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Az idei évben február 13-án tartotta az iskola Szülői 

Munkaközössége hagyományos farsangi mulatságát az 

iskola zsibongójában.  Az idén- szakítva a korábbi évek 

hagyományával - bál helyett diszkót rendeztünk, me-

lyen a 80-as, 90-es évek slágerei voltak a főszereplők. 

A vidám hangulatú estét a szülők fergeteges matróztán-

ca nyitotta meg, majd következett a jelmezes felvonu-

lás. A páros és csoportos jelmezeknek idén is hatalmas 

sikere volt. A produkciók sorát a tanári kar négy lelkes 

tagjának zseniális tánca zárta, melyet még egyszer kö-

szönünk nekik, és a koreográfiát készítő Mezeyné Verő 

Katalinnak. Ezek a vidám és színvonalas produkciók 

megadták az 

este hangula-

tát, és a tán-

cot hajnalig 

csak a tom-

bola-húzások 

szakították 

meg. 

Köszönjük a 

sok értékes 

felajánlást 

valamennyi 

támogatónk-

nak, mellyel 

még színvonalasabbá tették ezt a rendezvényt. 

Bár mindannyian nagyon jól éreztük magunkat ezen az 

estén, a rendezvény fő nyertesei mégiscsak az iskolá-

ban tanuló gyermekek. Egyrészt, mivel a bál teljes be-

vételét természetesen rájuk fordítjuk, másrészt, mivel 

egy csodás kiránduláson is részt vehetnek idén tavasz-

szal.  

Barkó Tamás, a szigligeti strand fagyizóját és egyik büfé-

FARSANG 2016 

FARSANGI RETRO DISCO 

jét üzemeltető Végvári Cukrász Kft. üzletvezetője a tom-

bolára felajánlott torták mellett a gyerekeknek is hozott 

egy csodás ajándékot: Egy egész napos kirándulást a 

budapesti állatkertbe az iskola valamennyi tanulójának 

és a kísérő pedagógusoknak. A felajánlás a belépője-

gyek mellett a buszköltséget is tartalmazza. 

Még egyszer nagyon köszönjük ezt a nagyvonalú ajándékot 

a gyermekek, pedagógusok és a szülők nevében is! 

Az idei rendezvény támogatói: 

Szigliget Község 

Önkormányzata, 

Oszi bácsi keszeg-

sütödéje- Piró és 

Oszi bácsi, Cser 

Szilárd és Dr. Tóth 

Ramóna, Szigligeti 

Turisztikai Egyesü-

let, Dörnerné He-

gedűs Eszter, Mező 

Sándor és Erika, 

Szent Antal Pincé-

szet, Németh Pince 

Badacsony- Szalai 

Attila, Várkávézó 

Szigliget-Németh 

Zoltán, Idrányi Puszta- Idrányi Péter és Niki, Szászi Pince

- Szászi Endre, Silver Mesterkozmetika- Zsemberi Zsu-

zsanna, Tópart Büfé és Étterem Szigliget, Végvári Cuk-

rászda, Hotel Bonvino Badacsony, Etalon Szolárium- 

Buzás Lajosné, Horváthné Czégány Judit, Domonkos 

Zoltán és Éva, Tünde Körömszalon Badacsonytomaj- 

Wellerné Tündi, Bakos Családi Kisvendéglő- Bakos Atti-

la, Széplábi Kornél és Alexandra, Káli Csaba és Korina, 

Vasvári Péter és 

Erika, Csali Tamás 

és Kati, Kikötő Étte-

rem Szigliget, Ester-

házy Pince Kft., 

Flabélos Stúdió 

Keszthely, Jánka 

Kriszti és Rompos 

Tamás. 

 
 

Szalainé Bárány Éva 

SZMK elnök 
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Idén február 12-én került megrendezésre a DÖK 

szervezésében az iskolai farsang. 

Hatalmas várakozás előzte meg. A pedagógusok 

kérése az volt, minél többen öltözzenek be egyé-

nileg is. A jelmezes felvonulás 2 órakor kezdődött. 

Szerencsére kreatív és ötletes jelmezekből nem 

volt hiány. Láthattunk serifet, angyalt, tündért, hó 

királynőt, kutyust, jedi harcost, újratervezett Tra-

bantot, szardíniát. Páros beöltözés is sok volt. 

