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Farsang 2018 

Ebben az évben február 17-én rendezte meg az iskola Szülői Munkaközössége hagyományos farsangi bálját a szokásos helyszí-
nen, az iskola zsibongójában. Már hetekkel a mulatság előtt megkezdődött a készülődés, hogy idén is táncbemutatóval lephessék 
meg a szülők a bál napján a közönséget. A lelkes táncosok rumbával készültek a nagy napra, a koreográfiát Kulcsár László táncpe-
dagógus és Mezeyné Verő Katalin tanították be.  

A diákok is készültek egy kis előadással a mulattságra, s az estet az általuk előadott csodaszép palotás nyitotta meg. A táncokat 
követően megkezdődött a jelmezes felvonulás. Idén sokan beöltöztek, sőt a fellépők csoportos produkciókkal is megörvendez-
tették a közönséget. Felvonult a Mam Ko Ham zenekar,  a Cefre örs, Luke Skywalker és Rey, Vadonnák, Minnie és Mickey egér, 
Piroska és a Farkas, velük együtt a Vadász, a Pom-pom lány és a  Teniszcsillag, a  Közhaszontalan munkás, Batman, Karbantartók, 
Rózsa Sándor és Cicciolina, a Vasutas, és még sokan mások. Az est további része is vidáman folytatódott, aki ott volt, hajnalig 
rophatta a táncot a retro diszkó népszerű slágereire. A fergeteges mulatozást csak rövid időre szakította meg a tombolahúzás. 

Köszönjük a sok értékes felajánlást a szülőknek és valamennyi támogatónknak! 

Rendezvényünket támogatták:  

Szigligeti Önkormányzat, Villa Kabala- Fölföldi Péter, Tópart Büfé - Barkó Tamás, Kikötő Étterem-Varga Marcsi, Nefelejcs Étterem 
( Badacsonytördemic)- Széll Gábor, Németh Pince ( Badacsony) –Szalai Attila, Szászi Pince ( Hegymagas)- Szászi Endre, Szent An-
tal Pince- Szántó Zsolt, Cseh Judit,Horváthné Czégány Judit, Silver Mesterkozmetika ( Tapolca), Move Mozgásstúdió ( Tapolca)- 
Fábián Kata, Oszi bácsi és Piró, Maár Sándor és felesége, Domonkos Zoltán, Alpár Marcsi és Takács Gergő, Dr. Macsuga Tímea 
fogorvos, Idrányi Péter, Bizo-Car 2002 Kft. ( Tapolca), és a szülők. 

Az est bevételét, mint már évek óta a Szigligeti Általános Iskola tanulóinak év végi kirándulására fordítjuk. 

Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte és támogatta farsangi mulatságunkat! 

Király Nikolett 
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    Sokáig készültek a kisgyerekek erre a délelőttre. Február a farsang hónapja, így ennek jegyében teltek a napok, hetek. Az óvoda 

tarka-barka díszbe öltözött, sok színes lufi, szerpentinek, színes kalóz álarcok, koronák és szemüvegek díszítették a faliújságokat 

és a csoportszobát. Természete- sen a bohóc figurája sem ma-

radhatott ki, így óriási méretben festettünk egyet, melynek sár-

ga haja és zöld gallérja a kisgye- rekek tenyérlenyomataiból 

készültek. Az izgatott készülődés mindig azzal kezdődik, vajon 

kinek a bőrébe bújjanak az idén? Amikor már mindenki tudta, 

hogy milyen jelmezt ölt magára, elkezdődött a karneváli műsor 

összeállítása, a kis jelmezversek tanulgatása, a mondókák, kö-

szöntők és a hangos zeneszóval kísért táncok tanulgatása. A 

jeles esemény 23-án zajlott az oviban, melyre mindig szere-

tettel hívjuk és várjuk a vendége- ket, akik meg is érkeztek szép 

számmal hozzánk. A köszöntőt követte az Itt a farsang, áll a bál…. hangos hangszeres felvonulással és szépen sorban az aprónép 

bemutatkozása. Köszönjük a sok bátorító tapsot a lelkes közönségnek, valamint a  finomságokat amivel hozzájárultak a mulatság-

hoz. A sok tánc és harsogás után következett a falatozás és egy vidám találkozás Tibi bohóccal, aki a tréfán és nevetésen kívül lufi 

figurákkal ajándékozta meg a gyerekeket. Köszönjük a Szülői Szervezet támogatását, mellyel segítették a vidám hangulat megte-

remtését. Mosolyt és örömöt csalt mindenki arcára az ovis buli záró tánca, amit közösen jártunk el vendégeinkkel, mellyel véget 

