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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XVI. évf. 05. szám

Faültetés a Gólya ligetben
Ragyogó napsütésben szép számmal gyűltünk
össze május 6-án délelőtt, hogy faültetéssel
köszöntsük a 2016-ban született szigligeti gyerekeket, név szerint: Fodor Izabellát, Haraszti Emmát, Hársfa Zoét, Hegyi Mátét, Jelenszky Patrikot és Széll Barbarát.
Külön öröm volt, hogy sok család eljött az előző
évek ünnepeltjei közül is.
Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy Dr. Bándi
Gyula az Alapvető Jogok Biztosi Hivatalának a
jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
Ombudsman helyettese is elfogadta meghívásunkat. Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért című
verséből idézett, ezzel üdvözölte a kis ünnepelteket. Kiemelte, hogy elődje, Dr. Szabó Marcel által kezdeményezett „Fatestvér” programot Szigligeten
már évekkel korábban elkezdtük. Hiszen mi öt éve ültettük el az
első fákat, számuk ma már harminckettő.
Polgármester úr köszöntőjében kiemelte Hegyi Mihály nagylelkű
munkáját. Az ő gondoskodását dicséri, hogy ilyen szépen rendezett helyre kerülhetnek az új fácskák. Sajnos munkája miatt nem
lehetett köztünk ezen a délelőttön.
Az iskolások ez alkalommal is kedves kis műsorral, népdalokkal
és verssel színesítették a programot. Ezt követően – hagyományinkhoz híven – sorsolással döntöttük el, melyik fa elé melyik
gyerek névtáblája kerül. A tábla felszerelését több édesapa is
már gyakorlattal végezte, hiszen nagyobbik gyereke révén már
jártas volt az effajta feladat elvégzésében. Ahol pedig szükség
volt, szakszerű segítséget nyújtott Ombudsman helyettes úr és
Polgármester úr.
Újabb hat fával gazdagodott a Gólya liget, és milyen szerencse,
hogy ezen a szépen rendbetett területen van még bőven hely…
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör nevében ezúton is jó egészséget kívánok a családoknak, nagy türelemmel, sok szeretettel
neveljék gyermekeiket.
Demeter Éva
további képek a következő oldalon...
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Hegyi Máté testvéreivel
és édesanyjával
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Széll Barbara
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Hársfa Zoé szüleivel
és a dédpapával