Megfigyelhettük a minyonokat, Leonardo da Vin-

cit a Hermelines hölgy alkotása közben, Alvint és 

a mókusokat hallhattuk énekelni, és a Szigligeti 

gyöngyvirágok táncát is láthattuk. Az osztályok 

produkcióhoz csak az ötödik osztály öltözött be. 

Ők megmutatták a gyógyszerek mellékhatásait. 

A vicces jelmezek megmosolyogtatták a nézőket. 

A jókedv és a nevetés örömkönnyeket csalt a látogatók szemébe. A felvonulást a 

tombolasorsolást kö-

vette. A szülőknek há-

la, nagyon sok tombo-

latárgy gyűlt össze. A 

hosszú nyereményjá-

ték után az iskola tanu-

lói a látogatókkal 

együtt mulattak, tán-

coltak. Akiknek nem 

volt elég az osztályok-

ban levő sütemény, a 

csoki evő versenyen 

megtömhette a hasát.  

A farsang befejezője a limbó tánc volt. A tanulók a hatos busszal tudtak hazamenni. 

Mindenkinek emlékezetes volt az idei farsang. 

DÖK részéről Vasvári Virág 

FARSANG 2016 

Iskolai farsangi mulatság 
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Idén február 19-én, pénteken ünnepeltük a farsangot az óvo-

dában. A kis lurkók heteken át készültek, hogy jelmezeikbe 

bújva elkápráztassák a „kedves publikumot”. A sok bátor 

harcos – a csillagok háborúja az óvodásokat sem kerülte el… 

de volt lovag, nindzsa, pókember és tini nindzsa teknős is – 

mellett bizony nem volt félnivalója Minnie egérnek, a pillan-

gónak, a csillagnak, hercegnőknek és a tavasztündérnek, de 

a kis tököcskének sem. A bálba ellátogatott a csattogó-

kattogó, önjáró robot és a tengerek és óceánok mélyét járó 

búvár is. A jó hangulathoz vidám muzsika társult, és igazi 

meglepetés volt, amikor a kis „csillaglányok” és „csillagfiúk” 

táncolni hívták a szülőket, testvéreket, nagyszülőket. A mu-

latság itt nem ért véget, a délelőtt folyamán Tibi bohóc láto-

gatott el az óvodába, és luficsodákat varázsolt a gyerkőcök-

nek.  

Köszönjük a Szigliget Turisztikai Egyesületnek, akik a bohóc-

műsort biztosították; az Óvó és a Dadus néniknek a felkészí-

tő munkájukat; a szülőknek és nagyszülőknek pedig a sok 

finomságot!  

Várjuk együtt, hogy a tavasztündér hozza el mielőbb a jó időt 

Szigligetre! 

Sulyok Judit, szülő 

FARSANG 2016 

Farsang az óvodában 
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Idén hetedik alkalommal rendezte meg Fonyód Önkormány-
zata a kolbászfesztivált. 
Három napig tartott a déli part legnagyobb szabású, idényen 
kívüli rendezvénye. 

Pénteken a környék iskolásai tartottak versenyt, saját készí-
tésű  felszeletelt kolbászokból alkottak képeket. Este a szín-
pad előtt  láthatóak voltak a győztes munkák. 
A színpadon a Lord együttes nyomott egy fergeteges bulit, a 
szétázott nyári koncert pótlására. 
Szombaton nemzetközi mezőny mérkőzött a  díjakért. Ezen a 
versenyen vendéglátósok és profi böllérek  szerepeltek. Hor-
nyák Lajos és csapata (Esterházy Pince) különdíjat nyert. 
Vasárnap pedig a Balaton parti önkormányzatok csapatai 
szálltak ringbe 16 indulóval. 
Idén Szigliget Önkormányzata is jelentkezett. Három fős csa-
pattal - Czilli, Töreki, Domonkos - indultunk  az ismeretlen 
helyszínre. A verseny lebonyolításáról, rendezéséről még 
nem volt tapasztalatunk. Épp, hogy csak eszközöket,  fűsze-
reket és italokat vittünk, valamint Szigligeti bemutatkozó 
szórólapokat. 
A helyszínre érve kezdtünk csodálkozni, a többi csapat   fel-
vonulásán. Olyan pazar gasztronómia kiállítás kerekedett a 
csapatok portáljain, hogy csak ámuldoztunk. 
Domonkos Zoli speciális gyulai típusú fűszer keverékével 

