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Faültetés a Gólya ligetben 

Május elején immár hetedik alkalommal jöttünk össze, hogy a tavaly született szigligeti gyerekeket egy-egy fával kö-
szöntsük. A déli órákban még barátságtalanul sötét volt az ég, de délutánra az ünnepnek megfelelően kitisztult az 
idő.  
Örömünkre szolgált, hogy elfogadta meghívásunkat Dr Bándi Gyula ombudsman helyettes. Mint mondta, tavaly 
olyan jól érezte magát közöttünk, és olyan szép szokásnak tartja a faültetési kezdeményezésünket, hogy szívesen 
vette programba a szigligeti látogatást. 
2012-ben az „első fecskék”, Németh Sára és Karsai Alex voltak. Az ő fáik már szépen megerősödtek. Mint mondták, 
büszkék rá, hogy a parkban olvashatják nevüket egy-egy fa előtt, amiket az ő születésük örömére ültettünk. 
Tavaly négy gyerek született Szigligeten, így e tavaszon négy facsemetével lett gazdagabb a Gólya liget. Az ünnepelt 
gyerekek: Balassa Nóra, Holczbauer Levente, Orosz Nóra és Szőke Adrián.  
Változtattunk a táblácskák anyagán. A kezdetekkor számoltunk avval, hogy a táblának bírnia kell az időjárás viszon-
tagságait. Arra azonban nem gondoltunk, hogy a vadak komoly kárt tehetnek, és sajnos tettek is. Ezért döntöttünk a 
rozsdamentes fém mellett. A törötteket is már ilyenre cseréltük. 
Kis ünnepélyünket az iskolások népdal csokorral köszöntötték. Ezt követően az édesapák feladata volt - szokás szerint 
- hogy felszereljék a már előre beültetett fák elé a névtáblát.  
Újdonság, hogy idén két nagyobbacska kislány, Hegyi Virág és Hegyi Dorka is átvehetett egy-egy táblát. Ők még az 
előtt születtek, hogy Körünk ezt a programot elindította. Édesapjuktól azonban látták, hogy sok munkával ugyan, de 
egyre szebb, gondozottabb a Gólya liget. Ők is szívesen vesznek részt ebben a munkában, ők is szeretnének gondos-
kodni egy fáról, annak környékéről. Örökbe fogadtak tehát egy-egy fát. Ezzel a szimbolikus örökbe fogadással kinyil-
vánították, hogy számukra is fontos a természet, cselekvően részt vállalnak környezetük gondozásában. 
Isten éltesse az ünnepelteket és családjaikat! Reméljük, e hagyomány nem szakad meg.  Rajtunk nem fog múlni… 
 

Demeter Éva 

további képek a következő oldalon... 

Németh Sára és Karsai Alex Németh Sára és Karsai Alex Vendégeink Vendégeink 



  2. oldal               Szigligeti Harsona                                           2018. Május 

Balassa Nóra édesanyja karján Balassa Nóra édesanyja karján 

Holczbauer család 

Balassa Nóra édesanyja karján 

Holczbauer család 

Szőke Adrián tábláját teszik fel Szőke Adrián tábláját teszik fel Orosz Nóra szüleivel Orosz Nóra szüleivel 

Hegyi Dorka az örökbe fogadott fával Hegyi Dorka az örökbe fogadott fával Hegyi Virág Hegyi Virág 
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Balaton napja és Szentháromság-napi halászléfőző verseny 

Az ebben az évben megrendezett halászléfőző verseny a Balaton napja 2018 rendezvénysorozat része volt. 

Május 26-án a programok először a strandon kezdődtek, ahol az érdeklődők részt vehettek homokvár építő-, papírhajó úsztató 

versenyen, Balaton ismereti kvíz vetélkedőn, közös vízbefutáson. A nap folyamán, akik kilátogattak a strandra, spinning  és jóga 

foglalkozásokon próbálhatták ki magukat, majd 14:30-kor nálunk is, mint a többi Balaton parti településen, a Balaton Borral koc-

cinthattak. 

Délután  a program a kikötő előtti parkban folytatódott, ahol már korán elkezdődött a sürgés-forgás a bográcsok körül. Idén 5 

csapat nevezett a halászléfőző versenyre. A szakácsok elhozták titkos receptjeiket, mindenki másképp kezdett hozzá az elkészí-

téshez, más fortélyokat vetett be a siker érdekében. De a végeredmény minden csapatnál igazán ízletes, finom halászlé lett. 