Haraszti Emma
testvérével és szüleivel
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Májusban történt a Szigligeti Általános Iskolában
A tanév utolsó teljes hónapja sem volt csendesnek nevezhető.
Május 2-án a veszprémi rendőrség szervezésében egész napos programon vettek rész tanulóink. A programok témái:
játékos közlekedési ismeretek, egészségvédelem, bűnmegelőzés, rajz készítés, katasztrófavédelem, tűzoltóság, vöröskereszt, NAV, drog, büntetés végrehajtás. A gyerekek minden foglalkozáson részt vettek, körforgás szerűen.
Ekkor tudtuk meg, hogy két tanulónk, Szommer Hanna 2. és Gyulai Noémi 4. osztályos az ORFK (Országos Rendőr
Kapitányság) a „Közlekedés gyermekszemmel” című rajzversenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, képeiket továbbították a megyei bizottság elé.
3.-án a tapolcai judo versenyen két kezdő tanítványunk ügyesen szerepelt. Dömötör Bálint 1., Gyulai Bulcsú 3. helyezést ért el.
4-én Tapolcán a kisiskolák diákolimpia megyei fordulóján Mező Zsófia 800 m-en 1. helyezett, svéd váltóban Bogár Lili
(Falati Lili megbetegedése miatt beugrott), Monteiro Giovana, Bátai Panna, Mező Zsófia 1. helyezett lettek.
Megtartottuk az év utolsó szülői értekezletét és fogadóóráját.
Az 5. osztályosok Budapesten voltak a Bűvös völgy című média ismeretek programon. Nagyon élvezték a televíziós
műsorkészítés kulisszatitkainak bemutatását.
Évente kétszer szervezzük meg a papírgyűjtést. A lomtalanítással egy időben volt az idén tavasszal. Azt reméltük,
hogy így többen csatlakoznak a programhoz, és nem a szemétbe dobják az újra hasznosítható papírt.
Vargha László szigligeti lakos, festőművész a rajz szakkörösöknek adományozott művészeti kiadványokat, festékeket,
festőpapírokat, ecseteket. Nagyon köszönjük!
A Fiatalok az épített környezetért című, Ráday Mihály nevével jegyezett rajzversenyen, Budapesten 2000 pályaműből
az alábbi díjakat hozták el tanulóink. A díjátadón, az iskolánkat és a felkészítő pedagógusokat kiemelték a többi iskola
közt.
A díjazottak Császár Lászlóné és Szájer Béla tanítványai.
1.díj: Szántó Bálint 5. osztály, Mező Zsófia 7. osztály, Szalay Bence 1. osztály7.
2.díj: Mező Ábris 6. osztály, Kutasy Lúcia 2. osztály, Idrányi Lilla 4. osztály, Bogár Lili 2. osztály.
Különdíj: Medve Viola 5. osztály, Széplábi Zsófia 6. osztály, Mező Zsófia 7. osztály, Csali Tamás 8. osztály, Ress Kamilla
4. osztály, Borsfai Benjamin 2. osztály, Szalai Attila 4. osztály, Idrányi Panna 6. osztály és Gyulai Bulcsú 1. osztály.
8-án, szombaton a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör tagjai elültették a Gólya ligetben a fákat a településen az elmúlt évben született gyermekeknek. Tanítványaink, Falati Kitti és Széplábi Boróka énekeltek, Dömötör Bálint és Horváth Bence verset mondtak az ünnepségen. 6 újszülött kapott saját fát, melyet a szülők gondoznak tovább.
Újabb nemzetközi kimagasló eredményt ér el egyik 6. osztályos tanulónk, Idrányi Panna. A Ritmuscsapatok Európa
Bajnokságán Zágrábban csapatával 1. helyezett lett. A Világbajnokság az ősszel Rómában lesz. Ott fogják hazánkat
képviselni.
9-én, az anyák napi ünnepségen a tanulóink köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat; Balassa Balázs polgármester úr pedig az elmúlt évben születetteket és édesanyjukat.
Az egész év során a Vega ház szállította a zöldséget és gyümölcsöt tanulóinknak. Május közepén kaptunk utoljára
szállítmányt. A gyermekeknek és a pedagógusnak ajándék zöldség csomaggal kedveskedtek búcsúzóul. Reméljük,
hogy az államilag dotált program jövőre is folytatódik, hiszen minden zöldség és gyümölcs nagyon gyorsan elfogy a
zsibongóba kitett tálcákról.
Májusban folytatódik az ősszel félbe szakadt úszás oktatás a tapolcai strandon. A 4. és 6. évfolyamosok hetente kétszer mennek a testnevelés óra keretében úszni Pali bácsival.
A korábban, áprilisban, a Tapolcai Wass Albert Könyvtár szervezésében bonyolított olvasó versenyre Mezey Anna és
Bogár Lili különlegesen szépen készültek fel, ezért a könyvtári szervező külön dicséretét, és első díjat kaptak a lányok.
Ezért 15-én jutalmul Budapestre utaztak az Országos Széchenyi Könyvtárba. Felkészítőjük Mezeyné Verő Katalin.
A Megyei katasztrófa védelmi versenyre beküldött rajz pályamunkák közül kettőt emelt ki a művészeti bizottság. Mezey Annáét, aki első helyezett lett, így tovább küldik művét az országos megmérettetésre. Józsa Péterét, akié a harmadik helyezést kapta. A zsűri a szigligeti iskolát külön díjjal jutalmazta a beküldött pályamunkák alapján. Felkészítő
tanáruk Császár Lászlóné.
Az angol nyelvi kompetencia mérés 17-én délelőtt volt. Minden rendben zajlott le.
Veszprémben a megyei diákolimpián sportolóink svéd váltóban Falati Lili, Mező Zsófia, Monteiro Giovana, Bátai Panna első helyezettként jutottak tovább az országos döntőbe. Mező Zsófia a 800m-es síkfutás számban második helyezettként küzdhet tovább Miskolcon június 18-21-ig. Monteiro Giovana magasugrásban harmadik helyezett lett és 140
cm-rel megugrotta az országos szintet. Felkészítőjük Mile Pál tanár úr.

