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Újévi csobbanás 2018.
Az idei újévi csobbanás több ezer nézőt vonzott a szigligeti strandra. Az enyhe idő és a rendezvény hírneve
miatt minden eddiginél több, 501 résztvevő mártózott meg a három fokos tó vizében. A csobbanók Kiss Ramóna (színész) és Lékai Máté (kézilabdázó) által elsütött ágyú hangjára gázoltak a vízbe, akiket a Compact
Disco zenekar biztatott. Sokan vidám fürdőjelmezt, tréfás kalapot húztak. A már korábban felállított karácsonyfát Mékli Miksának sikerült elsőként elérni, hogy azután a többieket bevárva együtt hozzák ki a partra.
A csobbanást megelőzően extrém fürdőruhaversenyen a zsűri tetszését legjobban a szigligeti Bodnár Eszter pávatollakkal díszített táncos jelmeze nyerte el. Második lett a Vérponty áldozata, harmadik pedig a fügefalevélbe öltöztetett Ádám-Éva páros, továbbá különdíjat kapott a Tavasztündér és a Csecsemő.
A vizibicikli versenyben első helyen Kiss Ramóna és Lékai Máté ért be, megelőzve a Kondor Géza (Révfülöp polgármestere) és Vella Zsolt
(Ábrahámhegy polgármestere) párost. Papp Gergő és felesége harmadik, Laposa Bence és Kardos Gábor
pedig negyedik helyen ért be. A nap folyamán a jó hangulatról a Folk on 45 akusztikus duó is gondoskodott.
Sok résztvevő a téli fürdőzés mellett a szaunában melegedett fel. A rendezvényt a Royal Vodka mellett a
Balaton Fejlesztési Tanács és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is támogatta.
fotó: Kónicz László
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Mindenki Karácsonya 2017.
Már a karácsonyi várakozás időszakában a Főtér díszbe öltözött. A szökőkút fenyőágakba
burkolózott, a tér fényárban úszott, megérkeztek a már előző években kiállított régi szigligeti képek is. Az ünnepi estén a hideg ellenére, mindenki lelkét átjárta a melegség. Jó volt
találkozni, kicsit megállni, beszélgetni egymással, átélni együtt a karácsony hangulatát.
A felállított asztaloknál forralt borral, teával, zsíros kenyérrel, bejglivel kínálták a szervezők
az ünneplőket. Az iskolások szülei finom süteménnyel, az óvodások szülei pedig csodaszép ajándéktárgyakkal kedveskedtek az érdeklődőknek.
Köszönet mindazoknak, akik felajánlásukkal az óvodát és az iskolát támogatták.
fotó: Kónicz László

Köszönet továbbá:
Kardos Tibornak és Vértesi Eszternek a rendezvény támogatásáért, Szabó Tibornak,
Szántó Zsoltnak, Szalai Attilának, Töreki Zoltánnak, Güns Katinak 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, Gergely Ramónának,Steingruber
Nikolettnek a segítségért, továbbá Kardos
Józsefnek, a Szigligeti Turisztikai Egyesületnek, Bárány Évának, Kardos József és családjának , minden segítőnek és résztvevőnek.
Király Nikolett

Karácsonyfa állítás
Ez volt a 6. alkalom, hogy karácsonyfát állítottunk a szigligeti strandon a Balaton vizében.
Az időjárás idén kegyes volt, és napsütéssel köszöntötte a programra látogatókat. A kellemes időnek is köszönhetően
minden eddiginél többen jöttek el megnézni, ahogy a tó vizében Balassa Balázs és Balassa Dani felállítják a Varga J.
László tanár úr által felajánlott, feldíszített karácsonyfát.
A gyerekek a Szó és Kép Színpad „Piros ruhás idegen” című előadását nézhették meg. Az ide látogatók délelőtt karácsonyi dalokat hallgathattak, a szervezők meleg teával, Czilli Károly és Töreki Zoltán finom forralt borával, bejglivel
kínálták őket. A rendezvény végén ajándékosztásra került sor, ahol mind a gyerekek, mind a felnőttek értékes ajándékokat kaphattak.

