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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XVIII. évf. 06. szám

Szigligeti nyári koncertek
Zenés esték a Balaton várában:
Július 13. 20:00 Magna Cum Laude

Szerda esti komolyzenei koncertek
a Római katolikus templomban:

Július 20. 20:00 Margaret Island

Július 17. 20:00 Orbán Bori és Pánczél Kristóf

Július 27. 20:00 Dés László: Mi vagyunk a Grund!

Július 24. 20:00 Fourtissimo Együttes

Augusztus 3. Szabó Balázs Bandája

Július 31. 20:00 Karasszon Dénes és Eszter

Augusztus 10. 20:00 Bagossy Brothers Company

Augusztus 7. 20:00 Vox Angelis kórus

Augusztus 16. 20:00 Hooligans

Augusztus 14. 20:00 Bíbor Kvartett
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Szépkorú köszöntése
Szigliget jelenleg legidősebb férfi lakosát, Mátrai Ferencet köszöntötték otthonában 90. születésnapján.
Feri bácsi 1929. június 19-én Reziben született egy kádárdinasztia negyedik gyermekeként. A második világégést leventeként
élte meg, majd a fogságból hazatérve a családi hagyományt követve kitanulta, és hosszú évtizedekig magas szinten művelte a
kádár mesterséget.
Az életkorát meghazudtoló szellemi frissességét az olvasásnak, rejtvényfejtésnek, beszélgetéseknek, és minden bizonnyal annak
is köszönheti, hogy immár 63 esztendeje vannak együtt jóban-rosszban feleségével.
A jeles napon családja körében Balassa Balázs polgármester adta át az ünnepeltnek az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt
Emléklapot, virágcsokor kíséretében.

A Szentháromság-napi hegyi búcsú
alkalmából 21 800 forint gyűlt
össze a kápolna ablakcseréjére.
Ezúton is köszönjük az Adakozók
támogatását!
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Sikerek a szigligeti gyerekfociban
2018 őszén a szülők felvetésére gyermek labdarúgószakkört indítottunk az iskolában. Kezdetben 20 körüli
létszámmal dolgoztunk, az elején egyben edzve, később
korosztályilag szétbontottam keddi és csütörtöki edzésre
a csapatot. Nyár végére többen is bekapcsolódtak, így
végül nagyon szép, 22 fős létszámmal tudtunk működni.
A kisebbeknél a labdarúgás alapjaira, alapkészségek kifejlesztésére helyeztem a hangsúlyt, a nagyobbaknál némi
taktikai oktatással is próbálkoztunk. Összességében elmondható, hogy a képességek terén különböző gyermekeket sikerült munkára, együttműködésre fogni, miközben fejlődtek is. A legfontosabbnak azt tartottam, hogy a
sport, a mozgás a mindennapjaik része legyen, az eredmények vagy a képességek nem elsődlegesek ahhoz,
hogy élvezhessék a focit.
Tavasztól beneveztünk a Bozsik programba, ami ilyen
szűkös létszámnál nagy vállalás. Igazolást és sportorvosit
kellett csináltatni 26 gyermeknek, hiszen négy korosztályban indítottunk csapatot (három kötelező volt). Az U7-ben három, az U9-ben öt, az U11-ben hét, az U13-ban kilenc az alap létszám, ennek sikerült megfelelnünk. A tavaszi kilenc Bozsik-tornából (melyek Keszthelyen és Tapolcán voltak) nyolcra elmentünk, a kezdeti sikertelenség után a végén felvéve a versenyt a nagyobb egyesületek csapataival is. Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek a segítséget a szállításban, odafigyelésben, szurkolásban és egyebekben!
Összességében elmondható, hogy ha felnőtt labdarúgás nincs is a településen, egy pozitív jövőképet próbálunk felépíteni ilyen
téren. Ha a gyermekek kitartóak lesznek és megszeretik a sportot, pár éven belül újra lehet szigligeti csapat a felnőtt bajnokságban.
Balassa Dániel

A KÖNYVTÁR JÚLIUSI-AUGUSZTUSI
NYITVA TARTÁSA:
HÉTFŐ:

SZÜNNAP

KEDD:

12:00-19:00

SZERDA:

12:00-19:00

CSÜTÖRTÖK:

12:00-18:00

PÉNTEK:

8:00-14:00

SZOMBAT:

8:00-12:00

VASÁRNAP:

SZÜNNAP

Békefi Szilvia
Született: 2019 május 29.
Szülők:
Békefiné Kertész Szilvia,
Békefi Péter
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Óvoda
Kalászkonyító Június…
Véget ért a május és már akkor rengeteg eseménnyel a hátunk mögött jelentkeztünk. A jóból azonban sosem elég ezért a programok továbbra is egymást követték. Június 3-án az iskolásokhoz csatlakozva, Gyermeknap keretében az ovi udvarán Paprika
Jancsi kalandjainak nézői voltak a kisgyerekek és az iskolában is szívesen látták őket a délelőtti eseményeken. Köszönjük a meghívást! Ugyancsak a kedves köszöntést Pedagógus nap alkalmából, mellyel már a reggeli órákban fogadtak bennünket az iskolában. Számunkra külön meglepetés és öröm volt, hogy minden óvodásunk ott volt! Köszönjük a titkos készülődést, szervezést!
Alig telt el néhány nap és egész délelőtt légvárnak örülhettek a kicsik. Ki is használták és a nagy meleggel sem törődve érezték
jól magukat. A Keszthelyről érkező Brumi Bandi Band koncertje is nagy öröm volt , igazán jó hangulatú zenei élmény a számukra. E két program is Gyermeknapi ajándék volt az óvodásoknak. Az egész délelőttös légváras ugra-bugra a Turisztikai Egyesület
ajándékaként, a Brumi koncert pedig az Önkormányzat támogatásával valósult meg. Köszönjük szépen nekik!
Júniusban is látogattunk Mesterségeket! Nagy szeretettel és kedvességgel fogadtak bennünket Ress Milán szülei. Így az ovisok
megleshették a varrónő és a lakatos foglalkozását. Erika és Tamás is sok-sok mindent megmutattak, elmeséltek a gyerekeknek.
Szemük láttára készült aranyos csiga- biga vasból, és megleshették milyen fürgén dolgozik a varrógép. Mindketten mesterségüket jellemző ajándékkal lepték meg a gyerekeket: puha, színes kislabdát és egy lovacskát kaptak emlékül. A finom, házi bodza
szörp, a cseresznye és a rágcsálni való az asztalon, ráadás volt a gyerekek örömére. Nagyon köszönjük a lehetőséget és a szíves
látást Milánnak és szüleinek! Élmény volt a gyerekeknek!
Június 14. : Zalaszabar –Élménypark- Kirándulás! Ismét egy igazi meleg, nyári nap, amikor az ovisok útra keltek és egy kellemes,
élményekben gazdag délelőttben volt részük. Estig is ott lehettünk volna, talán még akkor sem sikerült volna mindent megnézni és kipróbálni elégszer…Azonban minden élmény, a gyönyörű természeti környezet, a rengeteg játék, a finom ebéd, az utazás
és a nagy meleg után délután hazatértünk sok-sok élménnyel a hátizsákokban. Nagyon jól éreztük magunkat és ezúton is szeretnénk megköszönni az Óvodai Szülői Közösségnek ezt az ajándékot és a szervező munkát. Balassa Imola szüleinek az utaztatást, a segítséget. Az Önkormányzatnak szintén és Takács Józsi bácsinak ugyancsak, aki a sofőrünk volt.
Rengeteg eseménnyel a hátunk mögött most egy kis időre bezártuk a kapukat és „eldobtuk a kulcsokat”…az óvoda és kis lakói
nyári vakációznak. Mindenki másnak is nagyon szép nyarat és jó pihenést kívánunk!
Csombó Lajosné
intézményvezető- óvodapedagógus
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Iskola
A Szigligeti Általános Iskola tanulmányi és versenyeredményei
a 2018/19-es tanévben
Rendkívülinek minősítem tanulóink eredményeit a 2018/19-es tanévben. Igaz, nem minden eredmény konkrétan az itt folyó
munka következménye, de a kiemelkedő eredményekhez kiemelkedő tanulmányi munka is társul többnyire, és tanulók képesek
az iskolában és a sport egyesületben is teljesíteni.
Az iskola tanulmányi átlaga 4,35. Az utóbbi években a legjobb eredmény. 101 tanuló szaktárgyi teljesítményét mutatja ez a szám.
Nevelőtestületi dicséretben részesül Carlaw Kelen, és Tóth Boglárka.
Az idei évben intézményünkben 12 kitűnő eredménnyel végzett tanulót jutalmazhatunk.
•
Az 1. osztályból Szalay Zsóka Anna, Kutasy Lóránd Henrik és Pukli Eszter
•
A 2. osztályból Fekete Ildikó, Fülöp Ákos, Németh Sára és Szabó Médea Lujza
•
A 4. osztályból Tóth Boglárka és Kutasy Lúcia
•
A 6. osztályból Idrányi Lilla Róza és Széplábi Boróka
•
A 8. osztályból Carlaw Kelen
A jeleseket is jutalmaztuk, ők az idei évben legfeljebb 2 db 4-es osztályzatot gyűjtöttek.
Jeles tanulóink a 2.osztályból Somogyvári Hanna és Burucs Borbála.
A 3.osztályból Czanka Szabina, Szalay Bence és Sirkó Csenge
A 4.osztályból Mezey Anna és Szommer Hanna
Az 5.osztályból Kovács Lili, Kovács Vica, Szabó Korinna
A 8.osztályból Idrányi Panna Léna, Széplábi Zsófia és Szabó Fédra
Mindannyiuknak gratulálunk az idén elért szép tanulmányi eredményeikért!
1. osztályból Szalay Rózsa
2. osztályból Borbély Bodza Brigitta
3. osztályból Falati Nóra
4. osztályból Fejes Gábor Áron
5. osztályból Horváth Bence Dominik
6. osztályból Csonka Rebeka
7. osztályból Lovász Anna
8. osztályból Katona Fanni Mercédesz
A fönt felsorolt tanulókat azért jutalmaztuk, azért állítottuk példaként, mert ők azok, akik önmagukat legyőzve, hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években; tenni akarásukkal, szorgalmukkal példát mutattak mindnyájunknak.
Iskolánkban külön jutalomban részesítjük azokat a diákokat és felkészítő tanáraikat, akik valamilyen kiemelkedő eredményt érnek el országos vagy nemzetközi, sport vagy tanulmányi versenyen. Azonnal szeretnénk 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.
Tóth Boglárka, Mezey Anna, Kutasy Lúcia, Szommer Hanna, Bogár Lili: A fiatalok az Épített és természeti Környezetért pályázaton
Szent György-hegyi mondáikért kiemelt első díjat kaptak. Felkészítőjük Császár Lászlóné Anikó néni volt. Gratulálunk!