Fonyódi kolbászfesztivál 

készítettük a kolbászunkat.   A semmiből sikerült azért egy  
elfogadható, kiállító pultot varázsolnunk. A két Zoli jeleske-
dett ebben a munkában is.  Töreki kertből elővarázsolt takar-
mányrépából „malacot” fabrikáltunk, melynek csodájára 
jártak a többi csapatok. Én mint frontember szóval és itallal 
tartottam a látogatókat, valamint népszerűsítettem  közsé-
günk programjait.  A zsűri a portálokat és a kolbászt pontoz-
ta, bár személyes kapcsolattal lehetett még emelni a pont-
számokat. Mezey pince bora és a fűszertartónk felirata ho-
zott simán 20 pontot. Elkészült közben a Badacsonyt - Fo-
nyoddal összekötő nagyon hosszú kolbász is melyet a két 
polgármester és a hajózási vállalt igazgatója avatott fel. 
Munka közben kulturális rendezvények zajlottak a színpadon 
szép számú közönséggel. Zárásképpen Erox Martini adott 
koncertet. 
A három napos 
rendezvény 
befejező prog-
ramja az ered-
mény hirdetés 
volt. Különdíjas 
Zamárdi csapa-
ta lett. Első he-
lyezett és Fő 
díjas: Bada-
csonytomaj, 
második helye-
zett: Ordacsehi, 
harmadik helye-
zett: Szigliget 
csapata.  
Természetesen 
az eredmény 
hirdetés után 
még sokat be-
szélgettünk a csapatokkal. Nagyon sok polgármestert ismer-
tünk meg, kölcsönösen megígértük egymásnak a találkozást 
a következő évben is. Az elkészült kolbászokat háromfelé 
osztottuk és mondhatom igen kiválóra sikerült készíteni.  

 
Czilli Károly 
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A kreativitás és a külső megjele-

nés alapján ítélte oda a zsűri az 

abszolút 2. helyet Raposa Lajos 

alkotásának a X. Kocsonya szép-

ség versenyen a Badacsonytör-

demici Faluházban. Gratulálunk! 

Kocsonya szépség verseny 

Fényárban úszunk! 

Megújultak a világítótestek az iskola több helyisé-

gében! 

Nagy örömünkre az elmúlt napokban a Szigligeti 

Önkormányzat jóvoltából megújultak a legrégebbi 

világító berendezések az iskolában. A korszerűtlen 

szerelvényeket egészségre nem káros, energiataka-

rékos fénycsövekkel cserélték le.  

Nagyon köszönjük! Benkő Katalin 

 intézményvezető 

Köszönetnyilvánítás 

Kedves Érdeklődők! 

A papírgyűjtés az iskolában március 23-án, szerdán 

délelőtt lesz. Előtte hétfőn és kedden lehet hozni 

az összekötözött, vagy bedobozolt papírt. A cég 

iratmegsemmisítést is vállal. Ezeket a dokumentu-

mokat kérem alaposan bekötözött zsákokba tenni! 

Külön fogjuk kezelni. 

Köszönettel: Benkő Katalin 

 intézményvezető 

Papírgyűjtés 
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Az egyes jogsértések megelőzésében nagy szerepe 

van annak, ha a települések lakossága, nem marad 

közömbös mások biztonságát tekintve. 

Legnagyobb jelentősége ennek főleg az idősek vé-

delmében van! Az egymás szomszédságában élők 

sokat tehetnek azért, hogy a trükkös csalók, házaló 

árusok, ál-szakemberek, besurranó tolvajok ne 

kaphassanak alkalmat arra, hogy a gyanútlan áldo-

zatokat megkárosítsák.  

Ezért kérjük Önöket, éljenek egészséges bizalmat-

lansággal akkor, ha településükön, az utcájukban, 

vagy szomszédjaiknál gyanús idegeneket, autót 

látnak. Ha ugyanis ilyenkor bűnelkövetőkkel állunk 

szemben, már az is visszatartó erővel bír, ha látják, 

hogy figyeljük őket, esetleg rákérdezünk, hogy mi-

lyen szándékból keresik szomszédjainkat. Fontos 

azonban tudni, hogy nem elég megzavarni őket, ha 

mód van rá jegyezzük meg a személyleírásukat, az 

autó típusát, színét, rendszámát, vagy csak annak 

töredékét, és haladéktalanul ÉRTESÍTSÜK a REND-

ŐRSÉGET a 107 vagy  112 ingyenesen hívható tele-

fonszámokon!  

 

Óvjuk együtt a biztonságot! 

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Figyeljünk Egymásra! 

Jutányos áron eladunk ingó vagyontárgyakat: 

parasztbútorokat, cserépedényeket, dísztárgyakat. 

