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Áprilisban az oviban 

Eseményekkel teli tavaszi hónap ért véget , mert sok minden történt minálunk:  
Ez évben is szerepeltek óvodásaink a Tapolcai Gyermekkönyvtár költészet napi  szavalóversenyén, ahol 
természetesen idén is büszkélkedhettünk: 
Takácsi József III. helyezést ért el, Bodó Ambrus, Szabó Máté és Kóbor Kata Luca pedig dicséretben ré-
szesültek. Az emléklap és oklevél mellé kedves ajándékot kaptak a könyvtárban mindannyian.  
Ismét csatlakoztunk a Keszthelyi Meseóra programsorozathoz, amely most az Amazon Látogatóközpont-
ban valósult meg. A decemberben elkezdődött történet ezúttal itt folytatódott, amelyet nagyon élveztek a 
gyerekek a sok régi autó között.  Áprily Géza előadóművész már sokadszor szórakoztatta a szigligeti óvo-
dásokat, aki ebben a hónapban is járt nálunk Tavasz című dalos műsorával. Most sem okozott csalódást a 
kicsiknek, megnevettette és bevonta műsorába a gyerekeket. 
Továbbra is látogatjuk a különböző foglalkozások mestereit. Ezúttal Szabó Ottó autószerelő műhelyében 
jártunk csapatostul, kisfia Máté vezetésével. Apukájával együtt kalauzolta a gyerekeket és mutattak sok 
érdekességet. A látogatás végén többen is jelezték, hogy autószerelők lesznek …még a kislányok is! Ven-
déglátóink egy kis finomsággal is kínálták a gyerekeket és senkit sem engedtek el üres kézzel: kulcstartót 
és tollat kaptak mindannyian ajándékba. Köszönjük a lehetőséget és a szíves látást! Óvodásaink újabb él-
ménnyel gazdagodtak. 
Áprilisi születésnaposunk pedig eggyel több gyertyával gazdagodott: Szórádi Kevint a 6. születésnapján 
köszöntöttük énekszóval, tapssal és egy kis ajándékkal. Sok- sok ilyen szép napja legyen még!  
Április utolsó napján mindannyiunk örömére és persze meglepetésül gyönyörű Májusfát állítottak az óvoda 
udvarán nekünk. Ezúton is köszönjük szépen mindazoknak, akik a szervezkedésben, a fa elkészítésében 
és elhelyezésében részt vettek! Örülünk neki! Május 24-én, a Családi nap keretében körbetáncoljuk... ..míg 
ki nem dől! 

Csombó Lajosné intézményvezető – óvó néni 
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Iskola 

Áprilisban történt a Szigligeti Általános Iskolában 

Az április hónap mindig egy kicsit a számvetésről, az eddig elvégzett feladatok összegzéséről szól. 
Ilyenkor tartjuk hagyományosan a nyíltnapot. A szülők és az érdeklődők, különösen az óvónők ilyenkor lát-
hatják meg azt, hogy hova fejlődtek a gyermekek. Ilyenkor van a leendő első osztályosok beiratkozása. Az 
ide iratkozók száma függ az óvodás foglalkozások minőségétől, az intézmény eddigi teljesítményétől, an-
nak megítélésétől.  
Ilyenkor már látszik, hogy melyik tanuló mennyit dolgozott a tanévben, hiszen már látszik a teljesítmény az 
eddig megszerezett jegyek alapján. 
A szakmai munka még bő egy hónapig tart, aztán a játéké, a szórakozásé, a kirándulásé lesz a főszerep. 
Az elmúlt hónap eseményei röviden: 
 A 2.-i nyíltnapon nagyon sok vendég érkezett: leendő első osztályos szülők és gyermekek, óvónők, család-
tagok, érdeklődők. 
A tankerületi központ (fenntartónk) jóvoltából az intézményvezetői és intézményvezető helyetti szoba bútor-
zata megújult. 
Papp Juhász Judit és családja az iskola számára a patak partra ülőkéket készíttetett, és az iskolának aján-
dékozott. Tanulóink lefestették. A projektet támogatta még Németh Zoltán vállalkozó, és a település önkor-
mányzata. Nagyon köszönjük! 
Új cég szállítja el ezentúl a papírt, egy rakomány már el is ment az iskolánkból. 
Háromoldalú szerződést kötöttünk A Szigligeti Táj- és Településvédő Körrel az iskolai programok támogatá-
sára, az adó 1 %-ának rendelkezés lehetőségéről. 
5-én az iskolarendőr előadást tartott a 6. osztályban.  
8-án újabb cikk jelent meg az iskolánkban folyó munkáról a Veszprém Megyei Naplóban és a Balaton Tele-
vízióban. Ezúttal a március 30.-i óvodásfoglalkozásról tudósított Tóth B Zsuzsa.  
https://balatontelevizio.hu/ovisok-az-iskolaban/ 
 