fotó: Varga Attila
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„Ma karácsony van, karácsony
Emlékszel a régiekre?”
Igen! A költő soraival indítom el emlékező gondolataimat, melyekkel gyermeteg karácsonyaimat idézem fel.
Ezeken a meleg, napfényes - karácsonyhoz nem illő – napokon jutnak eszembe a régi, kemény csillagos telek. A nagy
hóval, faggyal dacolva mentünk a hajnali rorátéra. Készítettük lelkünket a Megváltó befogadására.
Az éjféli misék várakozása felejthetetlen. Ahogy vonult a domboldalon a falu apraja-nagyja, kezükben a lámpás fénye
szinte láncot alkotott, vezetve a misére igyekvőket. A kutyák csaholása, a kanász kürtölése, a csordás ostorpattogtatása zeneként hatott a csendes, csikorgó hideg éjszakában.
Hittünk a csodában, a kis Jézus születésében, a Megváltónkban. A templom megtelt emberekkel, örömteli szívvel adtunk hálát a Megváltás Istenének.
Kicsit szégyenkezve, de bevallom, hazafelé szaporáztuk lépteinket. Már a kocsonya, töltött káposzta után vágyódtunk. Mi még akkor szigorúan betartottuk a vigília böjtjét. A misén lelkünk megtelt szeretettel, de a test táplálék után
vágyott. Édesanyám illatos kalácsának ízét évtizedek múlásával sem feledem. Pedig keze föld már, és nincs többé
olyan foszlós kalács!
A karácsonyfánk nem csillogott a díszektől, mégis örültünk neki. Volt rajta piros alma, kissé megaszalódott izabella
szőlőfürt, papírba csomagolt kockacukor. Édesapánk ügyes kezével tésztamasszából madarakat formált, melyek feketebors szemükkel szinte ránk mosolyogtak. Pattogatott kukoricából láncot fűztünk, körbetekertük vele a fát.
Azok a várakozások! Naponta írtuk a Jézuskának a kívánságainkat. Gyermekszívvel hittük, hogy teljesíti kéréseinket.
Sajnos sokat kellett várni, hogy beteljesüljenek vágyaink!
Évtizedek teltek, a fa csillogóbb lett, ajándék is került alá. De vajon szívünk megtelt-e akkora melegséggel, mint a szűkös időkben?
Az emlékezet rostáján fennakadt morzsákból egy-két epizódot feljegyeztem. Édesapám karácsonyra kukorica szárából egész Betlehemet állított fel: volt jászol, ökrök, paripák.
Az iskolában a kormányzó és a grófnő ajándékozott meg bennünket játékokkal. 1941 karácsonyán nekem a jászolban
fekvő Jézuska jutott. A rajta lévő képet a mai napig megőriztem.
Alig eszméltem, de elevenen él bennem: megjelent a „Jézuska”,
fehér lepelben, letette a karácsonyfát és eltűnt. Hamarosan
megjelent Édesanyánk (ő volt bizonyára a Jézuska), a húgom
(Rózsi) kinyitotta a sütő ajtaját és boldogan ujjongott: „Hujhát isz
hozott a Jézuszka!”
Sok-sok emlék jutott eszembe írás közben. Kedves Kortársaim! Bizonyára Belőletek is előtörnek hasonló emlékek, meséljetek róla!
Kedves Fiatal Olvasóim! Nem „tanmesét” szándékoztam írni.
Lehet, hogy unjátok is a sokat emlegetett nehéz időket. Talán
fanyalogtok is a múltidéző „meséken”, de sajnos nem mese ez,
megélt valóság. Higgyetek Babits Mihálynak:
„Amint fogy-fogy a jövendő,
egyre drágább lesz a múlt”
Karácsony elmúltával is legyen szívünkben minden nap Karácsony! Ne csak decemberben, ne csak karácsony táján
teljen meg szívünk szeretettel.
