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Megalakult a Szigligeti Nyugdíjas Klub! 

Balassa Balázs polgármester úr és a képviselőtestület kezdeményezésével, támogatásával 
a közelmúltban megalakult a Szigligetiek Nyugdíjas Klubja. Klubhelyiségünk a “régi disz-
kont” (Kossuth utca 49.) épületében található. 

Klubunk hivatalos emblémát kapott a Kéry Reklámiroda felajánlásának jóvoltából. Ez a lo-
gó jelképezi összetartozásunkat, kis közösségünket és lakóhelyünket – Szigligetet – a vár 
stilizációjával.  

Létrejött saját oldalunk a facebookon, hogy segítsük az információ áramlását és megköny-
nyítsük a kapcsolattartást. Szigligeti Nyugdíjas Klub néven találják meg.  
(www.facebook.com/szigligetinyugdijasklub). A facebookon folyamatosan hírül adjuk az 
eseményeinket, klubéletünk történéseit, illetve várható rendezvényeinket. Vannak olyan 

klubtársaink, akik nem számítógépeznek, ezért kérjük fiataljainkat, hogy segítsenek az információ átadásában. 

Immáron két alkalommal tartottunk klubnapot.  

Első alkalommal Jámbor Szilvia előadásán vettünk részt, aki a tapolcai Deák Jenő Kórház dietetikusa. Felhívta a figyel-
met a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek okozta változásokra, azok megelőzésére. Tanácsokat adott 
a helyes táplálkozásra, életmódra, végül az általa készített csicseriborsó-, lencse-, tonhalkrémes kenyérfalatkákat kós-
tolhatták meg a jelenlevők. 

Második alkalommal "Ki van a fényképen?" címmel megrendezett összejövetel alkalmával töltöttünk el közösen egy 
kellemes estét. Takács József klubtársunk évtizedek óta gyűjtögetett régi fotóit Balassa Dániel segítségével kivetítőn 
néztük meg. A gyűjtemény hatalmas mérete több alkalmat is kínál még a jókedvű találgatásokhoz, izgalmas kikapcso-
lódást nyújtott a megsárgult fotókat vizsgálgatni, régi arcokat felfedezni. 

A jövőre nézve terveink között az is szerepel, hogy a múlt emlékeit, hagyományait, szokásat idézzük fel. 

Életet adhatunk éveinknek, ha minél tartalmasabb időt töltünk el egymással, hiszen “a szív nem ismeri a ráncokat”. 
Az egyedül élők sem magányosodnak, szigetelődnek el, ha minden hónapban lesz két alkalom, amikor beszélgethet-
nek, programban vehetnek részt. Mindez hozzájárulhat  ahhoz, hogy szebb napokat élhessen meg minden idősödő 
szigligeti nyugdíjas. 

Az az ember “tud jól öregedni”, aki a változásokhoz alkalmazkodik, a képességeit jól használja, megőrzi önbecsülését, 
örömet nyújtó tevékenységekben vesz részt, vannak életcéljai. Az egyik legfontosabb: elfogadja azokat a gyengesége-
ket is, amelyeken nem tud változtatni.  

A depresszió, elmagányosodás ellen a legjobb orvosság: a közösségi életben való részvétel  és az egymással való be-
szélgetés. 

Szeretnénk a klubéletet úgy kialakítani, hogy egymás felé érdeklődőek legyünk, érezzük az összetartozás jótékony 
hatását lakóhelyünkön. 

Célunk minél hosszabb ideig a szellemi frissességünket fenntartani, az új információk befogadására nyitott szemléle-
tet kialakítani/megőrizni. 

A klubéletet, programokat közösen szeretnénk megtervezni, szívesen fogadunk ötleteket. Terveink között szerepel-
nek kirándulások, csoportos foglalkozások, kézművesség, filmnézés stb. 

A klubéletbe bármikor be lehet kapcsolódni, még akkor is, ha csak egy-egy alkalommal szeretne részt venni az esemé-
nyeken községünk nyugdíjas korú lakója. 

Március hónapban tervezett klub programjaink:  

Március 4. 17:00: Nőnap  

Március 11. 17:00: Hangodi László történész előadása Szigligeti nemzetőrök és honvédek az 1848 -as szabadság-
harcban címmel. 

Péter atya vezetésével közös imával emlékezünk hőseinkre. 

