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Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató nyugdíjas búcsúztatója

Mindig mélyen meghatódom, ha arra gondolok: milyen mélyen érző, mennyi alázattal bíró pedagógus az, aki évtizedeken keresztül magára vállalja azt a felelősséget, amellyel a
felnövekvő nemzedékek oktatása-nevelése jár. Aki megtiszteltetésnek és nem napi nyűgnek fogja fel a gyermeknevelést.
Mindannyian ilyen pedagógusok szeretnénk lenni, amikor
kikerülünk a főiskoláról, egyetemről. Aztán vagy sikerül, vagy
nem. Mert a hétköznapok gondja-baja gyakran elfeledteti
velünk eredeti álmainkat.
De vannak kivételek, akiknek sikerül! Ő - Balassáné Molnár
Edit kolléganőnk, aki negyven év után most nyugdíjba vonul!
Edit 1974-ben kezdte meg munkáját a közoktatásban a
Miskolci Gyermekváros iskolatitkáraként. Közben sikeres

felvételt nyert a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskolára,
ahol
1979-ben
oligofrénpedagógiapszihopedagógia szakon szerzett oklevelet, mint gyógypedagógiai tanár.
Felsőfokú tanulmányai alatt 1976-tól 1978-ig a miskolci 3.
számú Kisegítő Iskolában tanított.
Ezt követően 1978-tól 1980-ig a velencei Kisegítő Iskola és
Nevelőotthonban gyógypedagógiai tanárként dolgozott.
1981-ben rövid kitérőként óvónő volt Székesfehérváron.
1981-től 1982-ig a székesfehérvári Schönherz Zoltán Általános Iskolában tanított, majd a felsőzsolcai Általános Iskolában mint gyógypedagógus, korrekciós osztályt vezetett.
1983-tól 1992-ig a Tapolca-Diszeli Kisegítő Iskola tanára, majd
igazgatóhelyettese volt.
Jelenlegi munkahelyén, a Szigligeti Általános Iskolában 1992ben kezdte meg munkáját, mint napközis nevelő.
1993-tól tanítóként az alsó tagozatos diákokat neveli, oktatja.
2008-tól 2011-ig a tanítás mellett adminisztratív és helyettesítési feladatokat is ellátott, mint megbízott igazgatóhelyettes.
2011-től vezetői munkáját magasabb szinten, igazgatóként
folytatja a mai napig.
Több generáció nevelője. Több száz gyermeket, ma már felnőttet tanított meg írni, olvasni, számolni.
Alig van ház Szigligeten, akinek valamely családtagját ne tanította volna. Ő nagyon jól tudta, érezte, hogy a hivatás - amit
választott - nagy felelősséggel jár, de ugyanilyen sok szépséget is rejt magában. Lelke mélyéből, egész lényével a rábízott
gyermekek jövőjét tartotta szem előtt.
Az iskola vezetését nehéz időben vette át. Az oktatás átszervezésével járó feladatok kemény kihívás elé állították, de
feladatát lelkiismeretesen ellátta. Sokat tett az iskola fennmaradásáért, működésért. Becsülettel helytállt. Készséges, segítőkész volt kollégával, tanulóval, szülővel egyaránt.
Minden idegszálával védelmezte az iskola és tanítványai érdekeit, hiszen annak idején arra esküdött fel.
Kedves Edit! Egy idézettel búcsúznék nyugdíjba vonulásod
alkalmából:
Az életed során bezárult egy ajtó...
Ami volt, mind tiéd. Nincsen végrehajtó,
ki elvenné tőled, a sok kedves évet,
munkád során gyűjtött ezer szép emléket.
(Aranyosi Ervin)
Kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli
nyugdíjas éveket!
Császár Lászlóné
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Májusfa kitáncolás
Április 30-án, nehéz körülmények között, (egy év kihagyás
után) a Kossuth utca alvége, májusfaállítást hajtott végre.
2003-ban felelevenített hagyományőrzést követően ez a
tízedik faállítás volt számításaim szerint. Ígértük már akkor
is, hogy ezek az ügyek spontán, de közösség összekovácsolási
céllal legyenek megtartva.
A kitáncolást hosszú várakozás után (zsúfolt programjaink
voltak) a ballagás napjára időzítettük. Próbáltuk úgy intézni,
hogy a fa kitáncolása egyben a kulináris élvezetek magasabb
szintre emelésével legyen megkoronázva. Annyi biztos

volt,hogy vaddisznót és csülköt készítünk, ami a kivitelezést
követően igen kiválóra sikeredett. A vadhúspárolás közben
benyelt öt liter vörösbort is. A csülök csak egy litert ivott, de
kapott két pár malackörmöt csak az íze miatt. Köretnek galuskát (nokedlit) készítettünk. Minden különösebb hírverés
nélkül közel ötven jó hangulatú lakos érkezett. Az elképzelés
az volt, hogy ne zenéljünk, hanem beszélgessünk, hiszen az
asztal mellett jó ételekkel és italokkal könnyebben oldódnak

a feszültségek. Estére kelve pedig vidám nótaszó verte fel az
alvég csendjét. 10 órára elfogyott minden: étel, ital, vendég.
Jó volt találkozni a szomszédokkal, hiszen a napi robotban, rohanásban csak köszönünk egymásnak. Mindenki nagyon elégedett és jóllakott volt.
Külön köszönjük az Önkormányzat, ezen belül Balassa
Balázs polgármester úr (stabil sörpadok) -,Takács Bea
(galuska, alias nokedli) segítségét, és a feleségek Gabi, Erzsi , Ibi és Ida asszonyok áldozatos munkáját!
Most alszunk 10 hónapot és a következőt májusfaállítást
megbeszéljük.