Jávoriné Liszkai Anna
Kívánom ezt minden jóakaratú embernek!
2017 karácsony táján.

Karácsony
Karácsony ünnepén együtt a család.
Boldogan ünnepel minden tagja.
Jézuska születése öröm a családnak.
Pihen a jászolban, anyja Mária elaltatta.
Az állatok leheletükkel melegítik,
Mária és József álmát őrizgetik.

Három Királyok ajándékot hoznak.
Aranyat, tömjént és mirhát.
Fényes csillag az utat is mutatja.
Nincsen ruhája, de van posztócskája.
Ha felébred, az angyalok is vigyáznak rája.
Örül a világnak, boldog anyja, Mária karjában.
Családok egymásnak boldog ünnepeket kívánnak.
Szigliget, 2017. Hosszú Ferencné
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Decemberi események az Szigligeti Általános Iskolában
A karácsonyi várakozás, az adventi, a karácsonyi készülődés uralta ennek a hónapnak a programjait. Az
egész iskola apraja- nagyja díszíti az épületet, készülnek az ajándékok, karácsonyi daloktól zeng az énekterem, susognak az angyalszárnyak, fenyőtől illatozik minden.
A mikulás menetrendszerűen megérkezett 6-án. A 8. osztályosok nagyszerű műsorral kedveskedtek neki.
8-án a szülők szerveztek mikulásdélutánt a gyerekeknek.
Idén advent 4. vasárnapja a szentestére esik, így három gyertya gyújtás volt az iskolában. Az első 4-én volt,
Csák Enikő az első osztályosokkal készült műsorral. A másodikra Császár Lászlóné Anikó néni a 3. 4. osztályosokkal. A harmadikra Csák Enikő néni tanított be az 1.2. osztályosoknak betlehemes játékot. Ezzel az iskolai bemutató mellett Hegymagason a Kultúrházban, Badacsonytördemicen a Katolikus Templomban, a
Szigligeti Óvodában és a Szigligeti Önkormányzatnál is felléptek.
Az énekkar is többször szerepelt: Tapolcán a
VOKE-ban az adventi kórustalálkozón léptek fel,
Badacsonytördemicen a templomban adventi,
Szigligeten a templomban karácsonyi koncertet
adtak.
Az e havi óvodás foglalkozás a hangverseny megtekintése volt. A gyermekek és szüleik betekintést
nyertek az iskolások ünnepeibe, ünnepléseibe.
A 7. és 8. évfolyamosok továbbra is ismerkedhettek a környező iskolákban folyó élettel, továbbtanulási lehetőségekkel.
Újabb papír szállítmány gyűlt össze. Jelezni szeretném, hogy az iskolába folyamatosan lehet hozni a felgyülemlett mennyiségeket, mivel folyamatos a papír elszállítása. Legközelebb január végén
lesz szállítás. Ezt most már külön nem jelzem.
Óriási öröm suhant át az iskolán 18-án, hétfőn, amikor az osztályokban reggelre csodásan feldíszített karácsonyfák fogadták a gyereket. Köszönet az angyaloknak!
20-án iskolánkban került átadásra az országos diákolimpián a veszprémi polgármester által kezdeményezett, az első helyezettek megjutalmazására létre hozott díj átadására. Petanqe sportágban első helyezett
lett májusban Monteiro Giovana, Széplábi Zsófia és Varga Attila. Ezt már korábban közöltük, most ennek a
különdíjnak átadása történt meg.
A rendőrség újabb előadással készült a téli szünetben a gyermekekre leselkedő veszélyekről.
Testnevelés órán a tanulók a strandon korcsolyázhattak a műjégpályán.
