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Megújult a polgármesteri hivatal 

Január utolsó előtti napján felavatták a Főtér megújulásának következő állomását jelképező épületet. Az 

avatáson jelen volt Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Fenyvesi Zoltán, a 

Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke. Balassa Balázs polgármester kiemelte, hogy a hivatal átadása annak 

a sorozatnak a része, amely során számos beruházás megvalósult Szigligeten. Kontrát Károly dicsérte a falu 

vezetőinek és lakosainak munkáját, akik 30 millió forintos állami támogatás mellett 28 milliós önerőből 

megújították az épületet. Fenyvesi Zoltán is örömét fejezte ki a megvalósult fejlesztés kapcsán, amely által 

a polgármesteri hivatal méltóvá vált a településhez. 

 



  2. oldal               Szigligeti Harsona                                         2018. Január 

Kirándulás a Parlamentbe 

A Szigligeti Turisztikai Egyesület tagjaival január 14-én, kora reggel budapesti kirándulásra indultunk az MB Balaton 

kisbuszával. 

Programunkat délelőtt Cseh Judit javaslata alapján a Titanic Múzeumban kezdtük. A 2300 nm-es tárlat tavaly júliusá-

ban nyílt a Király utcában. A kiállításon több száz eredeti műtárgyat – bútorokat, ékszereket ruhákat- tekinthettünk 

meg a híres, tragikus sorsú hajóroncsból. (A Titanic volt a kor legnagyobb személyi transzatlanti hajója. Utasokat és 

postai küldeményeket szállított Európa és Észak-Amerika közt. Első útján az Atlanti óceánon 1912-ben elsüllyedt, 

több mint 1500 ember vesztette életét.) 

Utazásunk fő célja az Országház megtekintése volt. 

A Steindl Imre által tervezett eklektikus stílusú Parlament kupolákban, karcsú tornyokban, díszes kövezetben gazdag 

épületét kívülről megcsodáltuk. Az épület Európa második és a világ harmadik legnagyobb parlamenti épülete, 2011-

ben a Világörökség részévé vált. Az Országház belsejében olyan csodálatos építészeti megoldásokkal találkoztunk, 

amelyek  építésekor ( 1885-1904) világviszonylatban is forradalmiaknak számítottak.   

Az Országház a törvényhozás otthona, a Szent Korona őrzési helye, 199 országgyűlési képviselő és az őket segítő kb. 

600 ember munkahelye. Jelenleg az épület ad helyet a miniszterelnöknek és az őt kiszolgáló apparátusnak is. 

Vasárnapi programunkat szép, havas Budavári sétával fejeztük be. 

Kissé elfáradtunk, de egy finom vacsorára még jutott idő a budaörsi Don Pepe Étteremben. 

Az Egyesület nevében köszönjük Rig Lajos Képviselő úrnak az Országházi látogatáshoz nyújtott segítségét! 

Káli Magdolna 
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Januári események az Szigligeti Általános Iskolában 

A karácsonyi szünet után 3-án kezdődött az iskola. Ez a szünet mindig gyorsan elszalad. Tele van ünneppel, program-
mal, eseménnyel, utána nehéz visszarázódni a hétköznapokba mindenkinek. És mégis muszáj gyorsnak lenni, mivel a 
félév vége közel van. Ebben az évben ez január 26-ára esik. 29-ével kezdődik a második félév. A tanulók januárban 
úgynevezett félévi értesítőt kaptak. Ez jelzés arról, ki hogy teljesített a tanév felében. A félévet értékelő jegyek az el-
lenőrzőbe, vagy tájékoztatóba kerülnek be. A bizonyítványba júniusban, az év végén a teljes éves teljesítményt írjuk 
be. 
A kicsik csak szöveges értékelést kapna, a nagyobbak számjeggyel vannak értékelve, kivétel a magatartás és szorga-
lom, az náluk is szöveges.  
A tanuló szaktárgyi jegyét a szaktanár vagy tanító határozza meg a jegyek átlagát figyelembe véve. A magatartás és 
szorgalom jegyeket az őket tanító pedagógusok együttes véleménye alapján kapják a tanulók. 
A félévi értékelés a 8. évfolyamosok számára hangsúlyos. Ők ugyanis viszik magukkal a középiskolai felvételi vizsgára.  
Tehát a január a tanulóknak és tanáraiknak a szaktárgyakban tanultak számonkéréséről szól. 
A félévi értesítőket a gyerekek február 2-ig kapják meg. 
Azért történt néhány említésre méltó esemény januárban is a tanulás mellett: A kórus egyenruhák elkészültek, kö-
szönhető Szalabán Ildikó hévízi varrónőnek, a Naturissimó cégnek. 