ért az idei „Mesebeli karnevál”.         Csombó Lajosné—óvodapedagógus 

„ Mesebeli  karnevál ” 
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Februárban történt a Szigligeti Általános Iskolában 

A február rövid pihenővel kezdődött. Tanulóink három napig állhattak át a második félév kihívásaira. Az influenzajár-
vány iskolánkat is elérte. Többen egészen sokáig, hetekig gyengélkedtek. Arra számítottunk, hogy az a pár pihenőnap 
megállítja a folyamatot. Sajnos nem így történt. Az országos helyzet nálunk is leképeződött. Még mindig sok a hiány-
zó. Magas láz, légúti panaszok, hányás, hasmenés a tünet. Intézményünkben folyamatos a fertőtlenítés, takarítás, 
rekord mennyiségű zsebkendő fogy. Reméljük a hó és a tartós hideg megoldja ezt a nehéz helyzetet. 
Nagy mennyiségű madáreleség is fogy. Köszönet a Táj és Településvédő körnek, a családoknak, hogy van mit tennünk 
a madáretetőkbe. 
Örömmel jelenthetem, hogy a német szakkör elindult két csoporttal. Ingyen foglalkozik dr. Alpár Jenőné, Erzsébet a 
gyerekkel heti rendszerességgel hétfőn délután az iskolában. 
Felnőtt jóga is indult, hétfőn délután 5 órától Tóth Orsolya jógaterapeuta tart foglalkozást. 
Tanulóinkat az iskolafogász átvizsgálta, ha valamilyen problémát észlelt az orvos, a szülőket értesítette. Az ő felada-
tuk a gyermekek ellátásának biztosítása a jelzés alapján. A gyermekeink fogainak gondozása, szükség esetén az ellá-
tása, élettani szempontból egészségmegőrző szerepű, tehát nagyon fontos. 
A védőnő is ellátogatott hozzánk. 
Megtartottuk a félévi szülői értekezletünket. 
Az idei tanév utolsó óvodás foglalkozását is megtartottuk. 
Fergetegesre sikerült a gyermek és felnőtt farsang. Szellemes, érdekes, lenyűgöző jelmezeket, előadásokat láttunk. 
Óriási meglepetéssel szolgáltak a 8. osztályosok. Különleges tánccal nyitották meg a bálokat. A 7. osztályosok kisfil-
met készítettek, melyet a gyermekfarsang végén vetítettek le. Az egyébként rendkívül színes program még érdeke-
sebb lett ettől az előadástól. 
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Várható események márciusban 

Ebben a hónapban is lesz a papírszállítás. Minden felesleges-
sé vált papír hulladékot várunk bármilyen kis mennyiségben 
is. Sok kicsi sokra megy. 
Már lázasan készülnek a gyerekek a március 15. méltó meg-
ünneplésére. Tanulóink 16:30- kor Szigligeten, 18 órakor Ba-
dacsonytördemicen ünnepelnek a települések lakóival 
együtt. 
15-ével kezdődően hosszú hétvége jön, négy napos. A 16-át 
le kell dolgoznunk, 10-én. Ezen a napon, szombaton logikai 
játék napot tartunk az iskolában. Tanulóink egész délelőtt 
közösségi és táblajátékokkal ismerkedhetnek és csiszolhatják 
elméjüket. 
16-án 14 órakor expó nyílik Tapolcán a Csermák János Ren-
dezvénycsarnokba. Iskolánk bemutatkozik ezen a fórumon. 
Kézműves foglalkozásokkal, tánccal, zenével készülünk. 
Évek óta szokás, hogy márciusban meglátogatnak bennünket 
a badacsonytördemici és szigligeti óvodások. Mi nagyon ké-
szülünk. A fogadásukra programot szervezünk. 
24-én tartjuk ebben a tanévben az utolsó óvodás foglalkozá-
sunkat. A beiratkozás az első osztályba április közepén lesz. 
Erről majd később küldünk értesítést az érintetteknek. 
A tavaszi szünet első napja március 29. Az első tanítási nap 4-
én lesz. Szűk egy hétre esik a húsvéti ünnepkör. 