21-én a gyermekek egymást ajándékozták meg az osztálykeretben megrendezett karácsonyi ünnepségeken.
21-én, 17 órakor tartottuk a most már hagyományosnak mondható karácsonyi koncertet a templomban. A
szép ünnepségen énekkarunk különösen ügyes volt. Egy független bizottság hallgatta meg őket azzal a tervvel, hogy minősítik a szakmai munkát. Nagy örömünkre a legmagasabb, „A” kategóriás ARANY minősítést
kaptuk. A bizottság kiemelte az indoklásában a kiemelkedő szakmai munka mellett a magas létszámot, a
családias hangulatot, az összefogást, a gyerekek csodálatos elkötelezettségét. Nagyon büszkék vagyunk
rájuk!
A várva vár téli szünet a Mindenki karácsonyával kezdődött. A falu apraja, nagyja gyűlt össze, hogy együtt
legyenek az ünnep előtt, az óvodások és iskolások szülei sütemény vásárt rendeztek a gyermekek javára.
31-én Tapolcán Szalai Gyöngyi emlékfutást rendeztek a kiemelkedő sportoló halálára emlékezve. A hatalmas tömegben Falati Kitti 6. osztályos tanulónk 10. –ként ért célba.
Több műszaki problémát is meg kellett hirtelen oldani az iskolába.
Békés, boldog, újesztendőt kívánunk mindnyájunknak a 2018-as esztendőre!
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Januári programok a Szigligeti Általános Iskolában:
Ez a hónap a minél jobb félévi bizonyítvány megszerzéséért telik. A nyolcadikosok esetében ez igen fontos.
A továbbtanuláshoz szervesen hozzá tartozik a nyolcadik évfolyamon szerezett jegyek minősége.
A félév zárása ebben a tanévben január 26-án lesz, a félévi értesítőket február 2-án osztják ki az osztályfőnökök. Addig sok dolgozat és felelés lesz.
A testnevelés órán ebben a hónapban 15-én mennek korcsolyázni a tanulók a strandra, a műjégpályára.
A 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos teendők folytatódnak. Újabb szakmai bemutatók, 20-án a
központi írásbeli felvételi vizsga.
A tűzoltóság gyakorlatozik az iskolában, katasztrófa esetére készülnek fel.
26-án véradás lesz iskolánkban fél 4- fél 6-ig.
Benkő Katalin intézményvezető

Örömhozó december
A Szigligeti Általános Iskolában a december sok szép gondolattal, tettel és cselekedettel telt. Decembert
„Adventi gyertya-gyújtással” indítottuk. Az első gyertyát az 1. osztályosok kis műsorának kíséretében gyújtottuk meg. A fény hétről – hétre nőtt.
Aztán meglátogatott minket a gyerekek kedvence a Mikulás és segítője a Krampusz, akik szánkón hozták
ajándékukat. Amíg odaértek hozzánk, a várakozási időt a végzősök hangulatos jelenettel tették vidámmá.
Képzeljétek, senki sem kapott virgácsot! Ez azt jelenti, csupa jó diák van nálunk, ugye? Az ajándékot szép
dalokkal, versekkel köszöntünk meg.
Egyre jobban és jobban vártuk a karácsonyt!
A második gyertyát egy igazán szívhez szóló történet bemutatását követően lobbantotta lángra Anikó néni. A szereplők: kicsik és nagyok, elvarázsolták a nézőket. Karácsony már a kertek alatt volt!
A régi időket felelevenítve az 1-2. osztályosok „Betlehemes játékot” mutattak be Hegymagason, a Művelődési Házban, majd a következő napon, Badacsonytördemicen, a katolikus templomban, ahol az ünnep
fényét a tapolcai Batsányi kórus és iskolánk Gyermek kórusa emelte a „Pásztorjáték” előtt.