Április hónapban tervezett klub programunk: 

Április 1. 17:00: Novák Judit kertépító, kertész vállalkozó előadása: Talajéltetés, ásás nélküli kertművelés összhang-
ban a természettel. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki a közösségünkben részt szeretne venni! 

Marton Éva Zsuzsanna 

http://www.facebook.com/szigligetinyugdijasklub
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FARSANG 2020 

Fotó: Szabó Lászlóné 

A Szigligeti Általános Iskola szülői munkaközössége idén is megszervezte farsangi bálját.  
A szülők, a település lakossága, a már elballagott diákok és a barátok vették birtokba az iskola auláját és tornatermét 
a gyerekek helyett. A nagyböjt előtti utolsó hétvégén, mondhatni a „farsang farkán” megtartott rendezvény jó hangu-
latban búcsúztatta a telet. 
Szerencsére akadtak lelkes beöltözők, ezzel is emelve az est hangulatát. 
Idén is láthattunk a szülők egy csoportjától, mint papok és apácák egy kis táncos produkciót, melyhez a koreográfiát 
Verő Katalin tanárnő segített összeállítani és természetes aktívan részt is vett a produkcióban. Köszönjük Neki és 
Papp Juhász Judit tanárnőnek, hogy nem csak szülőként, hanem az iskola pedagógusaiként is megtisztelték rendezvé-
nyünket. 
A jelenlévők részesülhettek egy kis cirkuszi hangulatban is, a kifejezetten erre az alkalomra ellátogatott Hejderossz 
cirkusz jóvoltából.  
Megismerkedhettünk a szomszédos település vajákos asszonyával, és láthattuk gyógyítási tehetségét, mely nem kí-
mélte településünk lakosságát sem. 
Maár Sándorné Zsuzsa először nylon szettjében, majd mint Csicserke feleség szórakoztatta a közönséget. 
A fellépőkön kívül voltak még jelmezes megjelentek (boszorkány, rendőrnő, tavasztündér stb.) kiknek ugyan úgy jár 
az elismerés. 
Szeretnénk megköszönni valamennyi aktív szülő, vállalkozás, önkormányzat, egyéb támogatók felajánlását, segítő 
munkáját, a rendezvényre ellátogatottak részvételét, a büfé- és zeneszolgáltatást, mellyel együttesen hozzájárultak 
bálunk sikeréhez.  
Köszönjük! Találkozzunk jövőre ugyanitt! 
Támogatóink: 
Szigliget Község Önkormányzata, Ligetszépe Kozmetika - Platty Fanni, Borbély Pincészet, Balatoni Hajózási Zrt., 
Bonvino Hotel, Barack Fitnesz Stúdió, Horváthné Cégány Judit - masszázs, Boldizsár Tünde - Fitness Plus, 
Ökoturisztikai Látogatóközpont, Spinning Club Tapolca, Lovász Róbertné - mesterfodrász, Takács Andrea - masszázs, 
Eszterházy Pince - Széll Gábor, Idrányi Puszta, Kikötő Étterem - Varga Mária, Kovácsné Liszkai Eszter - mesterfodrász, 
Tőkés Csilla - masszázs, Szabóné Pál Szilvia - manikűr, Domonkos Zoltán, Szabóné Lakosy Csilla, Hegedűs Tamás - 
masszázs, Szent Antal Pincészet, Badacsony Község Önkormányzata, Margittai Elemér - Virág, Ajándék, Kutasy Pincé-
szet, Balló Piroska, Paprika Csárda, Főtéri Könyvesbolt, Tapolca, Profi Padló, Levendula Gyógynövényszaküzlet, Né-
meth Pince, Barkó Tamás, Vastag Kerámia, Szigligeti Általános Iskola tanulóinak szülei 

 

Badacsonytördemici Kocsonya 

Szépségverseny 2020 

A Badacsonytördemici Kocsonya Szépségversenyen 
Balló Piroska képviselte Szigligetet, és csodálatos 
kocsonya kreációjával 2. helyezést ért el. 
Köszönjük és gratulálunk a szép eredményhez! 

Kérjük támogassa egyesületünket 

adója 1 %-val! 

