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Idősek Napja 

Szép őszi napon, nov. 17-én tartotta az Önkormányzat az "Idősek Napját". 
Szép számmal vettek részt az ünnepségen. Balassa Balázs köszöntője után a szigligeti óvodások adták elő bájos produkciójukat 
Csombóné Csilla óvónéni vezetésével. Az általános iskolások zongora játékkal és Mezeyné Verő Katalin koreográfiájára néptánc-
cal szórakoztatták a közönséget. A Kaposvári Megarox Társulat is nagy sikert aratott, múltidéző táncdalaikkal. 
A megjelentek közül a legidősebbeket, Jánka Mártonnét virágcsokorral és Mátrai Ferencet a Németh Pince borával köszöntöttük. 
Az Önkormányzat idén is készített erre az alkalomra naptárakat, régi szigligeti fotókkal díszítve. 
Hosszú Ferencné, Irma néni egy verset írt erre az alkalomra. Köszönjük! 

Az ünneplés finom vacsorával folytatódott, amit Széll Gábor 
készített. Kívánjuk az idős és szép-korúaknak, hogy bajaik, 
problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes 
pillanatát!  Az év minden napján érezzék a család, a társa-
dalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van Önökre, 
érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak 
dolgok, amit csak Önök tudnak. 
Köszönjük a támogatást és részvételt a Szigligeti Általános 
Iskola résztvevő tanulóinak: Széplábi Boróka, Idrányi Lilla, 
Falati Kitti, Falati Lili, Farkas Bogi, Szabó Korinna, Benkő 
Katalin Igazgatónőnek, Mezeyné Verő Katalinnak. Szigligeti 
óvodásoknak: Kóbor Kata Luca, Balassa Imola, Haraszti Han-
na, Széplábi Léna, Tassy Flóra, Mile Benjámin, Takácsi Jó-
zsef, Szabó Máté, Bodó Ambrus,Szórádi Kevin és Csombóné 
Csilla óvónéninek. 

Borfelajánlás: Németh Pince, Szent Antal Pince, H.Dieter Werner. Sütemény felajánlás: Végvári Viktor, Barkó Tamás 
Virágdíszek: Szőke Árpádné. Közreműködtek a rendezvény megszervezésében: Király Nikolett. A rendezvény lebonyolításában 
sok segítséget nyújtottak: Laszczikné Marika, Ihász Natália, Gergelyné Eta. Köszönöm a Szigligeti Önkormányzat Testülete nevé-
ben!  

„Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet, mindig lehet egy kicsivel többet adni.”  
Szepes Mária. 

 
Szigligeti Turisztikai Egyesület még 2014 ben céljául tűzte ki, hogy nemcsak a Süllőfesztivál megrendezését, kivitelezését, intéz-
mények támogatását programok szervezését végzi, hanem karitatív munkát is felvesz a tevékenységei közé, az akkori elnökünk 
Németh Zoltán javaslatára. Koordinálás és a kivitelezés az én feladatom lett. Három éven át a Kecskeméti SOS Gyermekfalu lakóit 
támogattuk. Az idei évben a Vezetőségünk úgy döntött, hogy a környékünkön keressünk rászorulókat, így egy fogyatékkal élők 
intézményét, valamint  az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot kerestem fel. Mindkét intézmény természete-

sen örült, hogy segíteni szeretnénk. Minden évben a gyűjtés megkezdésekor egy 
kicsit izgulok, azért, hogy elég adományt tudjak  összegyűjteni, majd átadni. De ag-
godalmam a gyűjtési idő végére szertefoszlott ,most is. Mivel az előző években sem 
volt kevés ami összegyűlt, de Idén több  mint száz zsák felnőtt es gyermekruhával, 
játékokkal, tartós élelmiszerekkel tudtunk elindulni. A fuvarozás megszervezését és 
a teherautó bérlését felajánlásként kaptuk. Az adományok sikeresen megérkeztek, 
jó célt fognak szolgálni. Magam és az Egyesületünk nevében szeretném megköszön-
ni az önzetlen felajánlásokat, az alább felsorolt segíteni akaróknak: Kálmán Judit, 
Esztergályi Dorothea, Janauschek József, Janauschek Katalin, dr.Karasszon Diana, 
Káli Magdolna, Ress Tamás és családja, Laszczik Péter es családja, Balló Piroska, 
Mencseli Istvánné, Péber család, Németh Istvánné, Mező család, Cseh Sándor és 
családja, Güns Katalin, Horváth család, Laszczik Lórántné, Demeter Éva, Freisinger 
család, Prosser Heinz, Blödorn Család, Dr.Fazekas Jánosné, Vass család, Miklai csa-
lád, Szabó Csilla, Szanyó Andrea, Fülöp család, Hosszú Zoltánné és családja, Ress 
Attila és családja, Karsai család, Raposa család, Laszczik Roland és családja, Bakos 
József, Hajgatóné Dr.Kovács Katalin, dr.Cser János, Idrányi család, Sipos György és 
családja, Barcza Zsolt és családja, Tóth János, Cseh Judit és családja, Solynoczki Ildi-
kó, Balogh Judit, Gyabronka Dóra, Csiszár család, Kiss Rózsa, Hans Dieter Werner és 
Papp Sándorné. 
Továbbá azoknak is köszönetet mondunk akik név nélkül adták le adományaikat. 

