
Decemberben történt a Szigligeti Általános Iskolában 

„Ilyenkor megcsendesednek a hajnalok. Nem kóborol a szél, nem vándorol az ördögszekér, és nem repkednek 

száraz falevelek határról határra. A csillagok reszketve nézik a Földet, ez az alsó világ pedig némán figyel, és 

észre sem veszi, hogy a dombok puha hátát ádventi hangulattal hinti be a dér.” (Fekete István) 

A „jót tenni jó” és a” jónak lenni jó” lelkületben éltük meg az év utolsó hónapját békességben, szeretetben, 

egymásra figyelésben, ünnepre várakozóan.  

                                                                    

Budapesten, a  Hagyományok Házában szerepelt a Tördemic Néptáncegyüttes. A Balaton-felvidéki és bakonyi 

pásztorvilágot elevenítették fel tánccal, dramatikus játékkal, vendég pásztorokkal. Iskolánkat képviselték: Burucs 

Borbála Zsófia, Burucs Klára Boglárka, Kovács Borbála,  Kutasy Lóránt,  Szalay Zsóka, Madarász Mira,  Németh 

Sára Anna. Munkájukkal jelentős feladatot vállalnak a térség népi kultúrájának ápolásában és terjesztésében. 

 
 

Szeretetcsokit gyűjtöttünk a Bohóc-doktoroknak, közel 100 táblát és sok-sok nehéz sorsú kisgyereknek juttattunk 

ajándék cipősdoboz-csomagot a Mosolymanók jóvoltából.  

Idén is meglátogatott bennünket a Mikulás. Nemcsak csokoládét kaptak a gyerekek, hanem élményt, minőségi 

időt is. Kovács Gábor, a „Muzsikus” zenetarisznyájából kerültek elő megzenésített versek, mesék, találós 

kérdések, valamint hétköznapi tárgyakból készült hangszerek is. 

           

 

 

Iskolánk is csatlakozott az adventi ablakok kezdeményezéshez, a zsibongó utcára néző ablakai váltak a 

kalendárium hatodik ablakává. 

November 28-án Anikó néni és a 4. 

osztályosok műsora után fellobbant az 

első gyertyaláng az adventi 

koszorúnkon. Az adventi kihívások 

fala olyan apró jótettek gyakorlására 

buzdították diákjainkat, melyekkel 

szebbé tehetik egymás mindennapjait. 

 



 

Hagyományainkat folytatva, Kriszta néni összefogásával, ismét adományokat gyűjtöttünk  az Assisi Szent Ferenc 

Állatmenhely Alapítvány részére. A rengeteg adományt a 7. osztályosok vitték el, akik végigsimogatták a szerető 

gazdira váró cicákat, kutyusokat. Köszönjük szépen a szülők felajánlásait, a hegymagasi és a szigligeti 

önkormányzatnak, illetve Illés Mátyásnak a szállításban nyújtott segítséget!  

        

A Szigliget Várudvar jóvoltából, minden osztályunk ingyen korcsolyázhatott a jégpályán a téli szünidő előtti 

napokon. Gyönyörű helyen, jó hangulatban, aktív kikapcsolódást jelentettek az itt töltött órák. Köszönjük szépen 

a jószándékú, segítőkész és nagyvonalú felajánlást! 

               

Ötödik osztályosaink a Testünk a csoda című interaktív kiállítást tekintették meg Tapolcán, a Tamási Áron 

Művelődési Központban. 

A korábbi évekhez hasonlóan adomány fejében az általunk készített sok-sok ajándékokból választhattak a 

gyerekek. Szép összeg gyűlt össze, melyből diákjaink programjait, kirándulásait fogjuk támogatni. 

A csúnya pulcsis futást a zord időjárás miatt a tornateremben tartottuk meg. A résztvevők nagyon élvezték a 

testmozgást és a szaloncukor esőt is. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon már hamisítatlan karácsonyi hangulat töltötte be a termeket. Ideje volt a 

gondtalan, vidám játéknak, sütizésnek, fenyőillatnak, gyertyafényes beszélgetésnek vagy éppen a táncnak, 

ajándékozásnak. Köszönjük a szülőknek  a sok-sok finomságot!  



 

Délután igazán szívmelengető, ünnepi élményben lehetett részünk: Kriszta néni szervezésében adventi koncertet 

hallottunk a szigligeti templomban. Iskolánk kórusa mellett a Batsányi Vegyeskar és a Haga Kálmán vezette 

Protestáns Kórus is fellépett. Szólót énekelt Kocsis-Lakatos Rita kolléganőnk, egy csodaszép csángó népdalt adott 

elő. Szabó Médea Lujza 6. osztályos tanulónk pedig furulyajátékával tett büszkévé bennünket. 

               

A Szigligeti Általános Iskola pedagógusai, diákjai és minden dolgozója nevében, Törőcsik Julianna versével 

kívánok a kedves olvasónak békés, boldog új esztendőt!  

Németh Andrea, Andi néni

Adjon Isten 

Adjon Isten új évet, 

Az új évben egy új széket! 

Adjon elé asztalt, nagyot, 

Terítéket, szép gazdagot! 

Mindennapi kenyerünket, 

A székünkön a helyünket, 

Asztal körül helyet másnak! 

Helyet az egész Világnak! 

Adjon Isten jó szándékot, 

Tiszta szívből ajándékot! 

Erőt, tudást, akaratot, 

Fehér lelket, patyolatot! 

Adjon néktek békességet, 

Szorgalmat, jó egészséget! 

Igaz társat, hű barátot, 

Tiszta házat, jó kabátot! 

Jó kabátban jó nagy szívet, 

Jó nagy szívben igaz hitet! 

Igaz hitben igaz élet! 

...Adjon Isten boldog évet!

 

 

 

 