Szigligeti Turisztikai Egyesület 

Adószám: 18939815-1-19 
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Óvoda 

Az óvodában elbúcsúztattuk a telet. Hatalmas jókedvvel és vidámsággal február 28-án  tartottuk idei farsangi mulat-
ságunkat. A sok januári betegeskedés után teljes létszámmal készültünk erre a mozgalmas, színes napra. A készülő-
dés legalább olyan kedves volt a gyerekeknek, mint maga a mulatság. Hangos zene, dal, kis versek, tánc, játék és 
zsákbamacska….idén is egy tarka, színes és persze nagyon finom torta, valamint a piros orrú , pöttyös Bohóc tette 
teljessé a délelőttöt. A kisgyerekek nagyon bírták a bulit, a táncot és a székfoglalót is. Nagy tapsot kaptak a sok ven-
dégtől, akik eljöttek megnézni őket. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadták a meghívást és velünk örültek, táncoltak. 
A kicsiknek biztosan sokáig emlékezetes nap marad. A finom tortát ezúttal is a szülői közösségnek, a vidám Bohóc 
szórakoztató műsorát pedig az Önkormányzatnak köszönjük!  
Farsangi időszak ide vagy oda, a születésnaposokról sem feledkeztünk ám meg:  Januárban két kisfiút ünnepeltünk, 
februárban pedig egy kislányt. 
TURCSÁNYI JÓNÁS ZSOLT 6 , BURUCS BALÁZS BOLDIZSÁR  5  és BALASSA IMOLA 5 esztendős lett. Az óvodában is 
nagyon sok szeretettel köszöntöttük fel őket.  
Továbbra is folytatódik a különböző mesterségek megismerése, melyet egészségmegőrző projekt keretében indí-
tottunk az új esztendőben. Januárban az óvodások GICZI VERONIKA gyógytornász foglalkozásával kerültek egészen 
közeli kapcsolatba. Testközeli ismeretséget kötöttek az ő tevékenységével, hiszen együtt tornáztak kicsik, nagyok és 
Vera néni. Egyensúlyérzék fejlesztő, tartásjavító mozgásformákkal találkoztak a gyerekek. Ezentúl minden hónapban 
együtt mozognak, tornáznak majd egy-egy alkalommal.  A fejlesztő és prevenciós tevékenységek eszköztárát Vero-
nika állította össze, a beszerzés magvalósulását köszönjük az Önkormányzat támogatásának.  
Ez évben is elköszönünk egy munkatársunktól, hiszen nyáron nyugdíjba vonul ZSUZSA DADUS NÉNI. Varga Ferencné 
Zsuzsa néni sok szigligeti óvodásnak volt dajka nénije az elmúlt évtizedek alatt. Február 7-én töltötte el utolsó mun-
kanapját, melyet egy kicsit igyekeztünk emlékezetessé tenni a számára egy kis dallal, virágokkal, öleléssel. Most már 
szabadságát tölti, melyhez kívánunk neki ezúton is jó egészséget és sok örömet családja körében. A búcsú ünnepé-
lyes perceire a májusi tanévzáró ünnepségen kerül sor. A fentiek színes kiegészítéseként következzék kedves és mo-
solygós galériánk:          