folytatás a következő oldalon...
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A matematika és a magyar kompetencia mérés 24-én volt. Ezt a teszt füzetet minden iskola minden 6. 8. 10. évfolyamos tanulója ugyan abban az időben, hasonló körülmények között, pontos forgatókönyv alapján tölti ki. A tesztek
értékelése nem az iskolában zajlik, hanem az oktatási hivatalban, ahol az eredményt rögzítik egy felületen az elért
eredményeket összehasonlítva. Megnézheti az eredményt a pedagógusok, és egy titkos kóddal a tanuló és szülei is.
Ezzel a teszttel azt vizsgálják, hogy az elsajátított tudást a tanulók mennyire tudják hasznosítani a hétköznapokban.
Életkoruknak megfelelően mennyi a praktikus tudásuk.
A tanulóink a kisiskolák átlagában, vagy az átlagon felüli kategóriában vannak a vizsgálat bevezetése, 2010 óta.
25-én Király Nikolett könyvtáros tanulóinknak és az óvodásoknak Gyermeknapra meghívta a Zajongó Zenekar. Nagyszerű műsorral ajándékoztak meg bennünket.
26-án a Szülői munkaközösség támogatásával kirándulni ment az iskola minden tanulója Sümegre, ahol egész nap
ismerkedhettek a várvédők életével, a várral, a korabeli mesterségekkel, szórakozhattak. Összevethették ismereteiket a szigligeti vár múltjáról szerezett ismereteikkel.
30-án Veszprémben vehette át Páhi Barnabás 8. osztályos tanuló és felkészítő tanára, Horváthné Puskás Judit a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ díjátadóján a megyei második helyezettnek járó díjat.
A Szigligeti Turisztikai Egyesület minden évben támogatja iskolánkat. Idén a szünetekben a tartalmas időtöltés eltöltéséhez szükséges játékokat, labdákat vásároltunk belőle. Gyermeknapra kapják meg majd a gyerekek a csomagot.
Nagy büszkeséggel írtam le ezeket a sorokat. Tanítványaink kitűnő eredményeket értek el a 2016/17-es tanévben is.
A pedagógusok és az iskolavezetés igyekszünk minden feltételt biztosítani számukra, hogy a legjobbat hozhassa ki
magából minden tanulónk. Nem minden képesség mutatkozik meg a kisgyermek korban. A sport, a zene, a rajz tehetség igen. A később megmutatkozó képességeket igyekszünk megalapozni, fejleszteni, minél több dolgot megmutatni a világból, hogy mindenki megtalálja majd azt a területet, ami boldoggá teheti felnőttként.
Helyesbítés: A 2017. áprilisi számban hibásan jelent meg: A májusi várható események c írásban: 26-án a Szigligeti Turisztikai egyesületnek köszönhetően az iskolai kirándulás Sümegre lesz az idén, ahol egész napos program
sorozaton vesznek részt tanulóink.
Helyesen: a Szülői munkaközösség támogatta a programot.
Képek az iskola honlapján: www.szigliget.hu/iskola és a facebookon.

Benkő Katalin
intézményvezető

Júniusi programok
2-án, pénteken orvosi vizsgálatra mennek a 4. és 6. évfolyamosok.
6-án Dr Macsuga Tímea fogorvos helyes fogápolási technikákat tanít meg gyermekeknek.
Az alsó tagozatosok egy órás gyermekjóga bemutatón vesznek részt.
8-án pedagógus napra invitált bennünket a Szülői munkaközösség
11-én, vasárnap a Szőlőhegyi Szentháromság Kápolna építésének 170. évfordulója alkalmából a plébánia rajz és fotó
pályázatot hirdetett. Rajzpályázat eredményhirdetés, kiállítás, vásár a hegyi búcsú keretében lesz a mise után. Az
iskola tanulói a rajzpályázaton indultak.
12-én Havasi Rita petanque napot szervez az iskolásoknak a kistérség iskoláiból. Bemutatók, versenyek színesítik a
délelőttöt, ahol a felső tagozatosok lesznek a házigazdák.
15-én záró nap. Egész nap az osztályfőnökökkel lesznek a gyerekek. Feladatok: rendrakás; itt felejtett holmik összegyűjtése; dekoráció előkészítése a ballagásra, tanévzáróra; fagyizás a Kastély kávézóban. Simon Péter támogatásával mindenki kap 2 gombócot.
19-i és 26-i héten angol nyelvi és művészeti tábor lesz az iskola tanulóinak.
24-én 9 órakor kezdődik a tanévzáró és ballagási ünnepély.