Több sport, rajz verseny volt. Ezúton is gratulálunk a Petanque Diákolimpia Területi Döntő kiemelkedő 
eredményt elért csapatainak: II. korcsoport II. helyezettek: Falati Nóra, Józsa Tünde, Szabó Alexa, Szászi 
Henrietta. III. korcsoport I. helyezettek: Papp Ábel, Józsa Péter, Szalai Attila. III. helyezettek: Falati Liliána, 
Borsfai Benjamin, Szabó Márk. IV. korcsoport I. helyezettek: Falati Kitti, Lovász Anna, Medve Viola.  
Az Il Contatto KFT országos rajzversenyt hirdetett a Föld Napja alkalmából. Az első 10 legszebb munka 
között volt Pák Bernát 4. osztályos tanuló munkája. Felkészítő tanára Császár Lászlóné. 

file:///C:/Users/Szigliget%203/Documents/a%20a%20aszigligeti%20harsona%202014.%2001.től/2019.04.harsona/Iskola/%0dhttps:/balatontelevizio.hu/ovisok-az-iskolaban/%0d
file:///C:/Users/Szigliget%203/Documents/a%20a%20aszigligeti%20harsona%202014.%2001.től/2019.04.harsona/Iskola/%0dhttps:/balatontelevizio.hu/ovisok-az-iskolaban/%0d
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Megrendezésre került egy házi szavalóverseny a Költészet Napja alkalmából Császár Lászlóné, Mezeyné 
Verő Katalin és Czilli Regina tanárnők szervezésében. 28 tanítványunk készült erre a jeles alkalomra.  
Érkeztek már a 8. osztályosok leendő iskoláiból felvételt igazoló értesítések. 
11-12-én iskolánkba rekord mennyiségű, 14 első osztályos iratkozott be, így sok év óta először nem kell 
összevonni az első és második osztályt a tanórákon. 
17-én Haymoz (Gerzson) Katalin és Sarolta előadást tartottak édes apjuk, Gerzson Pál művészetéről, szig-
ligeti kötődéséről a tanulóknak. Ezen a napon, délután, ünnepélyes keretek közt a támogatók jelenlétében 
átadtuk hivatalosan is a dákoknak a Gerzson Pál Művészeti Szaktantermet a megújult bútorzattal. Ezúttal is 
köszönjük a támogatóknak a pénzbeli adományokat, melyeknek köszönhetően megvásárolhattuk az új bú-
torcsaládot. 

Nagyon vártuk már a tavaszi szünetet. 18-23-ig tartott. A szép időben újult erővel vágunk neki a tanév végi 
feladatoknak. 

 
24-én rendkívüli szülői értekezletet tartottunk a 6. osztályban. 
Kiértesítettük a valamilyen tárgyból gyengén állók szüleit. 
Megtörtént az épületben a nyílászárók minőségének felmérése az önkormányzat részéről. 
29-én rekordkísérletet tesznek a badacsonytördemici Tördemic Néptánc Együttes Egyesülete tagjai Zöldág- 
járásban. Táncosaink Mezeyné Verő Katalin vezetésével részt vesznek tanulóink is a rekordkísérletben. Az 
eredményről a következő számban számolunk be. 
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Májusi események a Szigligeti Általános Iskolában 

A május munkaszüneti nappal indul. 