Lovász Anna és Tóth lldikó!
A Mozaik Kiadó által biológia tantárgyból szervezett országos versenyen Lovász Anna 7. helyezést ért el. Felkészítője: Tóth Ildikó
tanárnő volt. Gratulálunk!
Sirkó Csengét és Mile Pál!
Az országos diákolimpia atlétika sportágban elért kiemelkedő, 4. helyezéséért gratulálunk mindkettőjüknek!
Megjutalmaztuk azokat a tanulóinkat, akiket nem az iskola pedagógusai készítették fel, de bejutottak országos vagy nemzetközi
versenyekre:
Szalai Attila, Józsa Péter, Papp Ábel a diákolimpia országos döntőjén a petanque harmadik korcsoportjának első helyezettjei
lettek. A Szigligeti Sportegyesületben Havasi Ritával edzettek a tanév során. Gratulálunk!
A Milánói tánc világbajnokságon Idrányi Panna I. helyezést ért el egyéniben és I. és II. helyezést csapatban és az országos diákolimpián 4. helyezést ért el a Veszprémi Balaton Fitnesz Sportegyesületben.
A Tapolcai Tollas Egyesület tagjaként Szántó Bálint 7. osztályos tanuló az országos diákolimpián kiemelkedő eredményt ért el.
Az országos diákolimpiai petanque versenyek döntőjébe jutottak: Falati Nóra, Józsa Tünde, Szabó Alexa, Szászi Henrietta, Mezey
Anna, Farkas Bálint, Takács Soma, Falati Liliána, Borsfai Benjamin, Szabó Márk, Falati Kitti, Lovász Anna, Medve Viola, Idrányi Panna, Széplábi Zsófia, Mészáros Márk, Farkas Boglárka.
Gratulálunk!
Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő pedagógusainknak az elért szép eredményekhez!
Az eredmények ismeretéhez hozzátartozik, hogy a felsorolt tanulókon kívül még számos diák volt, aki becsülettel felkészült, és
helyt állt a különböző versenyeken. Köszönjük Nekik is és a felkészítő tanároknak a lelkiismeretes munkájukat.
Benkő Katalin, intézményvezető
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Iskola
Tisztelt Olvasó!
4 évvel ezelőtt, 2015. augusztusában arra kért fel a település önkormányzata, a tankerületi központ, az intézmény pedagógusai, hogy mentsem meg az iskolát a bezárástól.
Az elmúlt 4 év eredményei intézményvezetői tevékenységem idején
I. számokban:
51-ről 101-re növekedd a tanulók létszáma (számított létszám 112 tanuló, ez a minimálisan jogszabályban előírt)
9-ről 17-re emelkedett a pedagógus létszám, 100%-os a szakos ellátottság. 1 pedagógus tanít be, egy ki.
1 munkaközösség helyett 2 van idéntől
van intézményvezető helyettese az intézménynek
5 tanuló csoportból (1-2, 3-4, 5, 6, 7. osztály) 8 önálló osztályt (1-8. évfolyamig) szervezhettünk
2 napközis csoport helyett 4 van
1 SNI-s tanulóból 11 SNI-s tanuló megfelelő gondozása (országos átlagnak megfelelő az arány) valósul meg
a szakkörök, tehetség gondozás, felzárkóztató órák száma megduplázódott
az órakeret az arányosan növelhető feletti mértékben növekedett
a gimnáziumba jelentkezők számának aránya növekedett
a kompetencia mérések eredményei nem változtak
a tanulmányi munka eredménye nem változott
5 település helyett 15 településről járnak tanulók iskolánkba a szakmai színvonal miatt
II. szakmai újítások:
próbanap bevezetése a leendő tanulóknak
fejlesztő és gyógypedagógiai órák indítása
óvodás foglalkozások
karácsonyi koncert
pedagógus minősítések
folyamatos tájékoztatás az iskolai honlapon, a szigligeti és badacsonytördemici sajtóban
Hegymagason, Badacsonytördemicen előadások megtartása karácsonykor, nemzeti ünnepeken
a kiemelkedő eredményt elért tanulók és az őket felkészítő pedagógus díjazása tanév végén
kiemelkedő eredmények az intézményi, intézményvezetői tanfelügyeleteken, pedagógus minősítéseken
e-napló bevezetése
energia tudatos iskola díj 2019.
Magyarország jó tanulója, jó sportolója cím évek óta 1-3 db
ott alvós szaktáborok szervezése
minden témában szakórai külső eladók szervezése
III. külső megjelenésben:
intézményi logó bevezetése, melyet én terveztem
ázások megszüntetése
bútorok beszerzése
szemléltető, oktató eszközök beszerzése
folyamatos eszközellátás
udvari tanterem megépítése
folyamatos felújítás, karbantartás az épületben, a kertben
3 hetes nyári tábor megszervezése
informatikai eszköz fejlesztés
folyamatos pályázások eszközökre, kirándulásokra, táborokra
remény van arra, hogy ebben az évben megújul az elektromos- és a fűtésrendszer, elkezdődik a nyílászárók cseréje, a mosdók
felújítása
IV. külső kapcsolatok:
fenntartó váltások.: 2015-ben Tapolcai Tankerületi Központ átvette az intézmény működtetését, 2017-ben a Balatonfüredi Tankerületi Központ a fenntartást és működtetést
az intézményi partnerekkel folyamatos a kapcsolattartás
támogatói kört alakítottam ki a pénzügyi stabilitás megteremtésére
badacsonytördemici óvodával a kapcsolat szorosra fűztem
egyre szélesedő ismertség, támogatottság a jellemző
rendszeres hulladék papír szállítást szerveztem
külföldön tanuló diákokat a magyar nyelv tanulására fogjuk alkalmi jelleggel
Tanulóink nemzetközi, hazai, intézményi versenyeken jelennek meg, érnek el eredményeket.
A 2019/20-as tanév lesz sok év óta az első, hogy 8 önálló osztállyal indulhat a munka szeptember 2-án 110 körüli tanulói létszámmal.
Úgy vélem, sikerült bebizonyítanom, hogy egy kis településen (920 lelkes) is lehet országos színvonalú intézményt működtetni.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, aki támogatták ezt a hatalmas munkát bármilyen módon. Nélkülük nem jöhetett volna létre az iskola mai képe. A közös akarat hozta létre mindazt, ami ma a Szigligeti Általános Iskola.
Benkő Katalin

