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Május 20. 

11:00 Tihanyi Vándorszínpad: 

 Az igazmondó juhászlegény 

12:10 I. András Király Lovagrend 

13:10 Apródavatás 

14:00 Történelmi Bajvívó Egyesület 

14:50 Szó és Kép Színpad: A három kívánság 

15:50 Fekete Sereg 

16:50 Solymászbemutató 

Várfesztivál 2018 

Május 21. 

11:00 Paprikajancsi Bábszínház 

12:00 Bajvívó Magyarok 

13:00 Hollóének Hungarica 

13:50 Siklósi Sárkányos Lovagrend 

14:50 Hollóének Hungarica 

15:40 Solymászbemutató 
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Nyuszi fülét hegyezi… 

Idén sem feledkezett meg a nyuszi a szigligeti óvodásokról. Nehéz is lett volna neki, hiszen a gyerekek napokon ke-
resztül készültek, hogy a húsvéti nyuszinak ők is adhassanak valamit. Ez nyusziváró és csalogató versek, mondókák 
hangos szavalásával és kedves dalocskákkal történt. Még az ablakot is kinyitottuk, többször is ,hogy biztosan meghall-
ja a nyuszi amikor a közelben jár. A kisgyermekeknek „valaki” tojásfát is hozott meglepetésül az udvarra, melyre min-
denki tett húsvéti díszeket. Sorra hozták reggelente, hogy felakaszthassák a színes tojásokat, virágokat. Olyan szép 
lett, biztosan tudtuk, hogy csakis a tojásfa alá kerülhet a nyuszi ajándéka. Arra is gondoltunk, hátha a csoportszobá-
ban, az öltözőben is körülnéz az a nyuszi, így szebbnél szebb gyermekmunkákat helyeztünk el itt is, ott is. A készülő-
dés, várakozás meghozta gyümölcsét. Sajnos hideg és szeles napon köszöntött be a tapsifüles, de ez nem vette ked-
vét a kicsiknek és kabátban indultak el ajándékot keresni. Volt, akinek egy kicsit messzebb kellett körülnézni, mert a 
tojásfa alatt nem találta a meglepetést, de a következő zöld bokor aljában már nagy volt az öröm. 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a kicsik öröméhez. Nekik és minden kedves olvasónak küldjük a Húsvét váró, 
nyuszi ünnep képeit az óvodából. 

Csombó Lajosné 
óvodapedagógus 
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Szólj, költemény… 

Nemcsak a nagyoknak. Bizony a legkisebbekre is gondoltak a verseny szervezői és óvodás korú gyermekeknek is nyitva állt a 
Wass Albert Könyvtár kapuja Tapolcán. A gyermekrészleg idén is meghirdette versmondó versenyét, amely egyre népszerűbb az 
óvodák körében is. Az elmúlt néhány évben is részt vettünk a versenyen, idén is képviselte négy kisgyermek a szigligeti óvodát.  
 

Szalay Zsóka Anna 6 éves, 
Takácsi József 5 éves, 
Széplábi Léna 4 éves, 

Szabó Máté 4 éves 
 
kisgyermekek ügyeskedtek, akikre természetesen nagyon büszkék vagyunk. Egyéniségükhöz és életkorukhoz illő verset mondtak. 
Mindegyikükkel közösen választottunk a magyar gyermekirodalomból: Osvát Erzsébet, Gazdag Erzsi és Demény Ottó művei közül.  
Bátran, hangosan és mosolyogva adták elő amit megtanultak. Nagy tapsot kaptak a jelenlevőktől, a zsűritől.  
Máté szavalatával II. helyezést ért el, Zsóka pedig a zsűri külön dicséretében részesült.  Óvodás társaiknak is elmesélték élménye-
iket, itthon is elszavalták verseiket és természetesen azt mondták, hogy jövőre is ott lesznek.  
Gratulálunk gyerekek! 
 