9-én 16:30-kor lesz az anyák napi ünnepség, melyre ezúton is szeretettel hívunk mindenkit. 

11-én osztálytalálkozóra gyűlnek az 1972-ben végzett tanulók. 

22-én lesz az idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamosoknak. 

24-25-én kerül megrendezésre Zánkán a Bozzay iskolában a Bozzay napok keretében a Balaton- felvidék 

iskoláit megmozgató rendezvény sorozat. Szigligetről is több tanuló részt vesz a programon. Versenyek, 

történelmi, kulturális bemutatók, kiállítások, sport foglalkozások lesznek. 

25-én az 50 éve végzettek szerveznek osztálytalálkozót az iskolában. 

26-án az épületben kerül lebonyolításra az Európai Uniós választás. 

29-én kompetencia mérés lesz a 6. és 8. osztályosoknak. 

29-31-ig Erzsébet táborba utazhatnak a 4. és 7. osztályosok Császár Lászlónéval és Horváthné Puskás 

Judittal. 

 

Benkő Katalin intézményvezető 

Iskola 
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Sport 

a szigligeti iskolásoknak 
A Szigligeti Táj- és Településvédő 
Kör évek óta támogatja a Sziglige-
ti Általános Iskola környezet- és 
természetvédelmi programjait, 
valamint szabadidős tevékenysé-
geit. Körünk kötelezettséget vál-

lalt, hogy az szja 1%-ból befolyó pénzt teljes egészé-
ben az Iskola fent említett céljaira fordítja. Tavalyelőtt 
140.000Ft-tal járultunk hozzá az azóta már el is készült 
kerti tanterem faanyagához, a tavaly összegyűlt 170-
.000Ft-ból szabadtéri pingpongasztalt és egyéb kerti 
sporteszközöket vásárolunk. 
Kérjük, az szja 1%-nak felajánlását Körünk részére, 
hogy ilyen módon is segíthessük a Szigligeti Általános 
Iskolát. 
Kedvezményezett: Szigligeti Táj- és Településvédő 
Kör 
Adószám: 19254465-1-41 

                                                                       
 

Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
Elnöksége 

A diákolimpia Tapolca körzeti versenyén négy tanítványom három első és egy második helyezést szerzett. Az első 

helyezettek a megyei döntőbe jutottak, Veszprémbe: Carlow Kelen IV. kcs.300 m-en I. , Sirkó Csenge II. kcs. egyéni 

összetettben I., Kutasy Lúcia II. kcs. II., Falati Liliána III. kcs. 600 m-en I. helyezettek.            Mile Pál testnevelő tanár 

Atlétika 

A Balaton Sportegyesület Balassa Dani vezette foci-

szakköre elindult a Bozsik Programban két korosz-

tályban, az U 11 és U 13 –ban, ahol az időjárás miatt 

nem hirdettek győztest, de a csapatok lelkesen hely-

tálltak. 

Foci 
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VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

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

Szigligeti fiatalok a rally pályán 

3. alkalommal kerül megrendezésre nyirádi rally pályán a 24 órás verseny, melyen ismét megmérettetik magukat fa-

lunkból Balassa Ákos, Balassa Kornél és Illés Norbert! Erre a versenyre épített Volkswagen Bogarukkal ami a napok-

ban készül el! Az autót maguk építették az utolsó csavarig. Tavalyi évben 434 kört teljesítettek ezzel 50 indulóból 

pontozással a 19 helyen végeztek. Az idei első futam Május 18.-án indul 14 órakor és 19.-én 14 órakor intik le a ver-

senyt. Különböző kategóriákban indulhatnak az autók, de egyszerre indítják el a 70 versenyautót. Ettől is és hogy éjjel

-nappal megy a verseny nagyon izgalmas! Belépés díjtalan, minden kedves szurkolót szeretettel várunk a depóban! 

 

Köszönettel Kornél és a csapat 
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Takács József gyűjteményéből 

id. Nyírő József 

Lukács Sándor 
id. Klung István meg Szürke, a ló. 

Balassa Lajos Balassa Lajos 

Szennyai család Németh József 
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