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Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

XIX. évf. 1. szám

Farsangi bál

Belépőjegyeket a bálra elővételben is lehet vásárolni a Básti Lajos Művelődési
Házban február 21-én pénteken és február 22-én szombaton 800-1200-ig.
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Az időskor szépsége
Az időskort gyakran illetik olyan kifejezésekkel, mint az élet alkonya, hajlott kor, őszidő, aranykor, viccesen a második
gyermekkor. Ez az emberi lét utolsó szakasza, amely elkerülhetetlen, mindenki megtapasztalja, akinek életfolyamatát
nem szakítja meg valamilyen tragikus esemény.
Az idős korosztálynak a legfontosabb a család szeretete, elsősorban itt a gyermekeikre gondolok, ezért is szükséges
hogy minél többet látogassák idős szüleiket, gondoskodó szeretettel vegyék őket körbe, még evilági létük alatt, amíg
ezt megtehetik. Szerető gondoskodással forduljanak hozzájuk, mondják ki, hogy „szeretlek anya és szeretlek apa”,
mert elérkezhet az az idő, mikor ha nem mondják vagy nem mondják elégszer, már nem lesz később lehetőségük ezt
megtenni. Ne feledkezzenek meg arról sem, hogy a szülők felnevelték őket, és majd egyszer maguk is eljutnak abba a
korba, amikor nekik is szükségük lehet a lelki támaszra, gondoskodásra.
Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatunk egyik fontos feladata az idősellátás, melynek keretében
étkezést biztosítunk, valamint a szociális érzékenységgel megáldott gondozónőink segítenek kitartó munkával tartalmasabbá és szebbé tenné az idős korosztály mindennapjait.
Sajnos gyakran előfordul, hogy az idős ember egyedül él, részben azért mert nem adatott meg, hogy családja legyen,
részben azért mert házastársa már elhunyt, gyermekei távol élnek. Rájuk különös és fokozottabb figyelmet kell fordítani. A szolgálatunknál az igénybevevők között sok az egyedülálló, valamint az egyedülélő idős női korosztály, ebből is
látszik az, hogy bizonyított tény a férfiak korábbi halálozási mutatója.
Az időseknél gyakran jelenik meg hangsúlyozottan a halálfélelem, az elmúlás miatt érzett bánat.
Segíteni kell számukra a magány oldását, segítő beszélgetésekkel, egyfajta lelki támasszal éreztetni azt, hogy fontosak. Ne feledkezzünk, kedvességgel és tisztelettel teli hozzáállás illeti őket.
Könnyebb megélni az öregséget, ha az idős ember támogató közösségben él azaz ezáltal már nincs egyedül a nehézségeivel, a korából adódó gondjaival, magányával, hanem körülveszi sok támogató ember.
Nagyon fontos, hogy a hagyományokat ők tudják tovább adni a következő generációnak, sokat lehet tőlük tanulni,
például a különféle sütemények készítésétől a kötésen át a gyermeknevelésig, akár a régmúlt történelmi eseményeit
hallgatva sok élménnyel gazdagodva.. Az idős emberek élete nyitott könyvként szolgál, amelyben értékes tanácsokat
„olvashatunk”. Az életbölcsesség, amelynek hordozói, a társadalom gazdagságához járul hozzá, s a társadalom annak
alapján is értékelhető, hogy hogyan bánik az idősekkel. Aki az időseket támogatja, az életet támogatja, aki befogadja
őket, az életet fogadja be.
A hosszú élettartam Isten áldását jelenti, olyan ajándék, amelyet értékelni kell és értékké kell tenni.
Nagy Renáta—Intézményvezető
„Együtt egymásért”
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

