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Köszönetnyilvánítás 

 
 

A Váralapítvány Kuratóriuma kezdeményez-

te a Váralapítvány megszüntetését, mert az 

Alapító Okiratban meghatározott cél meg-

valósult. 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-

testülete és a faluközösség nevében ezúton 

is köszönetünket fejezzük ki az Alapítvány 

Kuratóriumának és Mezey Artur Kuratórium 

elnöknek a több, mint 25 éves munkájáért. 

 

Balassa Balázs 

polgármester 

Idén, március 23-án Szigliget is csatlakozott a Te Szedd kam-
pányhoz. A cél az volt, hogy együtt gyűjtsük össze Szigliget 
területén a szemetet. A programon szép számban részt 
vettek felnőttek, gyerekek. A szorgos munka eredményeként 
70 zsák, megközelítőleg 2,5 tonna szemét gyűlt össze! 
Köszönjük a szervezőknek és minden résztvevőnek, hogy segí-
tett tisztábbá, szebbé varázsolni településünket! 

Te Szedd  

TEVAgy a Hős 

Március 20-án laikus újraélesztési tanfolyamon vehettünk 
részt a TEVAgy a Hős program keretében. 
Itt megismerhettük és kipróbálhattuk a laikus újraélesztés 
5 lépését, amelyet bárki egy kis gyakorlással elsajátíthat.  
Itt most közreadjuk az életmentés 5 lépését: 
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Ez történt az óvodában 

A tavasz első hónapja sem múlhatott el esemény nélkül az oviban, a napok most is gyorsan szaladtak egymás után. Születésna-
posokat köszöntöttünk: egy kislányt és egy kisfiút. A nagycsoportos Dorina 6 éves lett, Mile Benjámin pedig 5. szülinapját ünne-
pelte együtt a kisgyerekekkel. Szülinapi vigalom után egy másik különleges napra készültünk nagy titokban és meglepetéssel. I ldi 
óvó néni számára  „ az a nap más volt, mint a többi”, hiszen sok-sok pedagógusként eltöltött év után azon a márciusi napon utol-
só munkanapját kezdte az oviban. A kicsik csendben várták Őt egy szál tulipánnal a kezükben és egy kedves Halász Judit dallal 
tették emlékezetessé ezt a napot számára. Ez azonban még nem a búcsú ideje, hiszen az óvodások és a munkatársak, szülők is 
visszavárják őt a tanév eseményeire, ünnepélyeire egyaránt. Kellemes pihenést, kikapcsolódást, jó egészséget kívánunk a vi-
szontlátásig Ildi óvó néni!  
Nagyné Gécs Beáta személyében új kollégát köszönthettünk az oviban, aki lelkesen , mosolyogva és izgatottan érkezett meg az 
első napján. A kisgyerekek szeretettel várták és fogadták, mint ahogy Bea néni is érkezett hozzánk. Most még kölcsönös ismerke-
déssel telnek a napok, és persze sok feladattal, hisz az oviban sosem unatkozunk. Mindannyian azt kívánjuk új óvó néninknek, 
hogy érezze magát nagyon jól nálunk itt a Szigligeti Óvodában! 
Márciusi „Mesterségünk” a cukrász volt. A kellemes elfoglaltságot kötöttük össze a hasznossal, hiszen a gyermekfogászati szűrő-
vizsgálat után tettünk látogatást a Borostyán cukrászdában Tapolcán. Szeretettel és kedvesen fogadták a kis ovisokat. Egy na-
gyon aranyos cukrász néni mesélte el a gyerekeknek a sok finomság készítésének folyamatát, de természetesen a legmaradan-
dóbb emlék a sütievés volt. Nagyon köszönjük vendéglátóinknak a szíves látást és a lehetőséget! Emlékül egy csinos hóvirágot áb-
rázoló képet hagytunk a cukrászdában minden kisgyermek jelével ellátva. Vajon hányan lesznek kis kukták, cukrászok közülük? 
Hosszú sétával és mozgással fejeztük be a délelőttöt. Óvodánkban felszabadult egy helyiség, melyet kis tornaszobává varázsol-
tunk, ahol a testnevelés foglalkozásokon kívül, a délelőttök folyamán mindig van lehetőség egy kis ugrálásra, kúszásra - mászás-
ra, ügyeskedésre. Köszönjük az Önkormányzat támogatását a megvalósításban. Sokszor fogják a kisgyermekek élvezni és kihasz-
nálni a kis „ugráló szoba” adta mozgásformákat. 