8. oldal

Szigligeti Harsona

2019. Június

MÁRTA MASSZÁZS
Fáj?
Nyilall?
Hasogat?
Nem tudja a kezét emelni?
Mozgásszegény életmód?
Egyes fejfájások kezelése!
VAN RÁ MEGOLDÁS!

A masszázs kíméletesen,
mégis hatékonyan oldja a fájdalmas
izomcsomókat, letapadásokat.
Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik.
Bejelentkezés: 06-30-423-2070

VADÁSZ PÉTER
szobafestő-mázoló tapétázó

PIKK PAKK MOSODA
Mosodánk egész évben nyitva tart,
igény esetén kiszállítunk.
Kérje ajánlatunkat a következő
elérhetőségen:
Leitner Csilla
Balatongyörök
Zsölleháti utca 4.
T: 70/2583437

8264 Szigliget, Szabadság u.19.
Tel: 30/472-7744, 87/461-435
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Horváth Karolin,
Horváth József,
Horváth Julianna

Szakács
Szakács Gyula
Gyula
és
és felesége
felesége Juliska,
Juliska,
Irén
Irén és
és Gizi
Gizi
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Takács József gyűjteményéből

Lukács - Várszegi család

Id.Horváth János, Horváth Jánosné Anna és Karolin
Álló: Horváth János, Feri, Miklós, Sándor és István

Czilli család

Id. Jánka István családja
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Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
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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:
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Községi Könyvtár
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
87/561-007, 70/371-5400
87/561-019
szigligkonyvtar@freemail.hu
minden hónap 20. napján