A zsűri tagjai- Káli Magdi, Póka Ibolya, Szabó Tibor és Takács József- hosszasan kóstolgatták a halászleveket, mire a végeredmény 

megszületett. Megosztott 1. helyen végzett a Gamma GT. és a Töreki Farm, 2. lett a Hatosfogat, 3. hely lett az Ősnyaralóké, 4. 

lett a KárÁszok  csapata. A támogatóknak köszönhetően egyik csapat sem ment haza üres kézzel, a résztvevők és az érdeklődők 

pedig teli hassal, és reméljük elégedetten távoztak. 

Rendezvényünket támogatták: 

Szigligeti Önkormányzat, Oszi bácsi és Piró Keszegsütödéje, Barkó Tamás ( Tópart Büfé), Kardos család ( Pupos Pince), Németh 

Zoltán ( Várkávézó), Három Platán Étterem, Németh Pince, Szent Antal Pince, Szabó Tibor 

Segítők: Laszczikné Marika, Balassa Boglárka, Ressné Erika. 

Köszönet minden támogatónak és segítőnek! Király Nikolett 

A győztes várépítők 

Hatosfogat 

A győztes várépítők 

Ősnyaralók 

Hatosfogat 

Vízbefutás 

Ősnyaralók 

KárÁszok 

Vízbefutás 

Töreki Farm 

KárÁszok 

Töreki Farm Gamma GT Gamma GT 
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Óvoda 

Ismét büszkélkedhetünk… 

A tűzoltókról és munkájukról rajzoltak tehetséges óvodásaink egy pályázati felhívás alkalmával. Négyen is készítettek nagyon 
szép ceruzarajzot más-más témával és címmel. Bodó Ambrus, Szalay Zsóka Anna, Széplábi Léna és Takácsi József elkészült 

alkotásait Veszprémbe küldtük, ahonnan 
hamarosan meg is kaptuk a visszajelzést, 
mely szerint Zsókánk az óvodás korcso-
port III. helyezését érte el pályamunkájá-
val. Az eredményhirdetésre és a díjátadó 
ünnepségre családja kísérte el őt, ahol a 
díjazott alkotásokat ki is állították. Az ott 
készült képeket anyukájától kaptuk, melye-
ket ezúton szeretnénk megosztani az olva-
sókkal is. Ajándékcsomagját elhozta és 
nekünk is megmutatta az oviban. Sok- sok 
színes ceruza is lapult a táskában. Biztos 
vagyok benne, hogy nagyon sok szép alko-
tást fog még Zsóka készíteni, nem lesz ide-
jük a ceruzáknak pihenni. 
Ügyes voltál kislány, gratulálunk neked! 

 
 

Csombó  Lajosné 
óvodapedagógus 

Gyermeknap előtt 

Május végén mindig igyekszünk olyasmivel meglepetést okozni a gyerekeknek, amelyek egyébként a hétköznapokat nem jel-

lemzik. Egyik ilyen volt 22-én a Mézengúzok zenekar koncertje, melyet az óvodások és az iskola alsósai együtt hallgattak és mo-

zogtak végig az ovi udvarán. A négy fiatal előadó csupa kedves gyermekdallal igyekezett a gyerekek kedvében járni. Az időjárás 

is mosolygós volt, napsütésben a fűben ülve és táncolva telt el az idő. A kicsik szőnyegeken, a nagyobbak padokon  élvezték az 

előadást. Valószínűleg néhány házzal odébb is, hiszen a hangulat és az énekszó messze elhallatszott. Köszönjük a Könyvtár fel-

ajánlását, támogatását! Örömet szereztek a gyermekeknek. A következő képek biztosan árulkodnak a gyermekek jó kedvéről és 

hangulatáról.  

Csombó  Lajosné 

óvodapedagógus 
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Óvoda 

Ezt a dalt és még néhány másikat is elénekeltünk, míg körbejártuk és körbetáncoltuk az idei MÁJUSFÁT az óvoda udvarán.  Kis-

gyerekek, testvérek, szülők, nagyszülők és az óvoda dolgozói együtt alkottunk egy hosszú láncot és szép, nagy kört. A táncba és 

énekszóba mindenki bekapcsolódott.  