December 21-én a szigligeti templomban tartottuk az ünnepi karácsonyi műsorunkat. A zene varázsa és
az irodalom ereje csodákra képes. A harangok hangja jelezte az ünnepi műsor kezdetét, amelyet a szavalókórus előadása követett. Ezt követően Benkő Katalin Intézményvezető Asszony köszöntötte a megjelenteket és bemutatta a fellépőket, hangszeres kísérőket. Fódi Ákos atya is megosztotta velünk az ünneppel
kapcsolatos gondolatait. A Szigligeti Általános Iskola gyermekkórusa mellett körünkben üdvözölhettük a
Tapolcai Protestáns Templom Énekegyüttesét, Haga Kálmán karnagy irányításával, valamint a Tapolcai
Batsányi János Vegyes kart, Dér Krisztina vezetésével.
A karácsonyi ünnepünk az iskolai kórus életében fontos állomás, hiszen egy nyertes pályázat eredményeként független bizottság előtti szerepel a mostani előadásuk. Tanúbizonyságot tettek a gyermekek nagyszerű képességeikről, éneklési kedvükről. A minősítő bizottság két tagja, Petheő Balázsné és Kende
Gusztávné volt.
Az egyes zenei blokkok között a dráma szakkörösöket hallgathattuk, akiket Czilli Regina tanárnő készített
fel.
A mennyei hangok és gondolatok előkészítették az áldott ünnepet.
Az iskola tanulói, a kórusok csodát varázsoltak a templomban.
Hallgatva az énekeket, szavalatokat Wass Albert gondolatai jártak a fejemben: „Küszöbön áll a nap, az az
egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig fordítva kellene, hogy legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi
dolgoké, s még annak is elég az estéje.”
Csák Enikő tanítónő
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Decemberi ünnepek az oviban
A december az óvodában is éppúgy, mint otthon az ünnepvárás, készülődés hónapja. A kisgyerekek napjait
a várakozás és izgatottság tölti ki, mire megérkezik a Mikulás. Idén is versekkel, kedves dalokkal köszöntötték őt. Lelkesen kísérték az énekszót dobokkal, száncsengővel, tik fával miközben félszegen pillantottak
néha a csúnya, fekete krampuszra is. Természetesen a szigligeti óvodába csakis jó gyerekek járnak, így mindegyikük magához szoríthatta a piros csomagot, miután a jó, öreg Mikulás szemüvege mögül felolvasta kiki viselt dolgait. Köszönjük kedves Mikulás, hogy idén is ellátogattál hozzánk és természetesen mindazoknak, akik a piros ruhásnak segítettek, míg hozzánk elérkezett.
Az adventi időszak, a gyertyagyújtások a Karácsonyvárás pillanatait az oviban is minden nap átélték a kisgyerekek. Együtt készítettük a csoportszoba, öltöző díszítését és dekorációit. A legszebbek és legértékesebbek mindig a gyerekek munkái, melyek közül kerül ki olyan is, amit haza visznek és saját karácsonyfájukra
tehetnek. Idén azonban nemcsak mi voltunk szorgosak, hanem gyönyörű és kedves, kézzel készített dekorációkat kaptunk az óvoda udvarára és a csoportszobába is. Köszönjük az ügyes kezű apukának, hogy idejét
nem sajnálva ennyi szép dologgal szerzett örömet nemcsak a kisgyerekeknek. A manók háza a vastag fatörzsön és a mosolygó hóemberek minden hozzánk belépőt mosolyra késztetnek. A meglepetések sora
ezekkel még nem ért véget, hisz december 20-án délelőtt szépséges karácsonyfa és sok szép ajándék várta
a kisgyerekeket. Sajnos többen közülük megbetegedtek, nagyon izgultunk, hogy ennek a szép délelőttnek
mindannyian részesei lehessenek. Együtt hallgassák, mikor szólal meg a csengő és mikor léphetnek be a
gyertyafényes szobába? Ezúton is nagyon szépen köszönjük mindazoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak a
szigligeti óvodások karácsonyi örömeinek gazdagításához. Ezeket a pillanatokat néhány fényképpel igyekeztünk
megörökíteni. Kedves Olvasók, a szívből jövő és őszinte gyermekmosolyokkal kívánunk mindannyiuknak Boldog
Új Évet!