Csombó  Lajosné 
óvodapedagógus 
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Áprilisban történt a Szigligeti Általános Iskolában 

A tavaszi szünet után, áprilisban, 4-én kezdődött el a tanítás újra. A tavasz is beköszöntött közben. Az iskolaudvar 

még sokáig sáros volt az esők után, de a nap megmutatta magát nekünk. A gyerekek boldog örömmel játszottak a 

kertben, a szabadidejükben. A tél vége sokáig elhúzódott. Sokat voltak az épületbe bezárva. Nagy boldogság volt a 

kiszabadulás. 

4-én reggel az iskolára hangolódásul színházi előadást tekintettek meg az alsósok és az óvodások. A felelős állattar-

tásról kaptak oktatást a Szegedi Színház társulatának segítségével húsvét ürügyén. A húsvétra kapott állatok gondo-

zásáról szólt a játék. 

Az előző év során meghirdetett elemgyűjtő versenyre összegyűjtött elemeket a versenyt hirdető cég elszállította. 

Hatalmas mennyiség, 125 kg gyűlt össze. Más iskolák még eredményesebbek voltak. Mi 5 000 Ft jutalmat kaptunk.  

A múlt havi veszprémi mezei futóversenyen nyújtott teljesítménye és a korábbi évek eredményei alapján a Veszpré-

mi SVSE egyesület vezetője, Stupián Anikó megkereste iskolánkat, szeretnének Pali bácsival és a kiemelkedő sporto-

lóinkkal leszerződni. Egy ilyen egyesület több módon is segítheti a sportolóinkat és az iskolát. Reményeink szerint 

minden az elvárások szerint alakul. Máris kaptak sportolóink sportruházatot. A speciális öltözet és felszerelés sok 

pénzbe kerül. Eddig támogatóinkra és a családokra számíthattunk.  

Sikeresen lezajlott az iskolánkban az április 9-i szavazás. Sokat dolgoztak az önkormányzat és az iskola dolgozói, hogy 

technikailag minden rendben legyen. 

5-én hatalmas papírszállítmány hagyta el iskolánkat. A befolyt pénzből az alsó tagozatos osztálytermekbe cipőtáro-

lós öltöző padokat rendeltünk. 

Nagy meglepetésünkre az ALEX bútor nagyvonalú támogatásával néhány nap alatt megérkeztek a bútorok. A gyere-

kek a váltócipőjüket, a táskájukat tarthatják rajtuk, és öltözködhetnek, pihenhetnek is az ülőalkamatosságokon. 

 

A farsangi bevételből és az újabb papír szállítmányból 

- melyet újra köszönünk a HE-PA Hungary Plast Kft-

nek és Treutz Erikának-, a fiú öltözőbe öltözői padokat 

rendeltünk. Az ALEX bútorgyár ismét kedvezményes 

áron segít bennünket a szükséges bútorokhoz. A meg-

növekedett tanulói létszám szükségessé teszi, hogy 

folyamatosan fejlesszünk, újabb bútorokat vásárol-

junk.  

Szükségünk van még egy egész tanteremnyi bútorzat-

ra. Kerestük a lehetőséget a másfél millió forintos be-

ruházásra. A következő tanévet e nélkül nem tudjuk 

megkezdeni. Az új tanévvel újabb gyermekek érkez-

nek hozzánk, az ő elhelyezésük függ a beruházástól. A 

Nemesgulácsi iskola kínált nekünk használt osztálytermi bútorokat, mi köszönettel elfogadtuk a felajánlást. 

Kollégáinkhoz szaktanácsadó látogatott. Segítette a pedagógusokat a tehetséges gyermekekkel még hatékonyabb 

foglalkozásban. Iskolánkban tehetséggondozás folyik testnevelésből, angol nyelvből, matematikából, természettu-

dományos tárgyakból, magyar nyelvből, történelemből, rajzból, énekzenéből. 

10-én véradásnak adott helyet az iskola. 

