
Dolgos kezek a Szigligeti Általános Iskolában 

 

Az utolsó nyári hónapban, augusztusban már egyre többször eszébe jut a szülőknek, 

gyerekeknek, pedagógusoknak, hogy feltartóztathatatlanul közeledik az iskolakezdés. Vegyes 

érzelmekkel, kíváncsisággal, várakozással tekint minden érintett az új tanév elé. 

Kivel, mi történt a nyáron? Milyen élményekkel gazdagodott a barátjuk, akivel régen 

találkoztak? Lesz-e elég idő mindent elmesélni? – gondolom, ezek a kérdések már 

foglalkoztatják a gyerekeket. 

Sok csillogó szemű, barnára sült gyerek között ott lesznek a legkisebbek is, akiknek ez lesz az 

első évük iskolásként.  

Meghatározó élménye gyermekeink életének az iskolában eltöltött idő, hiszen mindenki volt 

egyszer diák, s az iskolában szerzett tapasztalatait, emlékeit, érzéseit egy életen át hordozza 

magával. Nem mindegy, milyen a környezet, fontos, hogy jól érezzék magukat és napjaik 

biztonságban és kényelemben teljenek. 

A nyári szünetben munkálatok zajlottak a Szigligeti Általános Iskolában. Teljes egészében 

megújult a zsibongóból nyíló fiú és lány mosdó; valamint egy mozgássérültek számára is 

használható illemhely került kialakításra a nevelői mosdóból. A helyiségek villamos- és 

vízvezeték rendszerét, illetve az ablakokat, ajtókat is kicserélték a szakemberek. Új 

járólap és csempe, válaszfalak, radiátorok, szerelvények, tiszta festett falak várják 

tanulóinkat.  

A felújítás Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóvoltából 

valósulhatott meg. 

Július elején kezdtek dolgozni a mesterek, hogy tanévkezdésre elkészüljenek a rájuk eső 

feladatokkal.  

Köszönet a Képviselő-testület tagjainak, a megvalósítást végző szakembereknek! 

Külön köszönet Balassa Balázs Polgármester Úrnak, aki napi szinten segítette, szervezte, 

irányította a munkálatokat! 

Megnyugtató számunkra, hogy mindig számíthatunk a Képviselő-testület támogatására! 

Egy Széchenyi István idézet tudja legjobban visszaadni a történések üzenetét. 

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” 

Balatonfüredi Tankerületi Központ is biztosított számunkra nyári karbantartási keretet. 

Ebből vásároltuk meg a festéshez, faljavításhoz szükséges anyagot. Zajlanak még a 

villanyszerelési munkálatok. Kémény- és kazánfelülvizsgálatra is kaptunk már árajánlatot. 



Sajnálatos módon egy tantermünk a nyári viharban beázott (tanári melletti). A hat lámpatestet 

ki kellett cseréltetnünk, illetve a plafon igényelt javítást. A tető javítását szeptember első hetére 

ígérte a szakember. A biztosító felé továbbításra került a káresemény. 

Az iskola technikai dolgozói karöltve az önkormányzat szakembereivel, a mesterekkel együtt 

tették a dolgukat; illetve annál többet is, hogy minden feltétel adott legyen a tanévkezdéshez. 

Javítottak, takarítottak, csinosították az épületet. 

Nagyon köszönöm valamennyiüknek a munkáját, hozzáállását hozzám és a feladatokhoz! 
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