Horváthné Czégány Judit Elnökségi tag. 

Adományozás 

Káli Magdolna 
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Iskola 

Az őszi szünet után gyorsan fel kellett pörögni a gyerekeknek és a pedagógusoknak a szokásos sebességre. Dolgozatok, felelések, 
értekezletek, továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatások szervezése, úszás órák, új tanulók fogadása, beszoktatása, papírszállí-
tás, karbantartási munkálatok, adventi, karácsonyi előkészületek, pedagógus minősítések, pedagógus továbbképzések, szakmai 
nap, … 
10-én, a szombati munkanapon pályaorientációs napot tartottunk. Ekkor szülők mutatták be a saját szakmájukat. A tanulók meg-
ismerkedhettek a műszaki mérnök, a földmérő, a méhész, a fogorvos, a hajóskapitány, a rendőr, a tűzoltó munkájával. A 8. osz-
tályosok Tapolcán kaptak ízelítőt a környéken folyó középiskolai oktatásról és a továbbtanulási lehetőségekről.  
Újra megszervezte a Szülői Munkaközösség a Márton napi lampionos felvonulást. Az iskola apraja, nagyja mécsesekkel vonult fel 
a várba. A katolikus templomban Szabó Tibornak köszönhetően megtekintettük a Márton püspök életét bemutató filmet, majd 
visszasétáltunk az iskolába. Itt már várta a felvonulókat a zsíros kenyér, a forró tea és a forralt bor Balló Piroskának köszönhető-
en. A szülők pedig rengeteg finomságot sütöttek, még hétfőn is a maradékokat ették a gyerekek. 
Az úszás órák a hónap végén befejeződtek. Az osztályok tanrendje visszaállt az év eleji rendre. 
A régen halmozódó hatalmas mennyiségű papírt elszállították. Már gyűlik az újabb szállítmány, december 13-án jön az új konté-
ner.  
Az osztályfőnökök ellenőrizték a Tájékoztató füzetben a jegyek meglétét. Ez évtől elektronikus naplóba írjuk a gyermekek hal-
adását, de mellette papír alapú tájékoztatást is adunk még a szülőknek.  
A SVSE sportegyesület atlétái szorgalmasan eddzenek és járnak versenyekre. 11-én is szép siker született. Falati Liliána a Sport 

XXI. Középdunántúli Régió Mezei futóversenyén, Nemesvámoson az U13 korcsoportban 2250 m-
en egyéniben IV., csapatban I. helyezést ért el.  
A Bárdos napok keretében meghirdetett rajzversenyen Kutasy Lúcia 4. osztályos tanuló II. helye-
zett,- Császár Lászlóné tanítványa; Idrányi Panna 8. osztályos tanuló I. helyezett, Mészáros Márk 
6. osztályos tanuló különdíjas lett. Ők Szájer Béla tanítványai. Gratulálunk! 
16-án, pénteken Tóth Ildikó múzeumi órát tartott 12 felső tagozatos tanulónak Budapesten a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban. Kísérő tanár Dér Krisztina volt. 
17-én tartotta az iskola zsibongójában az önkormányzat az Idősek napját. Az óvodások és az isko-

lások szép műsorral kedveskedtek a megjelenteknek.  
18-án osztálytalálkozót szerveztek az 1975-ben végzettek. 
19-én fényképezés volt az iskolában.  
22-én megtartottuk az idei első fogadóóránkat. 
24-én volt a novemberi óvodás foglalkozás. Sport és angol foglalkozásokat tartottak a pedagógusok a nagycsoportosoknak. 