MEGHÍVÓ!
A Szigligeti Turisztikai Egyesület
2020.március 08.-án vasárnap 14 órakor
NŐNAPI ünnepséget
szervez az Esterházy Pincében,
Minden hölgy vendégünk egy pohár pezsgőre!
Természetesen a férfi kísérőket is szívesen látjuk.
Üdvözlettel: Papp Tímea Elnök
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat jelezzétek március 03-ig az info@sullofesztival.hu e-mail címre!
Bővebb információ: Szanyó Andrea tel:+36 20 265 0643
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2020 01 12. Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
Gyönyörű szikrázó, napsütéses téli reggelre ébredtünk. A tegnapi viharos, jeges szél lecsillapodott. Felemelő érzés
volt szeretett tavunkhoz, a Balaton felé most másként lépkedni, mint szoktunk. Nem fürdőruha volt rajtunk, vagy
horgászbot volt a kezünkben, hanem a szigligeti templom egy míves feszülete. Mintha a természet is velünk ünnepelt volna.
„Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz bennem annak belsejéből az Írás szavai szerint élő víz folyói fakadnak.” -Hirdette Jézus.
Az Egyház imádságával így imádkoztunk: „Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, aki Krisztusban, üdvösségünk élő vizében megáldottál, és bensőleg újjáalakítottál minket. Add, hogy akik ennek a víznek a hintésével vagy használatával
megerősödünk, megújult lelki frissességgel, a Szentlélek ereje által járjuk szüntelenül az új élet útjait.”
A természetes („élő”) vizek megáldása régi hagyomány a keleti és nyugati egyházban, amit mostanában többen felelevenítettek többek között a Tiszán, a Dunán és itt a Balatonon is. Jézus ilyen élő vízben, a Jordán folyóban keresztelkedett meg és ilyen vizekkel volt szokás az ősegyházban a keresztelési medencéket táplálni. A víz a földi élet alapja,
és ezt tette meg Jézus a keresztségünk szentségi anyagává.
Volt testvérünk, aki hajóskapitány éveinek emlékére elkészített nádból egy kis hajót, amit megúsztattunk a tóban. Ő
a vízi úton lévőket képviselte, akiknek szerencsés utat kívántunk. Volt, aki virágcsokrot dobott a frissen megáldott
vízbe. A falu polgármestere, a horgászegyesületek és kulturális egyesületek, civilszervezetek is képviseltették magukat.
Kértük a Mindenhatót, hogy adjon örök nyugodalmat azoknak, akik itt fejezték be földi életüket. A horgászok titokban a szerencsés fogásért fohászkodtak, hiszen Jézus megadta Szent Péternek, hogy többször is csodálatos halfogásban részesüljön. Kértük Isten áldását az itt nyaralók, kikapcsolódók részére, hogy minden baj nélkül, az Isten békéjével feltöltődve örömteli pihenésben legyen részük. Magunk pedig hálát adtunk, hogy ilyen csodálatosan szép, egészséges környezetben élhetünk és tevékenykedhetünk nap- mint nap.
A szentmisére is vittünk fel a megáldott balatonvízből, és ezzel hintettük meg a híveket. A szép számmal összegyűlt
hívek az újévi jó elhatározások optimizmusával és az isteni áldás örömével szívükben és arcukon térhettek vissza otthonaikba.
Szakács Péter
plébános

Fotó: Szabó Lászlóné

Kérjük támogassa egyesületünket adója 1 %-val!
Szigligeti Turisztikai Egyesület
Adószám: 18939815-1-19
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Tájékoztatás lomtalanításról
Tájékoztatom a Tisztelt szigligeti ingatlantulajdonosokat, 2020. évben is külön díjazás nélkül lomtalanítási
szolgáltatás - a nagydarabos hulladékok elhelyezésére, átvételére - házhoz menő gyűjtés keretén belül kerül sor.
Szigliget községben a lomtalanítás időpontja: 2020. április 7.
A további információkról mellékelem az NHSZ Tapolca Nonprofi Kft. tájékoztatóját.

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgálatán, illetve honlapján talál;
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u.33.
www.nhsztapolca.hu
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Iskola
JANUÁRI TÖRTÉNÉSEK

„Későn kel a nap, teli van még
csordúltig az ég sűrü sötéttel.
Oly feketén teli még,
szinte lecseppen.
Roppan a jégen a hajnal
lépte a szürke hidegben.”
(Radnóti Miklós: Január)

Január az év első hónapja. Ősi magyar nevén Fergeteg hava, illetve a népi elnevezése Boldogasszony hava. Nevét Janus isten után nyerte, akit a szerencsés kezdet, illetve a kapuk és átjárók isteneként is tiszteltek az ókori Rómában.
A téli szünetet követően kezdetét vette iskolákban a „félévi hajrá”: felelések,
dolgozatok, a 8. osztályosoknak a központi írásbeli felvételi.
Természetesen, közben volt idő egy kis lazításra is.
A 6. és 4. osztályosok korcsolyázni voltak a szigligeti strandon, a műjégpályán.
Köszönjük a lehetőséget!
A 2. és az 5. osztályosok a Tapolca Városi Moziba látogattak, ahol a Dolittle című filmet tekintették meg.
A Lázár Ervin Program keretében, 2020. január 21-én, az 5. osztályosok, a Veszprémi Petőfi Színház Spenót Panna
előadására utaztak.
A hónap utolsó szombatján megrendezésre került az ötödik foglalkozás a leendő első osztályosoknak. Nagy örömünkre szolgált,
hogy Szabó Fédra és Domonkos Luca (régi kedves tanítványaink) a
középiskolásoknak teljesítendő közösségi szolgálatuk egy részét
intézményünkben teljesítették. Óriási segítség volt a két nagylány
Mónika néninek a nagycsoportosok iskola előkészítő foglalkozásán.

