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Péczer Sándor főjegyzőre emlékeztünk halálának évfordulóján
A Szigligeti Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál Balassa Balázs polgármester emlékezett Szigliget és
Nemestördemicz község hajdani főjegyzőjére.
Péczer Sándort 1945. március 27-én orosz katonák állították meg a 71-es út kereszteződésénél, majd tüzet nyitottak
rá, és meghalt. A köztisztviselő Nemestördemiczről hajtott haza motorkerékpárjával, miután az esedékes összegek
kifizetéséről gondoskodott a rászorulóknak, és a hivatalos iratokat elásta a községháza udvarán.
Lánya, Nagyné Péczer Veronika betegsége miatt a távolból köszönte meg az ünnepséget. Levelét Szántai Attiláné, a
badacsonytördemici faluház vezetője olvasta fel. Az ünnepségen Szalai Jázmin a Szigligeti Általános Iskola tanulója
játszott fuvolán, majd koszorút helyeztek el az emléktáblánál. A megemlékezés a 71-es úti elágazásnál folytatódott,
ahol az egykori főjegyző hősi halált halt.
Később, a badacsonytördemici temetőben, Péczer Sándor sírjánál rótták le kegyeletüket az emlékezők, Cséry Gergő
atya magasztaló szavai kíséretében. Ezt követően a badacsonytördemici faluházban Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke mondta el méltató szavait.
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A közelgő költészet napja ürügyén…
Tisztelettel emlékezem Édesapánkra (id. Liszkai Józsefre) mint „naiv költőre”, „laikus verselőre”.
Az ő nevét nem jegyzi lexikon. Nem tanulta, nem ismerte az időmértékes verselést. Nem írt hexametert,
pentametert, disztichont…
Némely verse metaforikus, nem tudatosan használta ezt a versformát, de gyakran élt képletes kifejezésekkel, megszemélyesítéssel.
Versei, melyeket esténként fáradt kezével írt, az élet, a sors „diktálta”. Ő csak „toll” volt, a szíve súgott.
Ezek a versek fájdalomról, szeretetről, örömről szólnak. Bármilyen érzelmi hatás érte, a fehér papír hamar
megtelt rímbe szedett sorokkal.
Nem számolta a szótagokat, számára az volt a fontos, hogy a sorvégek összecsengjenek, érzelmet közvetítsenek.
Nemcsak versben hagyott emléket, kötetnyi az, amit –prózában- hosszú, de gyötrelmes életéről lejegyzett.
Azonkívül több, mint 500 nótát, népdalt – teljes szöveggel- szedett ábécé sorba.
Egy kedves epizódot megosztok a tisztelt olvasókkal. A „rímfaragó” Édesapánk még a pincéje bejáratánál is
rímmel figyelmeztette a betérőket.
20 évvel ezelőtt klubunk a 300 éves sümegi Kisfaludy pincét látogatta. Az akkori tulajdonos panaszkodott,
hogy sok a sebzett homlokú látogató, mivel alacsony a bejárat. Említettem neki Édesapám figyelmeztető
szövegét. Boldog volt, tetszett neki olyannyira, hogy a közelmúltban ott jártamkor büszkeséggel olvastam a
nagy sárga táblára vésett szöveget:
„Bármily fönn hordod is fejed, itt lehajtani el ne feledd”
Édesapánk saját költésű dalait gyönyörűen énekelte fel magnóra. Emlékül hagyva ránk tiszta szép hangján.
Jávoriné Liszkai Anna
Öregkor
Ha megfogom ráncos kezed,
simogatom fehér fejed.
Halvány ajkad megcsókolom,
derekadat ott karolom.
Mivé lettünk öregkorra,
eltűnt rólunk a régi forma.
Elbágyadtunk, elgyengültünk,
megfakultunk, meggörbültünk.
Öreg szívünk egymásért dobban,
szemünk fénye halványan lobban.
Nagyra nőtt családunk fája,
terebélyes koronája.
Minden ágon a fájdalmunk,
egész lombján a bánatunk.
Mint a hideg szellő ősszel,
falevelét söpri széjjel.
Egyszer elsöpör minket is,
oda, hol betakar a sír.
id. Liszkai József
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Márciusban történt a Szigligeti Általános Iskolában
Március hónap igen mozgalmas volt. Több igen nagy horderejű esemény is történt iskolánkban.
Legkiemelkedőbb ezek közül a 9-i intézményi ellenőrzés volt. Ilyen átfogó vizsgálat öt évente van az intézményekben. Három
tagú bizottság vizsgálta meg a szakmai munkát, az intézet infrastrukturális felkészültségét, az adminisztrációt. Nagyon készültünk.
Igyekeztünk megfelelni a mai kor elvárásainak, fenntartói és szakmai tekintetben is.
Az intézményvezetői látogatás eredményét is megkaptuk, mely február másodikán volt. Nincs miért szégyenkeznünk, nagyon jó
minősítést kaptunk.
Közben az önkormányzat dolgozói felszereltél az iskola falára a strandon épült szauna elkerítésére használt, építkezési paravánként szolgáló kerítéssort, melyeket a nyári táborozó gyerekek festettek színessé. Mostantól az iskola műfüves pálya felőli oldalát
díszítik a lapok.
Az elmúlt napokban nyilvánossá tették a 2017. májusában 6. és 8. évfolyamosok kompetencia mérésének eredményeit. Rendkívül magas színvonalon vizsgáztak tanulóink. Magasan megelőztük az országos, és a hasonló kis települési iskolák átlagát. A honlapon részletesen olvashatnak róla. Nagyon büszkék vagyunk tanulóink sikereire, a pedagógusaink áldozatos munkájára.
A középiskolai továbbtanuláshoz a felvételi eredményei megérkeztek. Több diákot több középiskolába is felvettek.
10-én, szombaton munkanap volt, 16-át, pénteki napot dolgoztuk le. Órarendi órák helyett „Logikai – játékok” délelőttöt rendeztünk az iskolásoknak. Pedagógusok és játékmesterek (Sakk- Kostolánczy Gyula, sudoku- Sótonyi Sándor) foglalkoztak a gyerekekkel. Sok új játékot tanítottak.
Mezey Anna 3. osztályos tanuló a Tapolcai Wass Albert Könyvtárban megrendezett többfordulós olvasópályázaton 2. helyezést
ért el. Gratulálunk!
14-én emlékeztünk meg az 1848-49-es szabadságharcról. Tanulóink először Szigligeten, azután Badacsonytördemicen adták elő
műsorukat. Szép műsorral készült az énekkar és a 7. 8. osztályosok. Czilli Regina és Dér Krisztina készítették fel őket. Badacsonytördemicen a nagycsoportos óvodások is szerepeltek az iskolások műsorában. Nagyon ügyesek voltak!
A termelők és kézművesek mellett oktatási intézményeket is meghívtak a Tapolca Expóra a szervezők. Mások mellet a Szigligeti
Általános Iskola is megmutatkozhatott. Nagyon készültünk rá. Szerencsére egyre többen ismerik iskolánkat, mégis egy ilyen esemény jó alkalom arra, hogy rávilágítsunk értékeinkre. Sokat dolgoztunk az előkészületeken. 16-án, pénteken nyílt lehetőségünk a
bemutatkozásra. Rengeteg látogató tekintette meg standunkat, sok kisebb nagyobb gyermek játszott, kézműveskedett, ügyeskedett, táncolt velünk.
24-én megtartottuk utolsó óvodás foglalkozásunkat. Szájer Béla és Balassáné Molnár Edit vezette a foglalkozást. Hamarosan,
április 12-13-án lesz a leendő elsőosztályosok beiratkozása.
Ezen a napon díjkiosztó ünnepségen vett részt Bogár Lili és Ihász Ferenc 3. osztályos tanulók, akik a badacsonytördemici Egészségnapra meghirdetett rajzversenyen 3. helyezett és külön díjasok lettek. Gratulálunk!
26-án, délután a napközisek és a tanulószobások húsvéti kézműves
foglalkozáson vettek részt. A délutáni foglalkozásokat vezető pedagógusok szervezték a kézműves foglalkozást: Móni néni és Enikő néni.
A „Szeresd a magyart” Hungarikum versenyen négy tanulónk: Szalay
Jázmin és Mező Zsófia 8. osztályosok, Mező Ábris és Medve Márton
7. osztályosok bejutottak a döntőbe. Döntő május 4-én lesz.
Gratulálunk!
27-én atlétáink Veszprémben a Mezei futóverseny megyei döntőjén
vettek részt Pali bácsival: Gyulai Noémi 5. osztályos, Falati Lili 4. osztályos, Bogár Lili és Mezey Anna 3. osztályos tanulók. Kiemelkedő
eredmény született megint: a leigazolt versenyzők és sport iskolák
közül kitűnt egy kis csapat kék pólóban, a Szigligeti Általános Iskola
tanulói, akik csapatban 3.-ként végeztek- az országos megmérettetésre az 1. és 2. helyezett csapatok jutnak tovább-; Falati Liliána egyéniben pedig 3. helyezett lett, aki így tovább jutott az országos fordulóba.
Nagyon büszkék vagyunk a nagyszerű teljesítményre! Gratulálunk!