Énekkari ruhapróba 
 
Felkészültünk a rövidesen esedékes intézményvezetői és intézményi értékelésre.  
A tűzoltóság három alkalommal is gyakorolt az intézményben. Így ha esetleg szükségessé válik valamilyen katasztrófa 
helyzetben a mentés, helyismerettel rendelkeznek a tűzoltók. 
20-án néhány tanulónk központi írásbeli vizsgát tett. Reméljük, sikerrel vették az első akadályt! 
Szalay Jázmin és Mező Zsófia 8. osztályos tanulóink 20-án, Tapolcán, a Csermák József Sportcsarnokban a Járdányi Pál 
Zeneiskola Fúvós Zenekarának tagjaként fantasztikus koncertet adott. A jegyek két hétre előre elkeltek. 
Megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról.  
Újabb papír hulladék szállítmány indult el a papírgyárba, Komáromba. 
A védőnő rendszeresen átnézi a gyermekeket, így tett ebben a hónapban is. 
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Februári várható események 

Megtartottuk a szokásos iskola előkészítő foglalkozásunkat a nagycsoportos óvodásoknak. 
Részt vettünk az Önkormányzat épületének megnyitóján. A teljes körű felújítás után, 30-án, ünnepélyes keretek kö-
zött került átadásra a szép épület. 
Írásom elején az mondtam, hogy a január a tanulásról szól… Vagy mégsem egészen? 
 
Iskolánk eredményei az első öt hónap tükrében:  
A 8 évfolyamon 78 tanulónk van pillanatnyilag. A tanév során eddig 8 tanuló érkezett. 
5-14 tanuló jár egy- egy osztályba. 
18 pedagógus foglalkozik a tanulókkal, 5 technikai dolgozó segíti a munkánkat. 
A létszám növekedés ellenére tanulóink tanulmányi eredménye nem változik jelentősen.  A később érkező tanulók 
más szokásrenddel, elvárásokkal, esetlegesen más tankönyvből tanult ismerettel érkeznek, gyakran nagy lemaradá-
sokkal. Ezeket helyre kell tenni. Rengeteg egyéni foglalkozásra, a családokkal való egyeztetésre van szükség esetük-
ben. 
Tapasztalataink igen jók. A hozzánk érkező tanulók kivétel nélkül jobban teljesítenek a korábbi iskolájukhoz képest. 
Gyorsan beilleszkednek, és veszik fel az iskola ritmusát. A szülők együttműködőek, segítőek. 
Néhány adat: 
 - Magatartás iskolai átlaga: 4,41. A legjobb osztály a 6., átlaguk 4,85.  
 - Szorgalom iskolai átlag: 4,09. A legszorgalmasabb osztály az 5. osztály. Átlaguk 4,5. 
 - Magyar nyelv és irodalom iskolai átlag 3,88 és 4,12. Ebben az 5. osztályosok a legjobbak. 
 - A természettudományos tárgyak okozzák a legtöbb nehézséget, 3,15-3,9 között esnek a tantárgyi átlagok. A 
gyermekeknek nehéz a tantárgyhoz tartozó szaknyelv megtanulása, használata. (matematika, földrajz, természetis-
meret, biológia, kémia.) Erre kell a legnagyobb energiát fektetni a másnapra való felkészüléskor. 
 - Sok foglalkozást igényel még az angol nyelv és a történelem. 
 - Készségtárgyakból kiemelkedően jók tanítványaink. Az iskolai átlag 4,54- 4,79 közé esik. 
 - Az iskolai összesített tanulmányi átlag 4,14. Ezek az adatok nagyjából megegyeznek az előző éviekkel. Néhány 
százados eltérés van csak.  
Így indulunk neki a 2. félévnek. Ezekkel az eredményekkel csöppet sem kell szégyenkeznünk.  
További részletek a facebookon és a www.szigliget.hu/iskola oldalon. 

2-ig kiosztásra kerülnek a félévi értesítők. 

5-7-ig hétfőn, kedden és szerdán, a két félév határán 

három napos szünet lesz a gyerekeknek. 

8-án félév záró nevelőtestületi értekezlet lesz az iskolá-

ban délután, tanítás után. 

16-án lesz a gyermek farsang, 14 órától 17:30-ig tart. 

17-én este a Szülői Munkaközösség által szerevezett 

felnőtt farsang lesz. 

24-én tartjuk az ötödik óvodás foglalkozásunkat a leen-

dő első osztályosoknak. 

25-én megemlékezünk a diktatúrák áldozatairól iskolai 

keretek között. 

Benkő Katalin 

intézményvezető 

https://www.facebook.com/Szigligeti-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-570168456388389/?fref=ts
http://www.szigliget.hu/iskola/
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Világbajnokságon jártunk Kínában 

A XVI. Pétanque Ifjúsági Világbajnokságot Kínában, Kaihua városában rendezték meg 2017. november 4-8 között. A 

magyar válogatott tagja volt a Balaton Sportegyesület Szigliget játékosa Monteiro Giovana, aki jelenleg a hazai ifjúsá-

gi ranglistát vezeti.  