Harmadszor kaptak az óvoda kis lakói májusfát a szülőktől. Mindig friss virággal a táblácska alatt teltek a napok, míg elérkezett 

május 25. az idei Családi napunk. Ezen a napon minden a gyermekekért, a gyermekeknek szólt. A mozgásos és ügyességi verseny-

játékok, a finom tízórai és a szabadban főzött pörkölt, a gyönyörű, hatalmas csokoládétorta, finom pogácsa…és még az időjárás is 

a kedvükre volt. Akik szüleikkel együtt részt vettek a játékos versengésekben mindannyian édes jutalomban részesültek. A vidám-

ságot közös ebéddel zártuk, amit sajnos az eső kissé megsürgetett. A kisgyerekek minden évben le is festik a májusfát úgy, ahogy 

ők látják. Ezeket a képeket eltesszük  emlékbe, de most még a faliújságot díszítik.  

Nemcsak  a gyerekek festményei, hanem rengeteg fotó is megörökítette a kellemes délelőttöt, mielőtt azonban képeket nézeget-

nénk szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a gyerekek öröméhez hozzájárultak: az óvoda Szülői Szervezete, Paprika Ven-

déglő – Kiss András, Barkó Tamás, Egyed Péter, Szigliget Önkormányzata. Köszönjük Takácsi nagymamának, hogy idén is megfőz-

te nekünk a finom ebédet, Szabó Tibornak a hatalmas üstöt, Szalay-Szabó Anita szervező munkáját és munkatársaim odaadását. 

Az Apukák részvételét a Májusfa dolgos állításában és természetesen a fa kivételében. Ígérjük, hogy a következő esztendőben is 

nagyon fogunk örülni, ha Május 1-jén ilyen szép fa vár bennünket az óvoda udvarán! 

Köszönjük Mindenkinek! 

Csombó  Lajosné 
óvodapedagógus 

Helyet, helyet nekem is, ha kicsike vagyok is… 
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Iskola 