Megtekinthető előzetes időpont egyeztetés után. 

Veres István, Szigliget, Réhelyi u.42. 06/70/536-7011 

H I R D E T É S 

1. mérkőzés márc. 13. 13:30-kor 
Szigliget - Révfülöp 
 

2. mérkőzés márc. 20. 10:00-kor 
Nemesvita - Szigliget 
 

3. mérkőzés márc. 27. 14:00-kor 
Szigliget - Gógánfa 
 

4. mérkőzés ápr. 3. 16:00-kor-kor 
Dörgicse - Szigliget 
 

MK mérkőzés ápr. 6. 17:00-kor 
Szigliget - Dudar 
 

5. mérkőzés ápr. 10. 16:00-kor 
Szigliget - Diszel 
 
Hajrá Szigliget! Mindenki szurkoljon nekünk! 

A Balaton SE tavaszi programja 

tel:+36705367011
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A levelek négyszer is lehullottak. Fiaink ezalatt ez-

rével hullottak el. Egyre többen öltöztek feketébe, 

gyászolván férjet, testvért, apát, rokont. 

Sajnos még mindig időszerű az első világháborúról 

való megemlékezés. Amíg magyar ember él e ha-

zában addig kötelességünk gondolni az értelmetle-

nül elesett hősökre. Azokra, akik sohasem öreged-

hettek meg, hisz sok-sok fiatal élet kialudt. 

A mi korosztályunk (70-80 évesek) még az élő ha-

zatértektől hallhatott az átélt szenvedésekről. Hi-

szen alig volt köztünk olyan, kinek a családjában 

ne lett volna áldozat. Milyen megrázóan verselte 

meg Gyóni Géza figyelmeztetésül azoknak, akiknek 

részük volt a háborús katasztrófa elindításában. 

„Csak egy éjszakára küldjétek el őket 

Hogy sírva sikoltsák: istenem, ne többet” 

Apai nagyapámnak is az első dobszóra be kellett 

vonulnia. Idősebb Liszkai József (1875-1915) 1915. 

november 13-án esett el Szerbiában. Az unokák 

kitartó kutatása eredményeként tudjuk pontosan, 

hol, mikor, hogyan vesztette életét. A végtisztessé-

get is a református szertartás szerint megkapta. 

Négy kis árvát és fiatal édesanyát hagyott hátra. 

Némi vigasz a túlélő hozzátartozók számára, hogy 

az olasz és orosz fronton elesett hősök sírjait gon-

dozzák. 

Anyai nagyapám, Bíró István sebesülten hazake-

rült. Testében néhány golyót és a fájó emléket sí-

rig hordozta. De magyar földben nyughat. Ő felne-

velhette öt gyermekét. Sajnos az első világháború 

befejezése csak átmeneti békét jelentett. Alig két 

évtized múltával még kegyetlenebb világháború 

szedte több százezer ifjú áldozatát. A második vi-

lágháború az én generációm számára élő történe-

lem. Mi már át tudtuk érezni, amikor futótűzként 

terjedt el, megjöttek a behívók. Megkezdődött a 

történelem legdrámaibb fejezete. Sirattuk a bevo-

nulókat. 1942-ben búcsúkor jött a behívó. Vigadott 

a nép a főtéren a sátrak között, amikor megérke-

zett Tóth Ferenc és Kecskés Károly halálhíre, és 

Mire a falevelek lehullanak… 

vége lett a vigasságnak. A besorozott férfiak haza-

mentek csomagolni, az asszonyok meg siratni. 

Nagybátyám, Liszkai Dénes is ott volt a bevonulók 

sorában. 1943-ban viszontagságos körülmények 

között súlyos sebesülten tért haza. Esténként a 

tűzhely fényénél elcsukló hangon „mesélt” az átélt 

szörnyűségekről. Mi, 6-8 éves gyerekek zokogva 

hallgattuk, a felnőttek kibuggyanó könnyeiket sze-

mérmesen törölgették. 

Minden hősi halott fejfájára felírhatnánk: 

Emléke oltva van a földbe, melyen élt, 

mélyen bocsátja megáldott gyökerét. 

 

Emlékük legyen áldott! Istenem! Soha többé! 

 

Jávori Lászlóné Liszkai Anna 

Bíró István 
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Takács József 

gyűjteményéből 



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

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!

Természetgyógyászati szaktanácsadás

Nyitva tartás:

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

V: Zárva
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