Lejegyezte: „TörCzi” (Czilli Károly, Töreki Zoltán)
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Forgalmi-rend változás Szigliget utcáin
Az elmúlt hónapokban a település több utcájában új közlekedési táblák lettek kihelyezve. Röviden összefoglaljuk, hol történtek
változások a közlekedési rendben, illetve mely táblák mit jelentenek a KRESZ szabályai szerint.
Több útkereszteződésben a kötelező elsőbbségadásra felhívó táblák kerültek kihelyezésre, amelyek minden autóvezető számára egyértelműen
jelzik, kinek van elsőbbsége az
adott útkereszteződésekben.
Jelentős változás, hogy a Kisfaludy utca (Templom utcája) a Régi posta irányából a Csoknyadomb felé haladva egyirányúvá
vált. Az egyirányú úton csak a kerékpárral közlekedők haladhatnak mindkét irányba. A tervek
között szerepel az is, hogy a Külsőhegyi utca egyes szakaszait
egyirányú forgalmúvá kellene alakítani. Ez az ott
lakóknak, illetve ott nyaralóknak kerülő utat jelentene, de a biztonságosabb, akadálymentesebb
közlekedés érdekében viszont fontos lépés lenne.
Figyeljük a táblákat!
Többen érdeklődtek, hogy az újonnan kihelyezett
„Lakó és pihenőövezet” táblával jelölt szakaszokon milyen közlekedési szabályok az érvényesek.
A szabályokat alább ismertetjük:

csi, segédmotoros kerékpár, állati erővel
vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az
oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
- Az ott lakók és oda költözők költöztetését
végző tehergépkocsi,
- Az oda látogatókat szállító autóbusz,
- Az építő-, és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi,
- Az út- és közmű építésére vagy fenntartására,
köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási,
közegészségügyi feladat, illetőleg postai
gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására
szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.
Lakó és pihenőövezetben a megengedett maximális közlekedési sebesség 20 km/h. A vezetőnek fokozottan kell ügyelnie a gyalogosok és kerékpárosok biztonságára. A gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát
azonban szükségtelenül nem akadályozhatják. Lakó és pihenőövezetnek lett kijelölve a Külsőhegyi
út Réhelyi úti csatlakozásától a Réhelyi út – Soponyai út által határolt, a Révész utcáig terjedő teljes
településrész. Ez a településrész gyakorlatilag a
Balaton fölé emelkedő dombok közötti utcák.
Szabó Tibor András

BEbeeE
Lakó és pihenőövezetbe a következő járművek
hajthatnak be:
- Kerékpár,
- Az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi
kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a
betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a
motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótko-
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Óvodai eseményekről
A tavasz legszebb hónapja a május mindig nagy
eseményt, sok élményt hoz az óvodás gyermekek
életébe. Május elején az iskolával közös ünnepség
keretében énekszóval, verssel, virággal köszöntötték a gyermekek az édesanyákat, nagymamákat.
A gyermeknaphoz kapcsolódó programok változatosak és érdekesek voltak.
Május 19-én felfújható légvár volt felállítva az
óvoda udvarán. Délelőtt folyamán minden gyermek kipróbálhatta, s kedve szerint ugrálhatott.
Május 26-án Bábszínházban voltak a középső
és nagycsoportos korú gyermekek. A vándorsárkány című zenés darabot nézték meg az óvodások.
Május 29-én a délelőtti órákban Varga Tamás
bűvészműsora szórakoztatta a gyerekeket, akik
izgatottan figyelték, hogy a bűvész hogyan tünteti
el a különféle tárgyakat. A bátrabbak bűvészinasként segíthettek a fémkarikák szétválasztásában,
míg a többiek a varázsige mondogatásával segítették a varázslást. A produkció fénypontja egy
igazi kiskutya elővarázslása volt a ketrecből. Mindenkinek nagy élményt jelentett a produkció.

