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Szigligeti nyári rendezvények
Templomban:

Várban:
Júl. 6-8. 12.

Ghymes Fesztivál

Júl. 18. 20:00

Fourtissimo Együttes

Júl. 14. 20:00

Magna Cum Laude koncert

Júl. 25. 20:00

Camerata Pelsonore

Júl. 21. 20:00

Csík Zenekar

Aug. 1. 20:00

Szabó István

Júl. 28. 20:00

Hooligans koncert

Aug. 8. 20:00

Gesztesi-Tóth László

Aug. 4. 20:00

Bagossy Brothers Company

Aug. 15. 20:00

Daniel Speer Brass

Aug. 11. 20:00

Margaret Island koncert

Aug. 19-20.

Hagyományőrző Napok

Aug. 20.

Ünnepi tűzijáték a strandon
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Óvoda
Hurrá, hurrá itt a nyár!
Június 1-jén évzáró ünnepélyre került sor az óvodában. A kisgyerekek sokáig készülődtek erre a napra,
amikor megmutatták a sok vendégnek, hogy milyen ügyesek. Elhangzott sok versike, mondóka, dalok, tánc
és mese is. Nemcsak ügyesek, aranyosak és szépek is voltak. Az évzáró műsornak minden évben része az
iskolába menők búcsúja. Idén egy kisgyermektől köszöntünk el, mert Zsóka szeptembertől iskolás lesz. Boldog és sikeres tanuló éveket kívánunk neki, biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet és büszkeséget fog
szerezni családjának és tanítóinak egyaránt pont úgy, mint ahogy az óvodás évek alatt is tette.
A készülődés, tanulás és az ünnepélyes búcsú után mi még mindig gyermeknapoztunk az oviban. Már évek
óta része a kisgyermekek nyár eleji programjainak a légváras délelőtt. Idén is nagy örömmel vették birtokba és ki is használták a kicsik. Fáradhatatlanul váltották egymást a „pattogásban” és hentergésben. Köszönjük a Turisztikai Egyesületnek ezt az ajándékot, hiszen az ovinak nyújtott támogatásuk részét képezi,
hogy ezen a délelőttön a gyerekek birtokba vehették Micimackó és Füles várát. Ugyancsak nem okozott
gondot a Várkávézó finom fagyijának elfogyasztása sem, mert ez édes feladat volt a kisgyerekeknek. Bár
nagyon lógott az eső lába, de ők nagyon igyekeztek a feladatot teljesíteni. Köszönjük a meghívást!
Már csak a lovagi tornán kellett megfelelnünk és bátran mondhatom, hogy nem kell aggódnunk. Vannak
talpraesett, vagány és bátor apródok az oviban. Még a kislányok is kitettek magukért alaposan és semenynyire sem jöttek zavarba a páncélkesztyű, kard, nyílvessző vagy egy kis harci bemutató láttán. Köszönjük a
négy vitéznek, hogy ilyen sok élményt biztosítottak a kicsiknek, hiszen mindannyian kipróbálhatták ügyességüket, bátorságukat, erejüket. A kisfiúk úgy forgatták a kardot és tartották a lándzsát, mintha naponta
gyakorolnák. ( Persze lehet, hogy ez így is van…)
Igyekszem pár beszédes fényképet az írás mellé tenni és ezekkel kívánni mindenkinek nagyon szép nyarat
és vidám VAKÁCIÓT!
Csombó Lajosné
óvodapedagógus
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Óvodából az iskolába
Elballag a kis óvodás, elszalad a nyár.
Ősszel már az óvodás iskolába jár.
Kis diáknak nem lesz gondja.
Mert a számokat, betűket ismeri már.
Ha kell, olvas, vagy számokat összead.
Óvodában üres lett a széke,
De szerencsére betölti majd más.
Iskolába boldogan jár,
Tanárát ismeri már.
Kézen fogja gyermekét anyuka, apuka,
Ha kell meg is vigasztalja, bátorítja.
Boldog a diák, büszke a tanár,
Ha fegyelmezett, szorgalmas osztályt talál.
Az év gyorsan elrepül, ha tanulnak rendesen,
Az elsőből a jövő ősztől, már másodikba mennek
lelkesen.
Szigliget, 2018. május
Hosszú Ferencné
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Iskola