Benkő Katalin
intézményvezető
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Májusfa az óvodában
A tavalyi év hagyományát folytatva, idén május elején is feldíszített májusfa várta egy reggel az óvodásokat. A kis lurkók hetekig csodálták az udvar ékességét, a friss virágokat. Május 26-án, egy napsütéses pénteki napon szülőkkel és
nagyszülőkkel érkeztek az ovisok, hogy egy családi nap keretében kitáncolják a májusfát. A közös délelőtt finom reggelivel indult, a kakaós csiga mellé előkerültek az otthonról hozott finomságok. Gyerekek, felnőttek vidáman játszottak, az óvó nénik vezetésével ügyességi játékokban mérették meg magukat: volt itt zsákbanfutás, talicskázás, horgászat, célbadobás. A sok játék után indult a zene és a tánc, egymást kézen fogtuk és zengett az ének. Körbetáncoltuk
a májusfát, a fa kivételében az apukák segédkeztek. A délelőttöt közös ebéd, a bográcsban készült finomság elfogyasztása követte. Desszertnek pedig hatalmas csokitorta várta a lurkókat.
Köszönjük az óvodának és a szülőknek, hogy idén is szép élményekkel gazdagodtunk. A családi nap sikeréhez támogatók is
hozzájárultak: Szigligeti Önkormányzat (padok, asztalok, hangosítás), Barkó Tamás (torta és pohárkrémek), Cser Szilárd
(ásványvíz), Szabó Tibor (főzéshez szükséges kellékek), Széll
Gábor (kakaós csiga), Takácsi Erzsi néni (főzés), Töreki Zoltán
(üdítő, nassolnivaló).
„Ki játszik körbe, táncol az Örzse, piros köpönyegbe”
Sulyok Judit, szülő
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Fáklyás Várlátogatás
Időpont: Június 24. Szombat
Helyszín: Szigligeti Vár
Az őrtüzek éjszakáján Szigligeten és a
környező várakban tüzeket gyújtva jeleznek
egymásnak.
Program:
20:00 Harcászati bemutató
20:40 Fáklyás vártúra
21:30 Őrtűz meggyújtása
21:50 Tűzzsonglőr bemutató

Időpont: Június 10. Szombat
Helyszín: Hegyi bolt
Program:
14.30 Halászléfőző verseny kezdete
17.30 Főzőverseny zsűrizése
és eredményhirdetés
18.00 RETRO DISCO DJ BIA-val

Mindenkit szeretettel várunk!