Benkő Katalin - intézményvezető 
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Színházlátogatás - A Pál utcai fiúk 

A Turisztikai Egyesület febr. 12-én szín-

házlátogatást szervezett a Balaton Szín-

házba. Remek produkciót láttunk a Pan-

non Várszínháztól,  A Pál utcai fiúk c. 

musicalt. Molnár Ferenc művét Dés 

László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián 

dolgozták át zenés színdarabbá. Először 

Budapesten a Vígszínházban mutatták 

be 2016-ban.  

A történet szerint két, fiúkból álló csa-

pat, a Pál utcai fiúk és a vörösingesek 

között megy a harc a grundért. Az ese-

mények kulcsfigurája Nemecsek Ernő, 

aki életét áldozza a terület megvédésé-

ért. Mindez abban a korban, amikor 

még az adott szónak, becsületnek, árulásnak súlya volt. Olyannyira, hogy még az ellenség szemében is tiszteletet 

vívtak ki a nemes tettek. A gyerekek eljátszották a felnőttek világát, csatával, tábornokkal, egylettel, elnökkel. A já-

ték során aztán maguk is felnőttek, sőt szembesültek azzal, hogy időnként valóban vérre mennek a dolgok. 

Fantasztikus előadásban volt részünk! Aki teheti nézze meg az előadást!     Káli Magdolna 

Köszönetnyilvánítás 

A Szigligeti Polgárőr Egyesület az előző évekhez hasonlóan szeretné megköszönni a lakosság támogatását, amit az 
egyesület részére biztosítottak.  A lehetőségeinkhez mérten és a törvényi szabályozáshoz igazodva végeztük tevé-
kenységünket a 2017-es évben is. A továbbiakban is szeretnénk  szolgálataink alatt a közbiztonságra, a személy- és a 
vagyonvédelemre minél több figyelmet fordítani, valamint változatlan célunk, hogy a településen hatékony segítsé-
get nyújtsunk a közérdekű feladatok elvégzésében. Az eredményes munkánkhoz kérjük a lakosság erkölcsi és anyagi 
támogatását a következő évben is. 
Az előző évben felajánlásuk nagy részét a polgárőr autó felszerelésére és annak fenntartására költöttük.  A 2017-es 
esztendőben fő támogatóink voltak: 
 
o Országos Polgárőr Szövetség   
o Szigligeti Turisztikai Egyesület 
o Kálmán László és Kálmán Lászlóné 
 
Ezúton köszönjük támogatásukat! 
 
Támogatásukat és felajánlásukat a 
következő bankszámlára várjuk: 
 
Bankszámlaszám: 
72800054-15523851 
Polgárőr Egyesület Szigliget 
Adószám: 18935237-1-19 
Tel: +36 70 287 4583 
 

Szigligeti Polgárőr Egyesület 
Vezetősége 
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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 

Giczi Veronika gyógytornász 

 vezetésével kondicionáló 

tornát tartunk 

csütörtökönként 18 órától a 

Szigligeti Általános Iskolában. 

Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

Jóga 

Tóth Orsolya jógaoktató 

hétfőnként 17:00 órától 

jóga tanfolyamot tart a Szigligeti 

Általános Iskola tornatermében. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
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Takács József 

gyűjteményéből 

Nagy P.Istvánné, Szabó Kálmánné, Czili Józsefné, Bíró Józsefné 
Mészáros József, Mészáros Józsefné, Nagy P.Istvánné, Szabó Istvánné 

Nagy P.Istvánné, Szabó Kálmánné, Czili Józsefné, Bíró Józsefné 
Mészáros József, Mészáros Józsefné, Nagy P.Istvánné, Szabó Istvánné 

Piller Lajos Piller Lajos 

Baricz Lajosné, Bíró Józsefné, Nyírő Lajosné, Nagy Istvánné Baricz Lajosné, Bíró Józsefné, Nyírő Lajosné, Nagy Istvánné 
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
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