A 2017/18-as tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményei
a Szigligeti Általános Iskolában (részlet a tanévzáró ünnepségből)
Iskolánkban az elmúlt tanév óta külön jutalomban részesítjük azokat a diákokat és felkészítő
tanáraikat, akik valamilyen kiemelkedő eredményt értek el országos vagy nemzetközi, sport
vagy tanulmányi versenyen. Azonnal szeretném leszögezni, hogy ez nem csak az itt megnevezett pedagógus eredménye. A diákok a képzés alatt egységes pedagógiai elvek alapján,
egységes elvárásrendszerben nevelődnek az iskolában. A tanuló egyéni adottságait felismerve a pedagógus egyéni foglalkozásban, a támogató családi környezettel együttesen hozta létre ezeket a csodálatos eredményeket.
Felkészítő tanárok: Császár Lászlóné, Mile Pál, Szájer Béla.
Mező Zsófia az országos diákolimpiám 2. helyezett lett.
Szalai Jázmin országos rajz versenyen 1. helyezett lett, angol nyelvvizsgát szerezett.
Megyei versenyen kiemelkedő eredményt ért el Falati Liliána sportban.
Rajzban: Kutasy Lúcia, Szommer Hanna, Tóth Boglárka jeleskedett az alsó tagozatosok közül.
Intézményünk tanulói, de más egyesület tagjaként többen teljesítettek magas színvonalon.
A FITKID-es Európa bajnok Idrányi lányok, a petanque országos 1. helyezettjei: Falati Kitti,
Józsa Péter, Lovász Anna, és a tartalék játékos, Mészáros Márk.
Nevelőtestületi dicséretet kapott: Mező Zsófia és Szalai Jázmin.
Kitűnő tanulóink:
Fekete Ildikó, Németh Sára, Somogyvári Hanna,; 1. osztály
Czanka Szabina, 2. osztály
Kutasy Lúcia, Tóth Boglárka 3. osztály
Papp Ábel 4. osztály
Idrányi Lilla 7. osztály
Mező Zsófia, Szalai Jázmin, 8. osztály
A jelesek (egy- kélt 4-essel) névsora:
Szalay Bence, Mészáros Dávid 2.o.
Mezey Anna, Szommer Hanna 3.o.
Szalai Attila, Széplábi Boróka 5.o.
Lovász Anna, Medve Viola, Szántó Bálint 6.o.
Széplábi Zsófia 7. o.
Végül: Iskolánk hitvallása testesül meg abban a kiemelkedő díjban, amit a 2017-es évben tanulmányaikban és sportban három tanulón elért: A Magyarország jó tanulója, jó sportolója
2017 – díj jutalmazottai: Bátai Panna, Mező Zsófia és Monteiro Giovana.
Minden tanulónknak és családjuknak élményekben gazdag, vidám nyarat kívánok!
Benkő Katalin intézményvezető
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Újra megmérettek a Szigligeti Általános Iskola tanulói
A „Magyarország jó tanulója- jó sportolja 2017” díjazottjai.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” cím
elnyerésére.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” címmel azon tanulókat és
hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2016/2017. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló
sportteljesítményt nyújtottak.
Az eredmények mára hivatalossá váltak. Az országban 524 ilyen díjazott lett.
Iskolánkba az elmúlt tanévben, a 2016/17-esben három tanuló nyerte el ezt a kiemelkedő címet: Bátai Anna 8. ,
Mező Zsófia 7., Monteiro Giovana 6. osztályos volt ebben a tanévben.
Ezek a tanulók egyenletesen magas színvonalú teljesítményt nyújtottak a tanulmányi munkában és a sportban.
Ekkora eredmény eléréséhez három tényező szükséges: a család, az iskola és a tanuló.
Gratulálunk a családoknak, a pedagógusoknak és a tanulóknak!
További szép eredményeket, sok boldogságot kívánnak a
Szigligeti Általános Iskola pedagógusai

Bátai Panna

Mező Zsófia

Monteiro Giovana
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65 éve ballagtunk