Kirándulást szervezünk
2017 őszén közös kirándulást szervezünk. Két helyszín
merült fel, az egyik Pápa, ahol az Esterházy-kastélyba
látogatnánk el, útközben Gannán megnéznénk az Esterházy-mauzóleumot és templomot. A másik lehetőség
Zalaegerszeg, ahol ellátogatnánk a Csácsi Arborétumba
és a Göcseji Falu- múzeumba.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését telefonon a
70/3715400-as számon, vagy személyesen a
könyvtárban.
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A Rókarántó utca új látványossága
Szigligeten jártunkban-keltünkben különleges alkotásokba botlunk. Településünk gazdag köztéri szobrokban, emlékművekben,
emléktáblákban. Ezek közül már jó néhány szerepel az interneten. A Köztérkép elnevezésű honlap összegyűjti az országban található ilyen alkotásokat. Ezen az oldalon már ott található az a mozaik, amely nem rég óta díszíti településünket és a Szigliget, Rókarántói utca 11. számú ház oldalfalát.
Ha az interneten keresnénk, itt található: https://www.kozterkep.hu/~/30601/Rokaranto_Szigliget_2016.html
A 12 fotóval illusztrált leírást a pécsi lakhelyű (de igen gyakran Szigligeten nyaraló) Keszthelyi Sándor készítette.
”Szigliget keleti részén, a Külső-hegynek a Badacsony felé néző oldalán régen csak szőlőt termesztettek. A szigligetiek ide jártak ki
a szőlőjüket kapálni. A Szentháromság-kápolnához vezető utat Rókarántói utcának, a hegynek ezt a részét Rókarántónak nevezik.
Az utóbbi évtizedekben sok szép nyaraló épült errefelé.
A Rókarántói utcán a 11-es számú épület már eddig is különleges volt. Tulajdonosa, Vásárhelyi Ervin kettős, magyar és svájci állampolgár, amit a házának falán található egyedi címerrel is hangsúlyozni kívánt.. A sárgára festett homlokzaton, az utcai falon
három fekete óriási hangya is helyet kapott.. A hangyák legalább százszoros méretűre nagyítottak, így legapróbb részletük is tanulmányozható. A szorgalmat jelképezik.
A ház újabban egy nagyméretű, színes faldíszt is kapott. A kápolna felé sétálva már messziről meglátni a feltűnő alkotást. Koncentrikus körök és szerteszét áramló sugarak. Olyan, mint egy gyönyörű napóra! Azonban a fal nem délre, hanem éppen ellenkezőleg, észak felé néz. Közelebb érve látható, hogy a hét kör és a sugárirányú vonalak egy napsugaras táj feletti napkorongot mutatnak, amely alatt valami történik.
Mi lehet ez a Rókarántó? Az elnevezésben értjük a "róka" és a "rántó" szavakat, de összeillesztve mégis furcsa. Több mese is van
erre, egyik az, hogy a rókalyukakban megbújó rókákat a szőlőkapáló emberek kikapálták, kirántották búvóhelyükből. Vásárhelyi
Ervin is eltűnődhetett ezen a furcsaságon és elhatározta, hogy házának falán megörökíti a kedves helyi történetet.
A falképen nem kapát, hanem egy hosszú nyelű és kampóban végződő botot látunk. Az ember a kampósbottal éppen kirántja a
vörös bundájú és fehér hasú rókát a rókalyukból. A bal alsó sarokban feketéllő rókalyuk körül a tíz pici rókabébit láthatjuk körben. Lompos farkuk már van, habár még a szemük sem nyílt ki.
Alul az anyaföld, a kalimpáló róka körül hófehér virágok százai. Jobbra kis házikók jelzik Szigligetet. A képen (sok más mellett)
uralkodó színek: a piros, a fehér és a zöld. A kampósbotot tartó személy alakja és ruházata részletesen kidolgozott. Az arcban
világosan felismerhető a ház tulajdonosának profilképe. A nap és a virágszőnyeg között vitorlások láthatóak a Balaton hullámzó
kék vizén.
A mozaik több vitorlás jelképét tartalmazza. A Balaton egyik legszebb legendás hajója, az 1943. április 17-én vízre bocsátott
ADDIO, 40 HUN 3 jelzésű Vásárhelyi Ervin tulajdona. A mozaikkészítők ezt a képbe belecsempészve szintén megörökítették.
A falkép bal felső sarkában az egyik napsugárban kidomborodik a "RÓKARÁNTÓ 11." felirat. Így az egész alkotás egy nagyméretű
házszámtábla is egyben! Sőt a rókák száma (az egy anyaróka + a tíz kicsi róka) is kiadja a házszám 11-es értékét.
A jobb alsó sarokban ez látható: HIPSKERÁMIA és 2016. A mű tervezését és a kivitelezést a szóládi székhelyű Hipskerámia végezte az épület tulajdonosa, Vásárhelyi úr 2016 tavaszi megrendelésére, aki azt írja, hogy "nincs turista, aki
nem állna meg és fényképezné le a mozaikot. Különösen a gyerekeket nehéz tovább csalogatni…" valamint "szívesen veszem,
hogy a Rókarántó című alkotás ismertetésre kerüljön a Szigligeti Harsonában."
Oláhné Hips Gyöngyi tájékoztatása szerint a kisebb-nagyobb méretű és különböző színű elemek anyaga: 1200 fokon égetett mázas kerámia. A művészek precíz
leírása szerint: "Spanyol művészkerámia
1200
fokon
égetett
magastűzű kültéri szilikát. A magas
hőkezelés végett keménysége a
gránittal vetekszik. A felületkezelés: bronz alapanyagú bevonat viszszamaratásával elért felület."
Az alkotást 2016. szeptember közepén rakták a ház falára, melynek
külső mérete 400 x 240 cm, azaz
csaknem 10 négyzetméter.
A bal alsó sarokban szereplő monogramok: N. R. és B. R. két környékbeli kőműves: Nagy Richárd és
Balogh Roland nevét jelzik, akik a
falra varázsolták az utca legújabb
látványosságát.”
Vértesi Eszter
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Mészáros István
hősi halott

Pintér
Pintér Kálmán

Délvidék visszafoglalása
Katymár. Németh József

Bakos János
Maár Sándor (balra)
1909.05.15.
Káli István

Varga Károly
honvéd

Kiss Sándor
(1915-1945) hősi halott

Németh József
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