Csombó Lajosné 
intézményvezető - óvodapedagógus 
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Iskola 

Márciusban történt a Szigligeti Általános Iskolában 
 
A március az illataival, a csodás növényeivel, a rengeteg napsütéssel tanulóinkat intenzív munkára sarkall-
ta. Sokat dolgoztak, tanultak, miközben egy kis szórakozásra is jutott idő. Rohamosan közeledik a tanév 
vége, a 8. osztályosok felvételi folyamata finiséhez közeledik. 
De előtte, március 1-én volt a gyermekfarsang. Hagyományosan igen jó hangulatban zajlott le a program. 
A gyerekek, osztályok ötletes jelmezekkel, produkciókkal készültek. A szülők sütöttek, főztek, minden jóval 
elhalmozták a vigadókat. Estébe nyúlóan tartott a tánc, a játék. Csodás tombola ajándékokat halmoztak 
fel a felajánlók. 
A felnőtt farsanggal folytatódott a vigalom. Szalay- Szabó Anita, a Szülői Munkaközösség elnöke szervezé-
sében rekord mennyiségű vendég érkezett az iskolába. A szülők nagyszerű táncprodukcióval készültek, 
Mezeyné Verő Katalin tanította be a műsorszámot. Sokan öltöztek jelmezbe, többen rövid előadással szó-
rakoztattak bennünket. Hajnalig tartott a vigalom, a tánc. Nagyon jól éreztük magunkat. 
6-án vettem át Budapesten, a Parlamentben a Virtuális Erőműprogram Tanúsítványát, mely tanúsága sze-
rint is Energiatudatos Iskola vagyunk. https://balatontelevizio.hu/energiatudatos-iskola/  
7-én a Veszprémi Egészségnevelési Központ jóvoltából Játékos Tudomány címmel egészségnevelési déle-
lőttöt szerveztünk. Minden tanulónk részt vett a tisztálkodás fontosságának tudományos indoklásán. A 
program lebonyolítói nagy meglepetésére tanulóink igen felkészültek, tudatosak egészségük megőrzése 
tekintetében, legalábbis elméletben jól tudják. Reményeink szerint e program segíti a beépülését a meg-
szerezett tudásnak a mindennapok gyakorlatába, úgy, mint zsebkendő használat, kézmosás fontossága, 
vízivás fontossága… stb. A 7. osztályosok oltást kaptak. 

Az 1848-as megemlékezést 13-án tar-
tottuk iskolánkban és Badacsonytördemi-
cen a Faluházban. Tanulóink ismét igen 
magas színvonalú műsorral segítették a 
megemlékezést. A látogatók nagy elisme-
réssel szóltak a tanulók teljesítményéről 
és Czilli Regina és Dér Krisztina betanító 
tanárnők munkájáról. A műsor megte-
kinthető az új honlapunkon. www-
.szigligetiskola.hu  
A március 15-i hosszú hétvége nagyon 
kellett már a gyerekeknek, elfáradtak a 

karácsony óta tartó hosszú, monoton időszakban. Szerencsénkre az influenzajárvány elkerült bennünket, 
viszont volt néhány baleset, szerencsére nem súlyosak. 
Az önkormányzat jóvoltából az épület körüli kerítés leomlott részei javításra kerültek. Nagyon köszönjük! 
A Veszprémi Naplóban 21-én cikk jelent meg az intézményben folyó munkáról. https://www.veol.hu/
kozelet/helyi-kozelet/a-szigligeti-iskola-sikere-a-nyitottsagban-a-szemelyre-szolo-figyelemben-rejlik-
2761624/ Tóth B Zsuzsanna tollából. 
Az 5. és 6. évfolyamosok Császár Lászlónéval és Horváthné Puskás Judittal Badacsonytomajra mentek ré-
gészeti ásatásokat tanulmányozni, a gyermekszállításban az önkormányzat és a szülők segítettek. Köszön-
jük szépen! Iskolánkból legalább 10 család képviseltette magát az önkormányzat szervezésében a „Te 
szedd!” programban, 23-án. Rengeteg szemét gyűlt össze a tél folyamán különösen az erdős részeken, en-
nél több szorgos kéz is elkelt volna.  
30-án megtartottuk utolsó óvodás foglalkozásunkat ebben a tanévben. Az első osztályosok beiratkozása a 
2019/20-as tanévre április 11- 12-én lesz, a beiratkozáshoz a tudnivalókat a szülők az óvodákban és az is-
kolákban Hirdetményen olvashatják. 
www.szigligetiskola.hu 

