlattuk az időt. "Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere
már, gyere már, minden gyermek vár” Türelmetlenül kíváncsiskodtak az ajtónál, vajon láthatóe már a piros ruhás vendég? Végre megérkezett, fekete ruhás Krampusza kíséretében. A gyerekek nagy örömére ajándékot is hoztak, amelyet ünnepi műsorunk után személyesen, pár kedves
szó kíséretében adott át a gyerekeknek.
A hónap másik nagy eseményére, a fenyőfaünnepségre időben elkezdtük a készülődést.
Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó verseket, énekeket tanultunk, karácsonyi történeteket hallgattak a gyermekek az
óvónénik előadásában. Az igazi nagy
esemény a mézeskalács sütés volt. A
szülők által felajánlott nyersanyagok
felhasználásával mézes kalácsot sütöttünk közösen. A gyerekek az általuk
kiválasztott formával szúrhatták ki a
tésztát, s díszítették a különféle figurákat. A kevésbé sikerült sütiket közösen
elfogyasztottuk, a szebbeket díszcsomagolásban vihették haza a gyerekek
szüleiknek karácsonyi meglepetésképpen.
December 18-án reggel meglepetés
várta az óvodába érkező gyermekeket.
Csodálatosan feldíszített karácsonyfa,
s alatta temérdek ajándék. Volt ott
minden, ami egy kisgyermek számára
örömet tud okozni. Felsorolni is nehéz: labdák, meséskönyvek, kirakók,
építőjátékok, babák, autók….. S hogy
mindezt hogy tudtuk megvalósítani, a
gyermekek vágyát valóra váltani?
Segítőink között szeretném megemlíteni a fenntartó Önkormányzatot, az
óvodába járó gyermekek szüleit, a
Szülői Munkaközösséget, a Szigligeti
Turisztikai Egyesületet, az óvoda dolgozóit. Minden támogatónak, közreműködőnek köszönöm a segítséget.
Békés Boldog Karácsonyt kívánok az
óvoda minden dolgozója, s a gyermekek nevében.

Szalay Csabáné intézményvezető
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Toborzás a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén
Ismét elindult a toborzás a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén.
A rendőrség tiszthelyettesi állományának megfelelő létszámú utánpótlásának biztosítása érdekében a Tapolcai
rendőrkapitányság illetékességi területén is toborzási tevékenység indult. A rendőrkapitányság székhelyén tartandó,
szakmai bemutatóval egybekötött nyílt nap keretében a kapitányságvezető és a helyi állomány saját élményein keresztül mutatja be a rendőri pálya sokszínűségét és ráirányítja az érdeklődők figyelmét, miért is jó a rendőrség szervezetéhez tartozni.
A fiataloknak a rendőri pálya iránti érdeklődésük felkeltésére irányuló toborzás a 2016. január 15-én 10 órára szervezett nyílt nappal veszi kezdetét. A rendőrszakma iránt elkötelezetteket a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetése és
munkatársai várják a kapitányság épületében tartandó kötetlen beszélgetésre.

SZIGLIGETI TURISZTIKAI EGYESÜLET
NÉMETH ZOLTÁN ELNÖK ÚR RÉSZÉRE

KÖSZÖNET

Tisztelt Elnök Úr!
Önök a tavalyi év után az idén is gyűjtést rendeztek a kecskeméti SOS Gyermekfalu javára.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani gyermekeink és munkatársaink nevében, azért a nagy mennyiségű ruha,
élelmiszer és technikai felszerelésért, melyet 2015. november 14-én át is adtak itt Kecskeméten.
Köszönjük áldozat teljes munkájukat, hogy szervezést, időt, nem kevés fizikai munkát és anyagiakat áldozva már
második éve gondolnak ránk és segítik a nálunk nevelkedő gyermekek, nevelőszülők munkáját.
Az idén már adományukból a családmegerősítő programunk is részesült, ezzel segítve azokat a családokat, akik
nagy nehézségek árán tudják már csak nevelni gyermekeiket. Az SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa
mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek a családok egyben maradhassanak és a gyermekek vérszerinti családjaikban élhessenek. Közelednek az ünnepek, ilyenkor még fontosabb a tudat számunkra, hogy mellettünk állnak, figyelemmel kísérik munkánkat. Hermann Gmeiner nagyszerű kezdeményezése immáron az egész világon
nyújt segítséget a rászoruló gyermekeknek. Az SOS Gyermekfalvak Nemzetközi Szervezete folyamatosan kíséri
figyelemmel a változásokat és igyekszik a leggyorsabban reagálni a gyermekeket érintő problémák megoldására,
hisz ők a legkiszolgáltatottabbak és nálunk ők állnak a középpontban. Még egyszer köszönjük Önnek és kedves
munkatársainak önzetlen munkáját. Kívánunk sok sikert elkövetkezendő terveik megvalósításához.
Üdvözlettel: SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa

Ruzsa Anna Mia dec.7-én született reggel 9 órakor.
A szülők Ruzsa Zoltán és Giczi Veronika.
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Takács József
gyűjteményéből
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LISZKAI
JÓZSEFNÉ
és
KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER
FÉRFI-NŐI
FODRÁSZATA
Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is
elfogadunk,
melyet személyesen
vagy telefonon is megtehetnek.
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Szerkesztőség:
Király Nikolett
Cím:
matr1ca
Tel:
Szigliget Község Önkormányzata
Fax:
2.2.4/1242/2002.
E-mail:
Szigligeten havonta, 500 példányban
Lapzárta:

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