Csombó Lajosné – intézményvezető 

„DOBBANJON A BUNDÁS BAKANCS, VÍGSÁG LEGYEN, EZ A PARANCS!” 
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Február a Gergely naptár második hónapja. Régies neve februárius, ősi ma-
gyar nevén Jégbontó hava. A 18. századi nyelvújítók enyheges névre keresz-
telték, a népi kalendáriumban pedig böjtelő vagy böjt előhavaként találjuk. 
Február hónap elején a harmadikosok, az első osztályosok, Judit néni az ötödik osztályos lányokkal a délelőtti tanítási 
órákat követően korcsolyázással lazítottak.  
A 2019/2020-as tanév I. félévének zárását követően a nevelőtestület elvégezte a pedagógiai munka értékelését, szü-
lői értekezleten a gyermekeink szüleivel is megbeszéltük az eredményeket, az előttünk álló további feladatokat. 
A hatodikosok két bérletes előadáson is részt vettek Veszprémben, amely osztályfőnöki szervezésű volt. A 7-8. osztá-
lyosok keszthelyi színházi programra váltottak maguknak jegyet. 
A 7-8. osztályos tanulóinknak angol tehetséggondozó foglalkozással bővült a délutáni, tanórán kívüli tevékenységük. 
A Lázár Ervin Program keretében az első és második osztályosok Tapolcára utaztak a TBLÁI Batsányi Tagintézményé-
be. Több iskola tanulóival együtt a Gardrób Művészeti Csoport előadásait tekinthették meg. Az interaktív, színvonalas 
előadások nagy élményt jelentettek az apróságok számára. A negyedik és hetedik osztályosok a TBLÁI Kazinczy Tagin-
tézményében a Budapesti Filharmóniai Társaság programjait élvezhették. A rendezvények célja a diákok látókörének 
szélesítése, az iskolai élet színesebbé tétele, nyitottá, érdeklődővé és befogadóvá váljanak gyermekeink. 
A hónap közepén intézményünk 27 tanulója Horváthné Puskás Judit és Császár Lászlóné szervezésében Budapestre 
„ruccantak ki”. Tutanhamon kiállítás és a Parlament volt az úti céljuk.  
Az ilyenkor szokásos fogászati szűrővizsgálaton is részt vettek tanulóink. 
A hónap mindenki által legjobban várt eseménye, a farsang is elérkezett. 2020. február 21-én a DÖK által szervezett 
diák farsangon buliztak a gyerekek. Napokkal előtte elkezdődött a tombola tárgyak gyűjtése, a tombolajegyek árusítá-
sa. A korábbi évekhez hasonlóan különleges, színes, ötletes dekoráció készült. Finomságokkal teli asztalok várták a 
tantermekben a mulatozásban megéhezett, megszomjazott álarcosokat. Jelmezes felvonulást, táncos produkciókat 
játékok, karaoke követte. A tombolahúzást követően a szerencsések sok értékes ajándéktól roskadozva térhettek ha-
za. A gyerekek közös ajándéknak egy csocsóasztalt, szivacslabdákat, focilabdát kaptak. Nagy örömmel láttuk a tavalyi 
nyolcadik osztályos diákjainkat is a forgatagban.  
2020. 02. 22-én a Szülői Munkaközösség szervezésében a felnőttek búcsúztatták vidám mulatsággal a telet. 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

Február hónapja 
azért olyan kurta, 

fogyatékján már a 
kolbász meg a hurka. 

(Kányádi Sándor: Február hónapja) 

Iskola - Februári események 

Február 18-án,  az erdélyi író, költő halálának évforduló-
ján a tapolcai Tamási Áron Művelődési Központ ismét 
zsúfolásig telt meg az A víz szalad, a kő marad…című 
zenés, irodalmi emlékesten. Az évtizedes hagyománnyal 
rendelkező rendezvényt Tapolca nemzet-érzelmű, civil 
közössége karolta fel, évről-évre tágítva a résztvevők és 
a közönség körét. Az est előadói, helyi amatőr színészek 
Wass Albert műveiből adtak elő részleteket, verseket, 
prózai részeket, felidézve az író életútját, munkásságát.  
A dal- és táncbetétek közötti visszaemlékezéseket Hava-
si Gábortól hallhatta a közönség. Az előadás díszlete-
ként mindeközben korabeli fotókkal, vagy éppen látvá-
nyos illusztrációkkal megjelenő óriás vetített képek je-
lentek meg a háttérben, megidézve a kort, segítve az 

átélést. A közel két órás, gazdag zenei részekkel, színes koreográfiákkal és néptánccal színesített irodalmi műsorban a 
Rock-Inger és a Badison zenekar, a Batsányi Táncegyüttes, helyi amatőr énekesek, színjátszók és általános iskolás diá-
kok működtek közre. Az igényesen kivitelezett, kiváló színpadi, színészi teljesítményekben is bővelkedő zenés irodal-
mi est főrendezője Bertalan Csaba volt. 
Résztvevő diákjaink: Káli Zora, MezeyAnna, Farkas Boglárka. Mindhárman Dobó Zoltán polgármester elismerésében 
részesültek. 

Bányai Barbara felkészítő tanár 

A víz szalad, a kő marad… 
Idén iskolánk diákjai is szerepeltek a nagysikerű Wass Albert Emlékesten 
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Az empátia kifejezés jelentése a Tudományos és Köznyelvi Magyar Értelmező Szótár szerint:  
 „Képesség egy másik ember érzelmeinek és reakcióinak intellektuális és érzelmi átérzésére és ennek 
a másikkal történő éreztetésére.” 
 