Csombó Lajosné
óvodapedagógus
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25. éves jubileumi Kuratóriumi ülés és konferencia
Október 27-én tartotta ülését a „ Szigligeti Váralapítvány”, és rendezett „ Civilek a műemlékvédelemben”
címmel konferenciát a Galéria épületében abból az alkalomból, hogy 25. éve kezdte meg a szigligeti vár feltárási és helyreállítási munkáit. A helyszínt az Önkormányzat biztosította. Az ülésre a képviselők, intézményvezetők, s a turisztikai egyesület mellett meghívást kaptak az alapítók, a régészek, a tervező, a műemlékvédelem, és mindazok a személyiségek, akik annak idején a munkák hatósági engedélyezési tevékenységében közreműködtek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör, a Balaton- felvidéki Nemzeti Park, valamint a sajtó és televíziós csatornák képviselői.
A megnyitó után Mezey Artur a Kuratórium elnöke emlékeztetett egy 1991. év nyarán a „Dunántúli Napló”
című napilapban megjelent korabéli cikkre- Mátételki András tollából. A cikk írója szép elképzelésnek nevezte az Alapítvány létrejöttét, de eredményességét, a cél megvalósíthatóságát kicsit kétkedve fogadta, és
eredményességét évtizedek eltelte után jósolta.
Az elnök ismertette a megalakulás, a feltárások, helyreállítások menetét és kitért a rendszerváltás utáni vidéket sújtó nagyfokú munkanélküliségre, az értelmes foglalkoztatás igényére, amit szerény mértékben, de
az Alapítvány nyújtott. A rendezvényre 16 oldalas fényképes beszámoló készült, melynek érdekessége az a
két légi felvétel, melyen össze lehet hasonlítani az Alapítvány megalakulásakor még életveszélyes, szakadék
felett vezető romok közötti ösvényeket, míg a másik felvétel az üzemeltetés átadásakor, 17 év elteltével
megvalósult teljes feltárást és helyreállítást. Kitért arra is, hogy az alapítvány megtakarításaiból támogatta
a szolgálati lakás ablakainak cseréjét, megépítette az Önkormányzat által biztosított anyagból a Petőfi utcát
a Kisfaludy utcával összekötő lépcsőkkel tagolt bazalt utat, a Főtér parkjának bazalt szegélyét, autóbusz
megálló öblöt. Megvette a védőnő és az iskola részére a demonstrációs babákat, az orvosi rendelő részére
a vérvételi széket, támogatta az óvodai gyermeknapi rendezvényeket, az óvodások és iskolások karácsonyi
ajándékozásait, kirándulásaikat. Nyaranta komolyzenei koncerteket rendezett a kézműves udvarban. Támogatta a turisztikai egyesület Szt. Orbán napi rendezvényét, minden évben a Süllőfesztivált, és hozzájárult
a kárpátaljai, a Beregszászi Magyar Főiskola renoválási költségeihez. Emlékeztetett, hogy a 17 évi munka
tette lehetővé, hogy az üzemeltetés átadása után évente az Önkormányzatnak ötvenmillió forint bevétele
van, ami a község célkitűzéseinek megvalósításához jelentősen hozzájárul. A konferencián felszólalt Rainer
Pál régész, Dr. Czinki László, Dr. Komjáthy Attiláné Kremnicsán Ilona és Balassa Balázs polgármester, aki az
alapítvány tevékenységét méltatta, és elmondta, hogy lehetőséget biztosít egy az alapítvány által készítetett emléktábla elhelyezésére.