Lelkes kis csapatot köszöntött a Szigligeti Általános Iskolában 2018. június 2-án Benkő Katalin
igazgatónő.
Az 1953-ban végzett osztályból (24 fő) 14-en
élnek, közülük 9-en el tudtak jönni: Czibor
Erzsében, Jánka Mária, Kolics Károly, Kovács
Amália, Páhy László, Szántai Éva, Szántai Mária,
Tóth Rózsa, Töreky Irma.
A 65 éve végzett „tanulók” felelevenítették iskolai élményeiket, a régi csínytevéseket, megemlékeztek elhunyt társaikról, tanáraikról.
Mindannyian beszámoltak röviden eddigi életükről, családjukról.
A 65 éve végzett csapatot az igazgatónő tortával
köszöntötte.
Az ünneplés jóízű beszélgetéssel folytatódott. A
régi emlékek felidézése, a találkozás
mindannyiunkat örömmel töltött el.
Jövőre mindenkivel ugyanitt!
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Turulmadár szállj

Örömmel értesítjük Önöket
MEGNYITOTTUK
Szigligeten fiókgyógyszertárunkat!
Címünk:
Szigliget, Kossuth út 23.
(Básti Lajos Közösségi Ház)
Nyitvatartás:
Hétfő: 14-17
Kedd: 15-17
Szerda: 8-12
Csütörtök: 15-17
Péntek 8-12
Várjuk Önöket!
Stark Patika Csapat

Ajkunkon ős anyánk szava magyar
Túl a határon, erdélyi dombokon
Ma meghalni, - kérdés magyarnak lenni
Hol bűn és átok magyarul beszélni…
Halkan suttogják: szállj-szállj turulmadár
Erdélyi bérceken át messze szabadság vár
Tiéd a föld,- miért őseid vére folyt
Lelkekben szomorú kin fájdalom
Ne élj hit nélkül, légy hű önmagadhoz.
Hit lélek odaköt a magyar földhöz.
Szállj-szállj át a határon turulmadár
Ma tiétek a föld, hit és szabadság vár!
Harcokban estek el Segesvári csatában
Erdélyi székelyekkel folyt vére a harcban
Sírhalom őrzi ősi történelmünk igéit
Őrzi szabadságharc, őseink dicső hitét…
Szállj-szállj át a határokon turulmadár
Ma tiétek a föld, hit és szabadság vár!
Szellők suttogják: jöjj turulmadár
Hitünk legyen erős, mint ősi bástya vár
Ajkunk egy,- hitünk a nemzeti dal
Szállj-szállj át a határon turulmadár
Ma tiétek a föld, hit és szabadság vár!
Messze szállt a sóhaj a világba
Segíts!- folyik a vér Temesvárban…
Fegyverek ropognak, halálhörgés,Szabadságért Istenhez könyörgés…
Sir a nemzet, gyászol a haza…
Ropog a fegyver Temesvárban…
A nemzeti zászló leng félárbócon…
Félre vert harangok, sírás az ajkakon
Gyász, együttérzés, - fekete zászló leng
Éjszakába sok ezer gyertya lángja ég
Hitünk és akaratunk,- békét, szabadságot
Szállj-szállj át a határon turulmadár
Ma tiétek a föld, hit és szabadság vár!
1989. december 21.
Domonkos Gyula József
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A pultnál Töreky István és Töreky Istvánné Panni néni

kocsmáros,Töreky István 1960

Nagyné Irén néni, Ódor
Margit, Ódor Anna

Töreky István, Nagyné Irén néni, Töreky
Istvánné Panni néni, Ódor Anna és Ódor Margit

kocsma személyzete,Töreky István,Irén
néni, Ódor Margit, Ódor Anna, Panni néni

Töreky István

Töreky István és Ódor István

10. oldal

Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

Szigligeti Harsona

SZIGLIGETI HARSONA
Balassa Balázs polgármester
Szerkesztőség:
Király Nikolett
Cím:
matr1ca
Tel:
Szigliget Község Önkormányzata
Fax:
2.2.4/1242/2002.
E-mail:
Szigligeten havonta, 500 példányban
Lapzárta:

2018. Június

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