A versenyre való kijutásban a Szigligeti Félmaraton szervezői segítették, akiknek azúton is köszönetet mondunk. 

A Világbajnokságot Madagaszkár csapata nyerte meg a híres francia válogatott előtt. Ifi versenyzőink a Nemzetek 

Kupáján az 5-8. helyen végeztek. A rangadó újabb kapcsolatokat, sportbarátságokat adott nekünk szigligeti 

pétanquesoknak is. Ott született meg az ötlet, hogy nyáron településünkön rendezzünk egy nemzetközi edzőtábort, 

aminek szakmai vezetését az olasz szövetségi kapitány elvállalta. 

Havasi Rita 

delegációvezető 

A labdarúgócsapat hírei 

A decemberben megtartott egyesületi tisztújító gyűlésen 
Havasi Rita új egyesületi elnök mellé a vezetőségbe Szőke 
Gábort delegálta a labdarúgócsapat, mint szakosztályvezető. 
A téli szünetben elsődleges célunk a keret megerősítése 
létszám szempontjából. Emellett a téli alapozás is elkezdő-
dött, amely során fizikailag is készülünk a tavaszi előrelépés-
re a tabellán. 
 
A tavaszi sorsolásunk: 
február 5. 14:00 Szigliget - Monostorapáti 
március 4. 10:00 Nemesvita – Szigliget 
március 11. 15:00 Szigliget – Balatonszepezd 
március 18. 15:00 Diszel – Szigliget 
március 25. 15:00 Szigliget - Káptalantóti 
április 1. 16:00 Balatonederics – Szigliget 
április 7. 16:30 Szigliget – Balatonakali 
április 15. 16:30 Zalahaláp – Szigliget 
április 22. 16:30 Szigliget – Révfülöp 
április 29. 10:00 Tapolcai Öregfiúk – Szigliget 
május 6. 17:00 Szigliget – Lesenceistvánd-Uzsa 
május 13. 17:00 Nemesgulács – Szigliget 
május 20. 17:00 Szigliget – Dörgicse 
május 27. 14:30 Zánka – Szigliget 
 
Kérjük, szurkolásukkal támogassák csapatunkat! Köszönjük!  

Balassa Dániel 
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Giczi Veronika gyógytornász 

 vezetésével kondicionáló tornát tartunk 

csütörtökönként 18 órától 

a Szigligeti Általános Iskolában. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Jóga 

Február 19-től 

hétfőnként 

17:00 órától 

jóga tanfolyam 

indul a 

Szigligeti 

Általános 

Iskola 

tornatermében, 

Tóth Orsolya 

jógaoktató 

vezetésével. 

Szeretettel 

várjuk az 

érdeklődőket! 
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A Szigligeti Táj- és Település-
védő Kör jogot szerzett, 
hogy az adózó magánszemé-
lyek által felajánlott szja 1%-
át fogadja. Körünk idén is, 
mint az előző évben kötele-
zettséget vállalt, hogy az így 

befolyt összeget teljes egészében a Szigligeti Általá-
nos Iskola környezet- és természetvédelmi prog-
ramjának segítésére fordítja.  
 
A tavalyi felajánlásokból 137.000Ft-ért faanyagot 
vásároltunk egy „kerti tanterem” tartó szerkezeté-
hez. 
 
Kedvezményezett: 
  Szigligeti Táj- és Településvédő Kör 
Adószám: 19254465-1-41 
  Szigligeti Táj- és településvédő Kör Elnöksége 
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Takács József 

gyűjteményéből 

Az előadás bevételét az akkori orvosi 

rendelő felszerelésére költötték. 

1961.Február 12. 

Mészáros Ferenc-Hardi Ferencné, Kati néni-Németh Istvánné, 

Lincsi néni-Horváth  Károlyné, Mariska néni 

Mészáros Ferenc-Hardi Ferencné, Kati néni-Németh Istvánné, 

Lincsi néni-Horváth  Károlyné, Mariska néni 

Kati néni - Budai Mária - Ángyán Ilona - Lincsi néni Kati néni - Budai Mária - Ángyán Ilona - Lincsi néni 

Ángyán Ilona - Horváth Károly - Kati néni - Varga Lajosné, Katica 

néni - Budai Mária - Horváth Károlyné, Mariska néni - Lincsi néni 

Ángyán Ilona - Horváth Károly - Kati néni - Varga Lajosné, Katica 

néni - Budai Mária - Horváth Károlyné, Mariska néni - Lincsi néni 

Budai Mária - Ángyán Ilona - Kati néni - Lincsi néni Budai Mária - Ángyán Ilona - Kati néni - Lincsi néni 
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