Vince napi bormustrán szerepeltek táncos
lábú lányaink, Raposkán, 2020. január 25-én.
Felkészítőjük Verő Katalin.

Szabó Médea Lujza, 3 osztályos tanulónk II. helyezett rajza a Nádasdi Kamilla Alapítvány pályázatán
Akikre büszkék vagyunk:
Rendezvény:

Résztvevők:

Helyezés:

Felkészítő:

Tollaslabda Diákolimpia
Megyei Forduló

Szántó Bálint 8. osztályos tanuló

II.

-

Az én falum/Az én városom rajzpályázat
(Nádasdi Kamilla Alapítvány)

Szabó Médea Lujza

II.

Császár Lászlóné

Gratulálunk!
Dömötöri Józsefné Csilla néni
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Mindennapos mozgás
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Empátia

2020. február 12-én, szerdán 17 órától a
Básti Lajos Közösségi Házban
Giczi Veronika gyógytornász
Mindennapos egészséges mozgás
címmel tart előadást. Az előadás közben
a gyakorlatok kipróbálására
is lesz lehetőség.

2020. február 20-án,
csütörtökön, 17 órától
a Básti Lajos Közösségi
Házban
Empátia címmel
Bodnár Eszter
pszichológus tart
előadást.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Kiemelt téma a tinédzser kor, szülők
részvételére számítunk!

Urológiai szűrés
Urológiai szűrést tartunk 2020. március
6-án 14 órától, pénteken a Szigligeti
Orvosi
Rendelőben.
Várjuk a 40 év
feletti férfiakat,
illetve azokat,
akinek urológiai
panasza van.

Babamasszázs
2020. március 13-án, pénteken 10 órától a
Básti Lajos Közösségi Házban Kovácsné Ottó
Kriszta babamasszázs bemutatót tart.
Érdeklődni és
jelentkezni
Szilágyi Márta
védőnőnél lehet a
70 938 9998-as
telefonszámon.

A szűrést Dr. Nagy István
urológus főorvos végzi.

Kézműves foglalkozás
A Pele Berek Kézműves Műhely farsangi álarc készítő alkalomra várja az alsó tagozatos gyerekeket 2020. február 14én délután 15 órától a Básti Lajos Közösségi Ház földszinti
termében. A maszkokat süthető gyurmából formázzuk. A
részvételi díj 1000 Ft/fő, amely tartalmazza az anyag, a
díszítés és a készre sütés költségeit. Igény esetén a részvételi díjat támogatjuk. Szeretettel várunk benneteket.
Burucsné Walla Barbara
06 20 410 5867

FARSANGI JÁTSZÓHÁZ

Február 15-én, szombaton 9.00-11.00 óra között
farsangi kézműves foglalkozást tartunk a Básti
Lajos Közösségi Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Király Nikolett
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VADÁSZ PÉTER
szobafestő-mázoló tapétázó

Giczi Veronika gyógytornász
vezetésével kondicionáló
tornát tartunk
csütörtökönként 17 órától
a Szigligeti Általános Iskolában.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA
8264 Szigliget, Szabadság u.19.
Tel: 30/472-7744, 87/461-435

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
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1. Kovács György Sinti, 2. Kovács Károly, 3. Liszkai Dénes, 4. Szabó Ferenc, 5. Szántai Ferenc, 6. Bakos Ferenc, 7. Ihász József,
8. Szakács Lajos, 9. Balassa Lajos, 10. Dosztál Frigyes, 11. Dosztál István, 12. Marton József, 13. Varga Lajos

Horváth Károly - Irány az orosz határ!
Papp János - Jánka Sándor

Németh József, Hajmáskér

Takács József gyűjteményéből
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Szívós József

Orosz határ 1941

orosz
orosz hadifogság
hadifogság
Horváth
Horváth Károly
Károly -- Rétes
Rétes
1947
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Felelős kiadó:
Felelős szerkesztő:
Nyomda alá rendezte:
Kiadó:
Nyilvántartási szám:
Megjelenik:

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