Májusban történt a Szigligeti Általános Iskolában 

A május hónap hosszú hétvégével indult. Tikkasztó nyárias napok köszöntöttek ránk, ami kitartott szinte az egész hónapban. A 
tantermekben nagy hőség volt, a gyermekeknek így is a legjobb képességük szerint kellett teljesíteni. Rohamosan közeledik az év 
vége. A tanév munkájának gyümölcse az áprilisi, májusi hónapokban kerül learatásra, ezért ez a beszámoló mindig bőségesebb, 
mint a többi hónapban.  Mozgalmas napok vannak mögöttünk, sok a dolgozat és a verseny. 
Rengeteg kiemelkedő versenyeredményünk van. Tanulóink idén is kimagasló teljesítményt nyújtottak sportba, képzőművészet-
ben, szaktárgyakban: 
Sportban: Mile Pál tanár úr tanítványai: Mező Zsófia a diákolimpia Veszprém megyei döntőjében, atlétikában 300 m-es síkfutás-
ban III. helyezést, 800 m-es síkfutásban nagyon jó idővel I. helyezést ért el, az országos döntőbe jutott, ami Szombathelyen kerül 
megrendezésre.  
2-án a felsősök közül többen részt vettek a Badacsonytomajon megrendezett labdarúgó bajnokságon.  
Petanqeban 4 tanulónk: Józsa Péter, Falati Kitti, Lovász Anna és Mészáros Márk korcsoportjukban az országos diákolimpián 1. 
helyezettek lettek. Gratulálunk!  
Országos rajz versenyeken Császár Lászlóné és Szájer Béla tanár úr tanítványai igen komoly eredményeket mondhatnak magukénak:  
A nagy múltú, országosan meghirdetett Városvédő pályázat korcsoportonként: Kutasy Lúcia különdíj, Szalai Jázmin II. helyezett, 
Szommer Hanna II. hely, Czanka Szabina I. hely, Tóth Koppány I. hely, Pák Bernát I. hely, Horváth Bence I. díj. Gratulálunk!  
A Tóth Sándor pápai képzőművészeti Jókai témához kapcsolódó pályázaton 1. helyezett Varga Attila, 2. helyezett Mező Zsófia, 3. 
helyezettek Szalai Jázmin és Széplábi Zsófia. 
Tűzoltóság által kiírt katasztrófa védelmi rajzverseny: Szommer Hanna 1. helyezett lett. Gratulálunk! 
A Balaton SE színeiben a Petanqe bajnokság iskolai csapata Havasi Rita vezetésével megnyerte az országos diákolimpia korcso-
portos versenyét. Csapattagok: Falati Liliána, Lovász Anna, Józsa Péter, Mészáros Márk. Gratulálunk! 
Tánc országos versenyen az Idrányi lányok az Európa bajnokságra csapatba első helyezettként jutottak be, Zágrábban lesz a Tánc 
EB. Gratulálunk! Panna több versenyszámban is nyertes. 
Horváthné Puskás Judit tanárnő vezetésével több, a történelem tantárgyhoz köthető tanulmányi versenyen is indultak tanulóink: 
A „Szeresd a magyart! hungarikum versenyen iskolánk csapata a megyei döntőben 8. helyezett: Szalai Jázmin, Mező Zsófia, Mező 
Ábris, Medve Márton. 
A XXIV. Sümegi várostrom várjátékon részt vettek 6-7-8. osztályos tanulóink.  
A sümegi Kőkorszaki szakik játékos akadályversenyén az 5. osztályosaink csapatjelmezekért külön díjat kapott, szépségversenyen 
pedig Búzási Beatrix és Szalai Attila 2. helyezett lett. A város által meghirdetett versenyen felkérést kaptak tanulóink a polgár-
mester úrtól és a szervezőktől, hogy július 29-i jelmezes városi felvonuláson a XIV. Jakab napok Történelmi Fesztiválon vegyenek 
részt. 
Május 9-én tartottuk Anyák napi ünnepségünket, melyre az iskola tanulói szép előadással készültek. Polgármester úr köszöntötte 
azokat a szigligeti édesanyákat, akik 2017-ben adtak életet gyermeküknek. 
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Zeneiskola évenkénti bemutatkozó foglalkozása is meg volt. Több tanulónk jár a Járdányi Pál Zeneiskolába Tapolcára, többükkel 
Dér Krisztina foglalkozik az iskolába szakköri keretben.  
Papír szállítmány ebben a hónapban is elment. Köszönet a sok gondos gyűjtőnek, hogy nem dobálják ki a nekünk értékes anya-
got. Nekünk az innen befolyó pénz fontos tárgyakká válik! 
Faház- „udvari tanterem” elkészült. Nagy köszönet mindenkinek, aki pénzzel, fizikai erővel, vagy erkölcsileg támogatta vállalkozá-
sunkat. (A támogatók nevük elhallgatását kérték.) Tanulóink a kora nyári és őszi nagy melegben kellemes környezetben tanulhat-
nak. 
Kardos Tibor és Horváth György vízvezeték szerelők támogatásával megjavultak vizesblokkok az épületben. 
Lépcső építés első szakasza megvolt, a főbejárati rész megújult akadály mentesítve. A Szigligeti Önkormányzatnak nagy köszö-
net! 
A tankerület támogatásával a 6. osztály tantermének a leszakadt ajtaját kicseréltük, és az elkorhadt udvari padok ülő deszkái  
megújultak. 
Folyamatosan javítanunk kell az elöregedett vízcsapokat, szifonokat. Nagyon megértek már a cserére. Reménykedünk, hogy 
szeptemberben behívják a nagyszabású pályázatunkat. Így közelebb kerülhetünk a víz és villanyrendszer korszerűsítéséhez. 
Gólyaliget avatón tanulóink is részt vettek. Németh Sára és Karsai Alex tanulóinknak fái már hatalmasak, nekik ültetett először a 
Gólyaligetben a Táj és Település Védő Kör. Dalcsokrot énekeltek: Széplábi Boróka, Idrányi Lilla, Ress Kamilla, aki fuvolázott is. 
Szakmai munkánk még magasabb szintű végzésének segítéséhez a BECS folyamatosan zajlik, szaktanácsadó érkezett mérés és 
konfliktuskezelés témakörben. Megtartottuk az évente két alakalommal esedékes, tavaszi nevelési értekezletünket, és a szülői 
értekezleteinket. Itt tájékoztathattuk a szülőket az utolsó hetek feladatairól. A tanulók előmeneteléről fogadóórán beszélget-
hettek a szaktanárokkal. 
Védőnői és orvosi vizsgálaton vettek részt a 6. és 8. osztályos tanulóink. 
Jóga bemutatót tartott az alsó tagozatosoknak Lovász Beáta testnevelés óra keretében. 
Orosz Adél kiállítását és a könyvtár által szervezett Mézengúzok előadását az alsó tagozatosok az óvodásokkal együtt az óvoda 
kertjében nézhették meg. 
A Turisztikai Egyesület jóvoltából 2016-ban gyümölcsfákat ültettünk az osztályoknak az osztálytermek elé. Az első meggyfa meg-
hozta első termését az idei tavaszon. 
A 6. és 8. osztályosok megírták az idegen nyelvi és kompetencia mérést.  
A túraszakkör Balatonfüredre kirándult. 
Megkezdtük a következő tanév előkészítését. 
A papírt egész nyáron gyűjtjük és folyamatosan szállíttatjuk el. Az iskola pince lejárójánál kell elhelyezni a nekünk szánt, összekö-
tözött csomagokat. 
További információk a www.szigliget.hu/iskola honlapon, és a facebookon. 