Benkő Katalin, intézményvezető 

https://balatontelevizio.hu/energiatudatos-iskola/
http://www.szigligetiskola.hu
http://www.szigligetiskola.hu
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szigligeti-iskola-sikere-a-nyitottsagban-a-szemelyre-szolo-figyelemben-rejlik-2761624/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szigligeti-iskola-sikere-a-nyitottsagban-a-szemelyre-szolo-figyelemben-rejlik-2761624/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szigligeti-iskola-sikere-a-nyitottsagban-a-szemelyre-szolo-figyelemben-rejlik-2761624/
http://www.szigligetiskola.hu
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Iskola 

Várható események áprilisban a Szigligeti Általános Iskolában 

A nyíltnap iskolánkban 2-án, kedden lesz. Az érdeklődők, a szülők, az óvónők az első négy órában bármelyik osztályba bemehetnek.  
4-én papírhulladék szállítás lesz. 
Az első osztályosok beiratkozása 11-12-én lesz 7-19 óráig. 
17-én délelőtt az 5-8. évfolyamosoknak Haymoz (Gerzson) Katalin előadást tart édesapja, Gerzson Pál festőművész Szigligeti kö-
tődéséről, munkásságáról, festményeiről. 
17-én, szerdán 14 órakor ünnepélyes keretek között az ének- zene és rajz szaktanterem felveszi a Gerzson Pál Művészeti Szaktan-
terem nevet. A Gerzson családdal és minden támogatóinkkal együtt ünnepelünk, akiknek köszönhetjük az új berendezési tárgya-
kat. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Köszönjük támogatásukat! 
A tavaszi szünet első napja 18-a, az utolsó 24-e.  
A hónap végé az osztályfőnökök kiértesítik a szülőket, ha gyermekül valamilyen tantárgyból gyengén teljesít, hogy legyen idő a 
tanév végéig pótolni az elmaradásokat, javítani. 

Farsang az iskolában 

Az idei farsangot is nagy készülődés előzte meg. A gyerekek szorgosan készítették tanáraikkal a dekorációkat. A zsibongót Csilla 
néni, Judit néni és Móni néni pompássá díszítette. Az osztályok hetekkel előtte ötleteltek, kitalálták, majd próbálták a műsorukat. 
A nyolcadikos lányok árulták a tombolajegyeket. 
Elérkezett a várva várt nap. Az első négy órában tanultunk, utána pedig mindenki felölthette titkos ruháját. A kicsik jelmezes fel-
vonulásával kezdődött a farsang. Voltak hercegnők, Star Wars figurák, rendőrök és különféle állatok. Majd következtek a csopor-
tos produkciók. A 3. osztályosok és néhány kisebb társuk pom-pom táncot adtak elő szurkoló focistáikkal. A 4. osztály táncos 
emoji hangulatot varázsolt a színpadra. Az 5. osztály tanárparódiás műsorát konfetti ágyú színesítette. A 6. osztály a görög iste-
nek mindennapjaiból mutatott be egy kis ízelítőt. A 7. osztály börtönbe zárt pedagógusai után a záró produkció következett. Mi-
vel nekünk, nyolcadikosoknak ez volt ebben az iskolában az utolsó farsangunk, így egy emlékezetes produkcióval készültünk. Kati 
néni tanította be a mambó táncot és osztályfőnökünk, Kriszta néni is fellépett velünk. A konferálásban és a zene biztosításában a 
nyolcadikos fiúk működtek közre. A jelmezes felvonulás után Anikó néni és Kati néni érdekes zenés játékokat játszott kicsikkel és 
nagyokkal. 
Az est zárásaként a nyolcadikos lányok vezényletével kisorsoltuk a tombolát. Rengeteg tombolatárgy érkezett, így sok gyerek 
távozhatott ajándékkal. A buli után mindenki fáradtan, de élményekkel gazdagon tért haza. A Turisztikai Egyesület jóvoltából 
minden osztálynak egy-egy focilabdával tudtunk kedveskedni, illetve a kicsik homokozó szettet is kaptak. 
Köszönettel tartozunk támogatóinknak: Szigligeti Turisztikai Egyesület, Ökoturisztikai Látogatóközpont/Badacsonylábdihegy, Ba-
latoni Hajózási Zrt., Balló Piroska, PRO-DI-GE Kft/Balatonederics, Szigligeti Várkávézó, Liszkai Eszter/Szigliget, Húspatika/Tapolca; 
Marika Papírbolt/ Tapolca; Három Platán/ Szigliget; Idrányi Péter és családja; és természetesen köszönjük valamennyi önzetlen 
szülő segítségét, felajánlását is. 