További információk a www.szigliget.hu/iskola oldalon és a facebookon.
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Áprilisi várható események a Szigligeti Általános Iskolában
A tavaszi szünet után 4-én folytatódik a tanítás az iskolában.
Reggel az óvodásokkal együtt megnézzük a Szegedi Színház előadását az állatgondozás rejtelmeiről húsvét apropóján.
5-én, 8 órakor az iskola parkolójából szállítják el a PAPÍRGYŰJTÉSBŐL származó papírt. Mindenki hozhatja. Ha ebben az időpontban nem alkalmas, akkor az iskolába bármikor leadható.
Középiskolákból látogatnak el hozzánk a 7. osztályosokhoz, hogy a jövő évi szakma választásukat megkönnyítsék.
8-án az iskola zsibongójában parlamenti választás miatt szavazás lesz.
A PAPÍRGYŰJTÉS folyamatos az iskolában. Kérjük, ne dobjanak ki semmit, hozzák be a gyerekeknek.
10-én nyíltnapot tartunk iskolánkban. Bárki meglátogathatja a tanórákat. Az órarendi beosztást később a gyerekeknél, a honlapon és az iskolában is megtalálják.
10-én, 15-17 óráig VÉRADÁS lesz az iskolában. A korábban elmaradt alkalmat pótolják most be.
12-13-án lesz a leendő elsőosztályosok beiratkozása.
21-én dolgozzuk le március 30-át, hétfői munkanap lesz. Mi szokásunkhoz híven valamilyen érdekes programmal készülünk, a
tanításnak a játékos formáját választjuk. Idén Mátyás király évforduló van. Születésének 575., királlyá választásának 560. évfordulóját ünnepli az ország. Mi a magunk módján, játszóházzal emlékezünk meg legendás királyunkról. A gyerekek számára összekapcsoljuk a szigligeti vár és Mátyás életének bizonyos eseményeit. Alapul Jankovics Ferenc Napkirály című regényét vesszük.
Továbbképzéseket szerveztünk a pedagógusoknak.
Benkő Katalin
intézményvezető
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Nőnap
Az okos nő nem vár a csodára, hanem megteremti azt. (Moldova György)
A Szigligeti Turisztikai Egyesület az idén a Villa Kabalában (Farkas Villa) ünnepelte a Nőnapot. A villa személyzete finom bodza pezsgővel várta a vendégeket. Majd Szalay Csaba megható köszöntője után az egyesület férfi tagjai virággal köszöntötték a jelenlévő hölgyeket. Az "újra gondolt" magyar ételeket a villa fiatal, tehetséges szakácsa, Farkas Mózes készítette a vendégeknek.
Az egyesület nő tagjai nevében köszönjük a kellemes, szép estét!
Káli Magdolna