Júniusi események 

Megint elszaladt egy tanév. Rengeteget fejlődtek, okosodtak a gyerekek, épült, szépült az iskola, több új tanuló érkezett a tanév 
során. 
A szorgalmi időszak utolsó két hete tanulóinknak kellemes dolgokkal telik el. Kirándulások, programok, ballagási próbák, terem 
rendezések tarkítják a napokat. 
4-én, pályázaton nyert kiránduláson iskolánkból 46 tanuló Balatonfüredre mehet ingyen igen érdekes programra. Jókai Az arany-
ember c. regényének színhelyeivel, keletkezésének történetével ismerkedhetnek az idősebbek, a balatoni hajózás történetével a 
fiatalabbak. 
4-én a Balaton SE szervezésében futball és petanque bajnokság lesz az iskola környékén. Itthon maradt tanulóink ezeken a prog-
ramokon vesznek részt. 
A Szülői Munkaközösség által támogatott kirándulásra több felé is utaznak diákjaink. Lesz, aki Kaposmérőre kirándul a lovas íjász 
birtokra, lesz, aki Badacsonyba, lesz, aki Sopronba 3 napra. 
15-én délután a Szülői Munkaközösség Pedagógus napot és Családi napot szervez az iskola kertjében. 
Két hét napközis tábor lesz az iskolában a tanítás után közvetlenül. Jelentkezni az iskolában lehet. 
A harmadik hét a bakonybéli táborban július 2-ától 5 éjszaka, 6 napig tart. 
Országos diákolimpia 800 m-es futó távon Mező Zsófi, Mile Pál tanítványa jutott be. Június 18- 19- 20-án tartják az országos dön-
tőt, Zalaegerszegen. Sok sikert kívánunk! 
A ballagás és bizonyítványosztás június 23-án, 9 órakor kezdődik. Ha valaki nem tudja átvenni a bizonyítványát, a nyári szüni-
dőben szerdánként 9-13 óráig megteheti. Az iskola ajtóra ki lesz írva az ügyeleti rend és a vezetőség elérhetősége. 
 

Benkő Katalin 
intézményvezető 

...folytatás az előző oldalról 

http://www.szigliget.hu/iskola/
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Május elején az iskolában jártam. Az Igazgatónő büszkén mutatta, hogy elkészült a „kerti tanterem”, amit a gyerekek boldogan 
birtokba is vettek már. Sokan egyetértettek a céllal és segítették a terv megvalósulását. Köszönet mindazoknak, akik valamilyen 
módon hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola gazdagodjon a képen látható építménnyel. Ez kedvező lehetőséget teremt, hogy a 
gyerekek egy-egy alkalommal ne az épületben, hanem a terebélyes fák hűsítő árnyékában lévő „tanteremben” tanulhassanak. 
(A támogatók nevük elhallgatását kérték.) 
Az összefogás szép példájának lehettünk tanúi. 

Demeter Éva 
a Táj és településvédő kör elnöke, támogató 

Kerti tanterem 
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Takács József gyűjteményéből 
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