Az ülés végén Mezey Artur köszönetet mondott Balassa Balázs polgármester úrnak, hogy az ünnepi ülés és
konferencia részére a Galéria helyiségét biztosította. Megemlékezett mindazokról, akik az elmúlt 25 évben
szellemi, önkéntes vagy alkalmazotti fizikai munkájukkal, önkéntes pénzadományaikkal segítették az Alapítvány tevékenységét, a vár feltárását, helyreállítását. Örömét fejezte ki, hogy a teljes pusztulás és enyészet
helyett ma a vár a Balaton egyik kedvelt turisztikai célpontja. Az Önkormányzat a várban tartott rendezvényeivel és bemutatóival évente mintegy százötvenezer látogatót vonz a településre. Mindez visszaigazolja
az Alapítvány korábbi célkitűzéseit és huszonöt éves tevékenységét.
Mezey Artur
Kuratórium elnöke
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör jogot szerzett, hogy az adózó magánszemélyek által
felajánlott szja 1%-át fogadja. Körünk idén is, mint az előző évben kötelezettséget vállalt,
hogy az így befolyt összeget teljes egészében a Szigligeti Általános Iskola környezet- és
természetvédelmi programjának segítésére fordítja.
A tavalyi felajánlásokból 137.000Ft-ért faanyagot vásároltunk egy „kerti tanterem” tartó
szerkezetéhez.
Kedvezményezett: Szigligeti Táj- és Településvédő Kör
Adószám: 19254465-1-41
Szigligeti Táj- és településvédő Kör Elnöksége
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Tisztelt Lakosság!
Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2018ban házhozmenő Fenyőfa gyűjtési akciót szervez.
Az Önök településén az alábbi időpontokban kerül
a gyűjtés lebonyolításra:
- 2017. január 10 (szerda)
- 2017. január 24 (szerda)
Kérjük, a fenyőfákat legkésőbb a gyűjtés napján
reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé.
A gyűjtés szelektíven történik, a fenyőfa komposztálásra kerül, ezért a kihelyezett fenyőfáról kérjük
a díszeket, szaloncukor csomagolást, drótokat eltávolítani szíveskedjenek.
A fenti időpontok után kihelyezett fenyőfa nem
kerül elszállításra, így amennyiben az időpont
nem megfelelő úgy a Hulladék udvarban a lakosság részére térítésmentesen leadható.
A fenyőfa gyűjtésről bővebb információt találhatnak honlapunkon.
www.nhsztapolca.hu

Veszélyes köd
Ilyenkor télen sokszor számíthatunk a köd megjelenésére, mely balesetveszélyes helyzeteket teremthet.
A téli időjárás egyik kedvezőtlen jelensége a köd, melynek balesetveszélyes hatásaival számolni kell. Ennél a
veszélyforrásnál elsősorban a sebesség helyes megválasztására, a világítási és előzési szabályok betartására
kell felhívni a figyelmet. A legtöbben sajnos nem elég
körültekintőek és a sebesség csökkentése nélkül közelítik meg a ködös, ködfoltos területeket, majd ott pánikszerűen fékeznek, meglepve ezzel a mögöttük közlekedőt, akinek ilyenkor már ritkán van lehetősége a megállásra.
Az ilyen jellegű balesetek megelőzhetőek, amennyiben
a ködös szakasz kezdetét észlelve, még a jól belátható
úton csökkentik a sebességet. A féklámpa felvillantásával igyekezzenek figyelmeztetni a mögöttük haladókat,
kerüljék a hirtelen fékezést!
A látni és látszani elv ezen időszakban is nagyon fontos,
így a megfelelő világításról feltétlenül gondoskodjanak,
és sűrű ködben gépjárművükön – ha van - használják a
ködlámpát! Így talán nem csak a súlyos baleseteket,
hanem a kisebb, ám annál több bosszúságot okozó
koccanásokat is sikerül elkerülni.
Nagy Judit
megelőzési főelőadó
Tapolcai Rendőrkapitányság
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