Novemberi események a Szigligeti Általános Iskolában 

December 1-én, szombaton, munkanap lesz, a december 24-i munkanapot dolgozzuk le. Ez a nap hétfői órarend szerint fog telni, 
az első 5 órát tartjuk meg. A gyerekek 13 óra körül mehetnek haza. 
4-én Papp Tímea szülő jóvoltából a gyerekek egy mesemondó és meseterapeuta előadásában Mátyás meséket hallgathatnak. 
Reményeink szerint 6-án megérkezik a Mikulás. 
Az adventi vasárnapok utáni hétfőn reggel meggyújtjuk az iskola zsibongójában az adventi gyertyákat. Az elsőt és a harmadikat 
Csák Enikő néni a kicsikkel teszi ünnepélyesebbé, a másodikat Császár Lászlóné, Anikó néni a 4. osztályosokkal. 
15-én, szombaton is munkanap lesz. Ezen a napon intézményünkben tanítás nélküli munkanap lesz, a gyerekek nem jönnek iskolába.  
Az iskola tanulói, a Tapolcai Batsányi Kórus és a Tapolcai Protestáns Énekegyüttes 9-én, 16 órakor Badacsonytördemicen a kato-
likus templomban, 22-én 16 órakor Szigligeten a katolikus templomban  tartanak adventi és karácsonyi koncertet.  
December 20-án Császár Lászlóné és Horváthné Puskás Judit tanárnők a 4. és 6. osztályosokat Budapestre viszik karácsonyi kon-
certre az Erzsébet- karácsony program keretében a Papp László Sportarénába. 
Az iskola karácsonyi betlehemes műsora 21-én 16:30-kor lesz az iskola zsibongójába, majd átsétálunk a Papp Vera térre a min-
denki karácsonyának ünnepségére. Ezen a napon délelőtt nem lesz tanítás.  
Csák Enikő néni 22-én az 1. és 2. osztályosokkal betlehemes műsorral készül, melyet Badacsonytördemicen a Faluházban 15 óra-
kor, Hegymagason pedig 17 órakor a Kultúrházban adnak elő. 
A téli szünet 22-én kezdődik, az első tanítási nap a szünet után január 3-án lesz. Szerdai órarend szerint kell csomagolni a gyerekeknek. 
A decemberi óvodás foglalkozás keretében a nagycsoportos gyerekeket és szüleiket az iskolai ünnepségre várjuk, ahol megis-
merkedhetnek tanulóinkkal és együtt ünnepelhetnek velünk. 

Decemberi programok a Szigligeti Általános Iskolában 

Benkő Katalin intézményvezető 
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Az év utolsó versenyén november 11-én 
Nemesvámoson a Sport XXI. Program Kö-
zép-Dunántúli régió mezei futóversenyén 
Falati Liliána az U13 korcsoportban 2250 
m-en egyéniben IV. helyezést ért el (55 
induló), csapatban I. helyezett. U 11-es 
korcsoportban 1500 m-en Falati Nóra 10., 
Bogár Lili 14. helyezést ért el (44 induló). 
Mostantól a szorgos hétköznapok követ-
keznek iskolánk versenyzői (Carlow Kelen, 
Falati Liliána, Bogár Lili, Kutasy Lúcia, Fa-
lati Nóra, Pukli Zsófia, Pukli Gergő, Sirkó 
Csenge és a most csatlakozó Gyulai Noé-
mi, Farkas Bálint) számára, heti 2-3 edzés-
sel készülünk a tavaszi versenyekre, diák-
olimpiai megmérettetésre. 
Köszönöm a szülőknek gyermekük moti-
válását, versenyzésük segítését! 