Szabó Fédra 8. osztályos tanuló 
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Idén is nagy készülődés előzte meg a farsangot. A szülők egy kis lelkes csoportja ebben az évben is estéről estére összegyűlt, 
hogy a bálon egy kis táncos produkcióval lepje meg a közönséget. A Grease című musical zenéjére készítette és tanította be a 
koreográfiát a táncosoknak  Mezeyné Verő Katalin.  De mások is készültek műsorral, jelmezzel. Felléptek a színpadon: a kalózok, 
a hippik, az „ökotaxi”,  a „nagyságos kisasszony és a legényke”, a boszorkány, a majom és még sokan mások.  A fellépők után a  
retro disco zenéjére táncolhattak a résztvevők, majd éjfélkor következett a tombolasorsolás. 
Ebben az évben is sok-sok szép ajándék, nyeremény várt gazdára a támogatóknak köszönhetően. Itt ragadnánk meg az alkal-
mat, hogy megköszönjük a szülőknek, támogatóknak a sok-sok segítséget, és mindenkinek, aki eljött a rendezvényre, és ezzel 
hozzájárult az iskolás gyermekek programjainak megvalósításához. 

Támogatók: 
Szigliget Község Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata, Széll Gábor-
Eszterházy Pince Szigliget, Varga Mária- Kikötő étterem Szigliget, Barkó Tamás Tópart Büfé 
Szigliget, Balló Piroska Szigliget, Badacsonytördemici Ökoturisztikai Látogatóközpont, Hús-
patika- Tóth György és családja Káptalantóti, Szászi Birtok Hegymagas, Takács Andrea Szig-
liget, Pro-Di Ge Kft-Domonkos Zoltán Balatonederics, Bóna Péter és Kovács Elvira Szigliget, 
Idrányi Péter és családja Szigliget, Szalay István és családja Szigliget, Nádvirág Kft Budapest, 
Balatoni Hajózási Zrt., Romposné Virágboltja Tapolca, Horváth Róbert és családja Tapolca, 
Györkös Sándor és családja Balatonederics, Pukli László és családja Badacsonytördemic, 
Güns Pince Szigliget, Németh Pince Badacsony, Némethné Jobbágy Anna Badacsonytörde-
mic, Tóth István és családja Badacsonytördemic, Szabó György és családja Badacsonytör-
demic, Szigliget Tenisz Klub és Ács Alexandra Szigliget, Rindermojzer Zsuzsanna Badacsony-
tördemic, Csonka Tamás és családja Gyulakeszi, Badacsonytördemic Coop dolgozók, 
Piranha Tattoo Badacsony, Dolce Cukrászda Tapolca, Varga Attila és családja Szigliget, Sza-
bó György és családja Badacsonytördemic, Zsédöly Kati és Somogyi László Tapolca, Kutasy 
Attila Badacsonytördemic, Szőlészeti Borászati Kutatóintézet Badacsony, Gajdosné Horváth 
Katalin Tapolca, Cadillac Múzeum Keszthely. 
 

Király Nikolett 

Farsang 2019 

Nincs nagyszerűbb dolog egy klub életében, mint 
az, hogy 2,5 éves megalakulásunk - Pétanque Szig-
liget - után már a mi játékosaink képviselik hazán-
kat a női duplett Világbajnokságon! Giovana 
Monteiro és Martina Szakos, akik veretlenül a leg-
jobbak a hazai női mezőnyben! Gratulálunk! Na-
gyon büszkék vagyunk rátok! Hajrá lányok! A VB-n 
a férfi mezőnyt a PVSK férfi párosa képviseli: Ro-
land Todenberg és Róbert Rózsahegyi. Gratulálunk 
nekik is! 