A 8. évfolyamosok tablófotózása is megtörtént az elmúlt napokban. Nagy erőkkel készülnek az általános iskolai éle-

tük lezárása fiataljaink. Búcsú kirándulás, ballagás, tabló, megfelelő bizonyítvány… az utolsó hetek feladatai. Komo-

lyan, felelősségteljesen intézik a dolgaikat. Úgy vélem, mindenki felkészült az új életszakaszra, a középiskolai kihívá-

sokra. 
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13-án elhagyta az iskolát az újabb ruha és élelmiszer csomag a budapesti hajléktalan óvodába, immáron 3. alkalom-

mal. Köszönjük a támogatóknak (adományozók, szállító) a segítséget! 

12-13-án volt a leendő első osztályosok beíratása. 8 kisgyermek készül nálunk megkezdeni az iskolai életét. 1 szigli-

geti, 4 badacsonytördemici, 3 tapolcai lakos közülük. 

16-án értesültünk az Idrányi lányok nagyszerű teljesítményéről. A hét végén a Ritmuscsapatok Országos Táncbajnok-

ságán Panna 1. helyezetett lett egyéniben, trióban, nagycsapatban, formációban. Duóban 4.  

Lilla Formációban 1., egyéniben 8. lett. 

Ezzel egyenes a belépőjük az Európa Bajnokságra, Zágrábba. Gratulálunk! 

Falati Liliána az országos terepfutó verseny döntőjében a mezei futóversenyen, 1500 m-en, 233 résztvevőből 50. 

helyezést ért el a gödöllői versenyen. Gratulálunk! 

21-én, szombaton egy délelőttre visszaléptünk fél évezredet. Mátyás korabeli játszóházba csöppentek a gyerekek. 

Mátyás király személyesen is ellátogatott az iskolába. Fogadta alattvalóit, majd megvendégelte őket. Együtt készül-

tek korabeli tánccal az ünnepi fogadásra. 

A XIV. Petanque Diákolimpia Területi Döntőjén több csapatunk is bejutott az országos döntőbe: 

Korcsoportjuk szerinti 1. helyezettek: Józsa Tünde, Szászi Henrietta, Szabó Alexa, Farkas Bálint, Falati Nóra, Papp 

Ábel, Pák Bernát. 

2. helyezettek: Falati Liliána, Szalai Attila, Borsfai Benjámin, Falati Kitti, Lovász Anna, Mészáros Márk. 

3. helyezettek: Széplábi Boróka, Idrányi Lilla, Gyulai Noémi, Szabó Márk lettek. 

 

 
 

26-án a Diákolimpia Kisiskolák Sportversenyén Atlétikából 800 m-es távon 1. helyezett lett Mező Zsófia.  

Pukli Zsófia egyéni összetett (60 m futás, kislabda hajítás, távolugrás) 1-4. osztályosok korcsoportjában 2. helyezett 

lett.  

Mindketten bejutottak a megyei döntőbe. Gratulálunk a gyerekeknek és Mile Pál tanár úrnak. 

 

További információk a www.szigliget.hu/szigliget oldalon és a facebookon. 

http://www.szigliget.hu/szigliget
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2-án az iskola futball csapata Badacsonytomajra megy Pali bácsival megmérkőzni a környékbeli iskolásokkal. 

4-én a „Szeresd a magyart” Hungarikumok versenyén Szalay Jázmin, Mező Zsófia 8. osztályos és Mező Ábris, Medve 

Márton 7. osztályos tanulók Horváthné Puskás Judit vezetésével vesznek részt a megyei döntőn. 

4-én délelőtt a Járdányi Pál Zeneiskola zenetanárai, hallgatói bemutató foglalkozást tartanak tanulóinknak. 

7-én Sümegre mennek az 6.7.8. osztályosok várostromra. Horváthné Puskás Judit szervezte a különleges történe-

lem órát. 

8-án a 3-4. osztályosok rendkívüli testnevelés órán vesznek részt, Lovász Beáta jóga foglalkozást tart nekik. 

9-én, 16:30-kor tartjuk iskolánkban az Anyák napi ünnepséget. Az ünnepség keretében Polgármester úr köszönti az 

újszülött kisgyermekes családokat. 