Márciusi jégvirág
Március van, nem február,
Nyílik már a hóvirág!
Bejelenti a viharmadár,
Itt a vihar, meg a hófúvás.
Az ablakomon jégvirág?
Szél is bánatosan fújdogál.
Mit akarsz már viharmadár?
Tolladat miért hullajtod ránk?
Hiszen márciusnak vége lesz már!
Parton nyílik az ibolya,
Nyuszi meg hozza a piros tojást.
Márciusban kell még a havaslapát?
Éjszakára meg mínuszokat produkálsz?
Március, embereld meg magad!
Engedd már, jöhessen a tavasz!
Áprilisban virágozhassanak a mandulafák.
Szigliget, 2018. március

Hosszú Ferencné

Barkó Marcell
Született: 2018. január 13.
Szülők:
Barkó Tamás,
Pollák Virág
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Jóga

Preventív jógaterápia hétfőnként
17:00 kor a Szigligeti Általános
Iskola tornatermében.
Várlak szeretettel!
Tóth Orsolya okleveles
jógaoktató, jógaterapeuta
Giczi Veronika gyógytornász
vezetésével kondicionáló
tornát tartunk
csütörtökönként 18 órától a
Szigligeti Általános Iskolában.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Tisztelt Tagok, Pártoló Tagok,
Szigligetet Szeretők!
A Szigligeti Táj- és Településvédő
Kör jogot szerzett, hogy az adózó
magánszemélyek által felajánlott
szja 1%-át fogadja.
Körünk és az Szigligeti Általános
Iskola
között
meglévő
„Megállapodás” szerint támogatjuk az iskola környezet- és
természetvédelmi programját. Az 1%-ok felajánlása komoly
segítséget jelent az iskolának, hiszen az így befolyt összeget
teljes egészében a fenti célra fordítjuk.
Ez 2017-ben közel 140000Ft-ot jelentett. A pénzből faanyagot
vásároltunk egy nyitott tanterem megépítéséhez.
Körünk már korábban is támogatta az iskola környezet- és
természetvédelmi programját, többek között madáretetőket
vásároltunk, illetve pl. egy rajzpályázat díjazásaként őshonos
gyümölcsfákat ajándékoztunk az iskolának.
Az iskola mellett működő alapítvány bő két éve megszűnt. Tíz
évig, amíg az alapítvány működött, komoly forrást jelentett
egy-egy program finanszírozásánál, eszközök megvásárlásánál.
Körünk felajánlotta, hogy a profilunkba vágó tevékenységeket
ilyen módon is támogatjuk.
Ehhez kérem az Önök felajánlását, illetve kérem, javasolják a
környezetükben lévő személyeknek is.
Szigligeti Táj- és Településvédő Kör
Adószám: 19254465-1-41
Demeter Éva - elnök
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Takács József gyűjteményéből
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