Május utolsó péntekén tanévzáró ünnepség
keretében mutatták be a gyermekek, hogy mit tanultak a tanévben. Műsoros ünnepségünk első részében versek, mondókák, körjátékok szerepeltek,
majd a nagycsoportosok egy bábjelenetet adtak
elő. Az ünnepség befejező részében elbúcsúztattuk
az iskolába készülő nagycsoportos óvodásainkat.
Rosta Géza zenés előadásán az óvodások különböző hangszerek használatával közösen zenéltek az előadóművésszel. Az előadás az Önkormányzat és a Szigligeti turisztikai egyesület támogatásával valósult meg. Köszönjük.
A májusi események csak egy kis szelete az
egész évi történéseknek. A tanévben sok olyan
programot, kirándulást, fagylaltozást, tudtunk
megvalósítani, amelyhez az Önkormányzat, az
óvodás szülők, a szülői munkaközösség, civil szervezetek, magánszemélyek nyújtottak támogatást.
Köszönöm az óvodás gyermekek nevében, hogy ily
módon is támogatták az intézménybe járó gyermekeket.
Szalay Csabáné óvodavezető
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Kis iskolák sportversenye Diákolimpia® országos döntő Békéscsaba 2015
Bátai Anna a Szigligeti Általános Iskola 6. osztályos tanulója a Kis Iskolák Versenye Diákolimpia
Országos Döntőjében III. helyezést ért el 600 m-es
síkfutásban 1p.55mp-es idővel.
Már az is nagy eredmény, hogy a Tapolca
körzeti verseny és a Veszprém megyei döntő megnyerésével bejutott az országos döntőbe, melyet
Békéscsabán rendeztek meg. Az országos döntőben időfutamát megnyerve az ötödik legjobb idővel bejutott a nyolcas döntőbe. A döntőben hihetetlen futással – ötven méterrel a cél előtt még
csak ötödik volt – az utolsó métereken szerezte
meg a harmadik helyet.
Panna a kis iskolák közül is az egyik legkisebb
iskolából jutott el az országos döntő dobogójára.
Kiváló eredménye mögött sok edzés sok métere
van. Azt gondolom, eredménye nagyon szép, méltó módja Szigliget hírnevének öregbítésére. Azt
még fontosnak tartom megemlíteni, hogy e kiváló
sportteljesítmény mellett, Panna kitűnő tanuló –
példakép iskolánk tanulói számára.
Mile Pál

Mile Pál edző - Bátai Anna
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KÖSZÖNET
Szívből és sok szeretettel üdvözöljük a szigligeti
lakosokat és mindazokat, akiket megérintett családunk sorsa és jelenléttel, vagy együttérzéssel velünk emlékeztek március 27-én Édesapánkra, néhai
Dr. Péczer Sándorra.
A magyar közgondolkodást, közbeszédet erősen
bénítja a tabuk sokasága, ezeket fel kell oldani.
Ilyen alkalom volt ez az emlékezés, az emléktáblaavatás. Sokak számára most lett ismert Édesapánk
élete, halála, a közösségért végzett munkája.
Nekünk is öröm, hogy tisztelettel emlékeznek Reá,
köszönjük szépen!
Március 27-én egy zászlóval gyarapodott a Szentháromság Kápolna. Péczer Mária – az itt látható –

Szigligeti programok - Július
Július 14. kedd 18.00
Szentes Város Fúvószenekara
Helyszín: strand
Július 15. szerda 20.00
Sebastian Consort
Helyszín: Básti Lajos Közösségi Ház
Július 18. szombat 20.00
Magna Cum Laude
Helyszín: Vár
Július 22. szerda 20.00
Ella István orgonakoncert
Helyszín: Básti Lajos Közösségi Ház
maga készítette, gyöngyhímzéses, Szűz Máriát és a
Kisdedet ábrázoló zászlót adományozta a Katolikus
Egyháznak. A zászló a Kápolna karzatán látható.

A család nevében:
dr. Péczer Veronika

Július 25. szombat 20.00
Csík zenekar koncert
Helyszín: Vár
Július 29. szerda 20.00
Bíbor Quartet vonósnégyes
Helyszín: Básti Lajos Közösségi Ház
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Ihász József kultúrház vezető - Göncz Árpád köztársasági elnök
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Sipos József tanácselnök - Mészáros György Jár.Tan.Műv.Oszt.vez - Ihász József kultúrház vezető - Varga Lajos Hazafias Népfront elnök

Mezey
Mezey Artur
Artur polgármester
polgármester

Sipos József - Kertész Márton - Göncz Árpád

Göncz Árpád köztársasági elnök

Szabó József - Sipos József - Ihász József - Elek Ferenc

Sipos József - Baricz Lajos bácsi 100 éves - Ihász József

Takács József gyűjteményéből
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LISZKAI
JÓZSEFNÉ
és
KOVÁCSNÉ
LISZKAI ESZTER
FÉRFI-NŐI
FODRÁSZATA
Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is
elfogadunk,
melyet személyesen
vagy telefonon is megtehetnek.
Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig
P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Felelős kiadó
Felelős szerkesztő
Nyomda alá rendezte
Kiadó
Nyilvántartási szám
Megjelenik

:
:
:
:
:
:

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Póka Ibolya
matr1ca
Szigliget Község Önkormányzata
2.2.4/1242/2002.
Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség
Cím
Tel.
Fax.
E-mail
Lapzárta

: Községi Könyvtár
: 8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
: 87/561-007, +36 70 371 5400
: 87/561-019
: szigligkonyvtar@freemail.hu
: minden hónap 20. napján