12-én 16 órakor a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör A Gólya ligetben elülteti az újszülöttek fáját. Az iskolások kis 

produkcióval készülnek. 

14-én nevelési értekezlet miatt a gyermekek csak a délelőtti órákon vesznek rész. Ebéd után mennek haza. 

15-én az 1-2. osztályosok rendkívüli testnevelés órán vesznek részt, Lovász Beáta jóga foglalkozást tart nekik is. 

16-án országos idegen nyelvi mérés lesz, a 6. és 8. évfolyamok vesznek rajta részt. 

17- én rendkívüli rajzórákon vesznek rész tanulóink. Kiállítás, műelemzés, rajzolás lesz a foglalkozásokon. 

23-án az országos kompetencia mérés kerül megrendezésre, a 6. és 8. évfolyamosok szövegértésből és matemati-

kából adnak számot tudásukról. 

24-én szállítják el a szelektív papírt az iskolából. 

25-én az 5. osztályosok Sümegre mennek Kőkorszaki szakik rendkívüli történelem órára. 

31-én tartjuk a Gyermek napot a Turisztikai Egyesület támogatásával. 

Benkő Katalin 

intézményvezető 

Májusi várható események a Szigligeti Általános Iskolában 

 

Pályázatot nyertünk       

A Balatonfüred Önkormányzata pályázatot írt ki iskolák számára azzal a céllal, hogy tanulmányi kirán-

dulás keretében megismerkedhessenek az iskolások a Balatoni hajóz történetével és jelenével, illetve 

hogy nyomon követhessék Jókai Mór balatonfüredi érintettségét, és az Aranyember című regényének 

születésének ihletőit, színhelyeit. 

Egy egész napos Balatonfüred környéki kirándulást teljes ellátással, szállítással nyerte meg iskolánk 50 

tanulója számára. 3-7. osztályig minden tanulónk júniusban ellátogat Balatonfüredre, és ott a fiatalab-

bak a balatoni hajózással ismerkednek, az idősebbek pedig a bejárják Jókai életútjának egy szakaszát. 

Köszönjük szépen! 
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Tisztelt Tagok, Pártoló Tagok, 
Szigligetet Szeretők! 
 
A Szigligeti Táj- és Településvédő 
Kör jogot szerzett, hogy az adózó 
magánszemélyek által felajánlott 
szja 1%-át fogadja. 
Körünk és az Szigligeti Általános 
Iskola között meglévő 

„Megállapodás” szerint támogatjuk az iskola környezet- és 
természetvédelmi programját. Az 1%-ok felajánlása komoly 
segítséget jelent az iskolának, hiszen az így befolyt összeget 
teljes egészében a fenti célra fordítjuk. 
Ez 2017-ben közel 140000Ft-ot jelentett. A pénzből faanyagot 
vásároltunk egy nyitott tanterem megépítéséhez. 
Körünk már korábban is támogatta az iskola környezet- és 
természetvédelmi programját, többek között madáretetőket 
vásároltunk, illetve pl. egy rajzpályázat díjazásaként őshonos 
gyümölcsfákat ajándékoztunk az iskolának. 
Az iskola mellett működő alapítvány bő két éve megszűnt. Tíz 
évig, amíg az alapítvány működött, komoly forrást jelentett 
egy-egy program finanszírozásánál, eszközök megvásárlásánál. 
Körünk felajánlotta, hogy a profilunkba vágó tevékenységeket 
ilyen módon is támogatjuk. 
Ehhez kérem az Önök felajánlását, illetve kérem, javasolják a 
környezetükben lévő személyeknek is. 
Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
Adószám: 19254465-1-41   Demeter Éva - elnök 
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Takács József  gyűjteményéből 

Barackvirággal, Ihász Ilona - 1956 

Ibolyás lány 1958 

Ihász Ilona - 1956 

Varga Károly, Ihász Ilona - Hazatérők 
Rezes Molnár Lajos 
modellje 10 éven át 
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