Mile Pál 

Iskola - Remek eredmények atlétikában 

Hagyományteremtő  sportrendezvényt tartottunk november 24-én a szigligeti Sportcentrumban. Megrendeztük az I. Forralt bor 
Kupa – nemzetközi összetett pétanque versenyt, melyen a legerősebb utánpótlás - és felnőtt játékosok vettek részt. Valamint 
környező települések polgármesterei, akik egy rövid oktatás után pályára léptek. Köszönjük mindenkinek, aki itt volt - segített és 
részt vett.  
14 év alattiak mezőnyében 8 iskola diákjai mérték össze tudásukat. Helyezettek: Alsó tagozatosok: 1. Klauzer Lili - Klauzer Dávid - 
Musits Alex (Pecöl), 2. Bekszli Amira – Benkő Zsófia (Pecöl), 3. Lubosi Titusz – Töreki Dániel – Tóth Erik (Magyargencs). Felső ta-
gozatosok : 1. Papp Ábel - Józsa Péter – Szalai Attila (Szigliget), 2. Nagy Dóra – Albert Orsolya – Illés Luca (Zalahaláp), 3. Falati Kitti 
– Bakos Luca – Köles Borbála (Szigliget – Veszprém – Balatonfüred).Felnőttek: 1. Gál Károly – Nagy László (PVSK), 2. Kasza Gyula – 
Fonyódiné Cili (SSC PSZ), 3. Kutasi Péter- Tálos László (PVSK), 4. Teiermeyer Mónika – Dugovics Titusz (SSC PSZ). 
Köszönjük mindenkinek, aki itt volt - segített és részt vett! 
Elsődlegesen szeretnénk köszönetet mondani, Balassa Balázsnak Szigliget polgármesterének, aki által sikerre vihettük rendezvé-
nyünket, a nem túl tetszetős időjárás ellenére is! Nélküle és a Képviselőtestület támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg 
ez a program.  
Köszönjük további erkölcsi és anyagi támogatóinknak: Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselőnknek, hogy részvételével támo-
gatta sportágunk jövőjét. Bóné Zoltánnak, a Nemzeti Versenysport Szövetség főtitkárának, hogy stábjával itt volt a versenyen és 
személyes közreműködésével népszerűsítette a hazai pétanque felvirágoztatását. Nyirád polgármesterének, Nagy Gábornak, aki 
önzetlenül ajánlotta fel településük sátrait a meghívott 8 iskola utánpótlásának. A Decathlon Veszprém áruházának, a Nagycsalá-

dosok Országos Egyesülete Balaton régiójának, a ta-
polcai Tesco áruháznak, valamint a badacsonytomaji 
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnek, a bada-
csonyi Németh pincészetnek, a hegymagasi Szászi 
pincészetnek és a szigligeti Güns pincészetnek segítsé-
gét a díjazásokban. Szabó Zoltán sümegi hentesnek, 
aki a legjobb főzőmester, és mindenkit jóllakatott! 
Czilli Károly -és Töreky Zoltánnak, hogy a gyermekek 
forró teával, a felnőttek pedig ínycsiklandó forralt bor-
ral átvészelték az egész napot. Süle Miklósnénak, a 
Sárvári Sakk Club Pétanque Szakosztályának vezetőjé-
nek, aki a gyermekek versenyét koordinálta és Molnár 
Csabának, a BPSE elnökének, aki a felnőtt mezőny 
lebonyolítását vitte. Lovász Imrének, aki feláldozta 
játékát, hogy megörökítse a verseny pillanatait. Egyed 
Péternek, aki megszerkesztette a verseny meghívóját. 
Köszönjük, hogy itt voltatok! 
Jövőre Veletek ugyanitt!!!  
 
Balaton Sportegyesület Pétanque Szakosztálya 

Újabb sikersztori a szigligeti pétanque életben 
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Idén második alkalommal, hagyo-
mányteremtő szándékkal rendez-
ték meg a Szigligeti Általános isko-
la szülői munkaközösségének 
tagjai a Márton napi lámpás felvo-
nulást. A rendezvényen nemcsak 
a diákok,pedagógusok, szülők 
vettek részt,hanem a helyi lako-
sok is. Külön köszönjük, hogy 
megtisztelte részvételével rendez-
vényünket Balassa Balázs polgár-
mester és felesége. 
 Az idő is kegyes volt hozzánk és a 

szombati tanítási nap ellenére a gyerekek lelkesen készültek 
a programra. A templomhoz vezetett az apró lámpások fé-
nye,ahol Szent-Márton életéről szóló vetítés várta a gyereke-
ket. Ezúton is köszönjük Balassa Dánielnek és Szabó Tibor 
Andrásnak a kedves közreműködését! 
A felvonulás végén az iskolában  Balló Piroska látta vendégül 
liba zsíros kenyérrel,teával és forralt borral a program részt-
vevőit,valamint a szülők által készített sütik kerültek elfo-
gyasztásra. Hálás köszönet Pirónak, hogy idén is felkarolta a 
rendezvényünket és a szülőknek a fáradozásaikért! 
Köszönjük szépen továbbá az iskolának,hogy biztosította 
számunkra a helyszínt és valamennyi résztvevőnek,hogy 
csatlakozott a programunkhoz! 
Bízunk benne,hogy jövőre is sikerül a jó cselekedeteket szim-
bolizáló fényt eljuttatni minél több emberhez!  

Márton napi felvonulás 

A Turisztikai Egyesület november 14-re színházlátogatást 
szervezett Keszthelyre, a Balaton Színházba . 
 