Az empátia lényege, hogy a másik szemszögét is megismerjük.  Az érzelmi intelligencia (EQ) fontos eleme, hiszen  ez 
kapcsolja össze az egyént a többiekkel. Előadásom során górcső alá vettem, hogy az empátia, a szociális érzékenység 
hogyan fejlődik az egyén, a családi környezet és az iskola hatására. Ennek hiányában a gyermekek az agresszióval 
szemben elfogadóvá, bántalmazóvá válhatnak. Az iskolai zaklatás –Amerikából átvett szakzsargon szerint- „bulling, 
mobbing” sajnos egyre gyakoribb. Ezek az enyhe csúfolódástól, egészen a fizikai erőteljes bántalmazásig terjedhet-
nek. Sajnos a pszichés következmények sokszor nagyon súlyosak lehetnek. A rossz közérzet mellett akár depressziós 
akár PTSD-s (Post Traumatic Stress Disorder) tünetek is megjelenhetnek. Mik hatnak fejlesztően a szociális érzékeny-
ségre? A szeretetteljes, empatikus családi környezet (megfelelő kontrollal, szabályrendszerrel), az intim kapcsolatok, 
egzisztenciális krízisek, katasztrófák, más kultúrák ismerete  és persze  a tanulóközpontú iskola is.  
A gyermekek temperamentumának („az ember azon lelki sajátosságainak összessége, amelyek főleg érzelmi,  indulati  
életét határozzák meg”)  ismerete nagy segítség a szülők és a pedagógusok számára is. Megkülönböztetünk extrover-
tált és introvertált, flegmatikus, kolerikus, melankolikus, szangvinikus temperamentumokat. 
Más-más temperamentumú gyerekeket másként kell megszólítani. Előadásom második felé-
ben az altruizmus fogalmát elemeztem –mely Morris értelmezésében az agresszió átmotivá-
lása- jellemzője, hogy szabadon választott és más érdekeit szolgálja. Az internetfüggőséget 
összefüggésbe hoztam, hoztuk a megfelelő mértékű empátia kialakulásának hiányával. Bár 
közhelyesen hangozhat, de mégis nagyon aktuális és fontos, hogy a szem a lélek tükre. Higy-
gyünk a szemtől szembeni interakciókban és ne a virtuális világban! Röviden elemeztem 
keszthelyi felmérésemet, melyből egyértelműen kiderült, hogy a fiatalok is szenvednek a 
túlzott online jelenléttől. A Való Világban nehezen tudnak kommunikálni, ezáltal nehéz szá-
mukra az intim kapcsolatok kialakítása is. Ez a mi felelősségünk –az egyén felelősségének 
fontossága. A hallgatókkal nagyon kellemes, érdekes és izgalmas interakcióvá alakult az elő-
adás vége. A remek hozzászólások mélyítették szociális érzékenységünket. 
 
Sok ilyen élményt kívánok mindenkinek! 
Köszönöm Szigligetnek a lehetőséget és Egyed Péternek a technikai feltételeket.  

Bodnár Eszter 

Szem a lélek tükre 

Előadás: az empátia és az iskolai zaklatás vonatkozásai 

A szigligeti önkormányzat meghívja Önt 2020. március 12-én 17.00 óra-
kor tartandó szakmai fórumára a Básti Lajos Közösségi Házba, ahol tájé-
koztatást kap a lakosság nagy részét érintő  magánszálláshelyek kötelező 
regisztrációjáról, az Én Vendégszobám szoftver alkalmazásáról. Hogyan 
lehet a törvényi előírásoknak egyszerűen megfelelni. 
Tippek-Kérdések-Válaszok 
Előadó: Kaszás Lajos Attiláné Kovács Edit 
 adótanácsadó/mérlegképes könyvelő 
 
Egyéni konzultációs időpontok a Básti Lajos Közösségi Házban: 
 márc. 24. 17 óra 
 márc. 31. 17 óra 
 ápr. 07. 17 óra 

Az Én Vendégszobám 
KISOKOS 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 
emelni? 

Mozgásszegény 
életmód? 

Egyes fejfájások 
kezelése! 

VAN RÁ 
MEGOLDÁS! 

VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 

A masszázs kíméletesen, 

mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 

Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 
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Várjuk segítségüket. 

Takács József gyűjteményéből 
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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 