Pétanque 
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a szigligeti iskolásoknak 
A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör évek óta támogatja a Szigligeti Általános Iskola környezet- 
és természetvédelmi programjait, valamint szabadidős tevékenységeit. Körünk kötelezettséget 
vállalt, hogy az szja 1%-ból befolyó pénzt teljes egészében az Iskola fent említett céljaira fordítja. 
Tavalyelőtt 140.000Ft-tal járultunk hozzá az azóta már el is készült kerti tanterem faanyagához, a ta-
valy összegyűlt 170.000Ft-ból szabadtéri pingpongasztalt és egyéb kerti sporteszközöket vásárolunk. 
Kérjük, az szja 1%-nak felajánlását Körünk részére, hogy ilyen módon is segíthessük a Szigligeti 
Általános Iskolát. 

Kedvezményezett: Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
Adószám: 19254465-1-41 

                                                                      Szigligeti Táj- és Településvédő Kör Elnöksége 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület, idén, március 8-án a Szászi Pincében tartotta hagyományos nőnapi rendezvényét. Ezen a vidám 
estén a férfiak virággal köszöntötték a hölgyeket, Szalay Csaba pedig  ezekkel a szép szavakkal lepte meg a szebbik nemet: 
 

A nő 
 
Zeusz agyagból gyúrt Téged, kíváncsi Pandora, 
A bibliában Éva vagy eredetileg oldalborda. 
Azt mondják, csábítasz furfanggal és édes szóval, 
De nélküled nincs remény, csak megannyi sóhaj. 
Gondolkodásod csavaros, fel nem fogja a férfi, 
De mindenki nyugodt lehet, nem érti azt senki. 
Vitát mindig a férfi zárja az utolsó szó jogán, 
Mely általában így hangzik: Igen anyukám. 
Nem véletlenül, nem érti egymást nő és férfi, 
Hisz különböznek, másra terjednek ki. 
Külön dologra áhítoznak, megmondjam-e mire? 
Egyszerű, a nő a férfira, a férfi a nőre. 

Nőnap 

A nő tiszta kémiai elem, azonnal forr, ok nélkül fagy. 
Arannyal, ezüsttel jól vegyül, a reagálás foka igen magas. 
A nő törődés, gondoskodás, csupa otthon és meleg. 
A nő anyai szeretet, bajban oltalmazó kezek. 
De ha magadra haragítod, rád zúdul a bosszúja, 
Dante poklának legmélyebb 11. bugyra. 
Nélküled nem ég a tűz az otthon kemencéjében, 
Nélküled élni homályos út az éj sötétjében. 
Nélküled a férfi csak gondozatlan palánta, 
Nélküled az élet nem egész, nélküled az élet sánta. 
Nélküled élni üresnek látom a világot, 
És most itt Nektek boldog nőnapot kívánok! 
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Laszczik Noel 

Született: 2019. március 2. 

Szülők: 
Laszczik Roland, 

Laszczik-Székely Éva 

Kiss Benedek 

Született: 2019. március 12. 

Szülők: 
Kiss Sándor, 

Kertész Katalin 

VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 
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Takács József gyűjteményéből 

Kosaras mama Káli Attila 1960 Kosaras mama Káli Attila 1960 

Kozma Kálmán és felesége Balassa Anna Kozma Kálmán és felesége Balassa Anna Kozma Kálmán és felesége Balassa Anna 

Pintér Magdolna- -Karcsika- Czilli Károly 1954-ben Pintér Magdolna- -Karcsika- Czilli Károly 1954-ben 

Pintér Magdolna 

Pintér Ilona 

Testvérek: Kovács Zoltán - Kovács István Testvérek: Kovács Zoltán - Kovács István 
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SZIGLIGETI HARSONA 
Felelős kiadó: Balassa Balázs polgármester Szerkesztőség: Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Király Nikolett Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. 
Nyomda alá rendezte: matr1ca Tel: 87/561-007, 70/371-5400 
Kiadó: Szigliget Község Önkormányzata Fax: 87/561-019 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/1242/2002. E-mail: szigligkonyvtar@freemail.hu 
Megjelenik: Szigligeten havonta, 500 példányban Lapzárta: minden hónap 20. napján 