A Pannon Várszínház mutatta be a Csinibaba c. produkcióját. 
A nagysikerű film forgatókönyve alapján készült önfeledt 
időutazás sok humorral és a 60-as évek örökzöld slágereivel 
tette hangulatossá ezt az estét. 

Színházlátogatás 

A Szigligeti Általános Iskola Szülői Munkaközössége 

A 2019-es szigligeti naptárak megvásá-

rolhatóak a könyvtárban. Ár: 1000 Ft 
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Óvoda 

Lassan már a kapuban a tél, de eseményekkel telve búcsúzunk az ősztől. A kicsi gyerekek életében különös fontosság-
gal bír a számukra legjelesebb ünnep: A SZÜLETÉSNAP. Nem is olyan régen még helyes babafotókon láttuk őket itt a 
Harsonában, azóta felettük is eljárt az idő és 3. vagy 4. esetleg 6. gyertyájukat fújták el a tortájukon. Az óvodában 
ezek jeles események és erre az őszre hét is jutott belőlük.  
Haraszti Hanna 4, Szabó Máté 5, Vadász Gréta Zoé 4, Tassy Flóra 4, Fodor Maximilián 4, Márkus Iván 3 és Takácsi Jó-
zsef 6 esztendős lett. 
Sok-sok szeretettel köszöntöttük őket mi is az oviban és kívántunk nekik még sok ilyen szép napot!  
Az ősz elválaszthatatlan eseménye most már a töklámpások, szellemek, boszorkányok készítése is, melyre idén a Kö-
zösségi Házban került sor, mert játszóházi barkácsolásra kaptunk meghívást. Köszönjük, jól éreztük magunkat és a 
gyerekek szinte mindent kipróbáltak, elkészítettek. 
Útnak indultunk különböző „Mesterségekkel ismerkedni”. Ezután minden hónapban látogatást szeretnénk tenni egy-
egy olyan helyen, ahova a sok felnőtt dolgozni indul minden nap. Novemberben a Postán jártunk, ahol kedvesen fo-
gadtak bennünket és Edit néni mosolyogva mutatta meg és mesélte el a kicsiknek a postások sokféle feladatát. A kis-
gyerekek megköszönve a szíves látást, egy szép színezőt hagytak emlékül a postán. Ők pedig egy-egy matricával gaz-
dagodtak, ami majd emlékezteti őket erre az eseményre. Kíváncsian várjuk: Vajon hány kisfiú vagy kislány választja 
majd ezt a hivatást? A jövő hónapban is bekopogtatunk valahova!  
November 17-én az óvodások is részt vettek az Idősek napi köszöntésen, melyre szeretettel, szorgosan készültek. 
Ezúton is köszönöm a kisgyerekek kedves, ügyes szereplését és szüleiknek, hogy elkísérték gyermekeiket. Örömet 
szereztek közönségüknek. 
A decemberi ünnepkörre készülődünk már és nagyon várjuk a Mikulást, a Karácsonyt. Addig is az elmaradhatatlan, 
kedves képek következnek óvodásainkról. 

Csombó Lajosné 
óvodapedagógus - intézményvezető 
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FELHÍVÁS! 

Szigliget történetének kutatása igényli azok visszaemlé-

kezéseit, akik első kézből tudják visszaidézni a múlt ese-

ményeit. Ezért szeretnénk felhívást intézni a falu idő-

sebb lakóihoz!  

Amennyiben módjukban áll, írják le azokat az élménye-

ket, emlékeket, történéseket, melyek a településen a 

rendszerváltás előtt történtek, és fontosnak találják 

megosztani! Természetesen egyéb, a falu múltjával 

kapcsolatos anyagot (fotókat, dokumentumokat) is sok 

szeretettel várunk!  

Ezek az anyagok egy készülő könyv alapjául fognak szol-

gálni, mely a település múltjával foglalkozik. 

Az elkészült műveket várjuk a szigligeti könyvtárban, 

vagy a balatonvara@gmail.com e-mail címen, de sze-

mélyesen is el tudunk érte menni, ebben az esetben 

hívják a könyvtár számát (06-70/371-5400). 

Segítségüket előre is köszönjük! 

mailto:balatonvara@gmail.com
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Takács József gyűjteményéből 

Kocsma udvar 1970 

Kocsma -Töreky István és Panni néni 

Várvendéglő Várvendéglő ( tóti Lengyel család kúriája) 

Söröző Söröző Nagy Ferenc 
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