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Tisztelt Olvasó!
Az előző számban megjelentett kérdések és válaszok mintájára ismét öt olyan témában szeretnék állást foglalni, mely
a falu közbeszédében jelen van.
- Sokan kérdezik tőlem, hogy „lesz-e csapat”? Ez a labdarúgó-csapatunkra vonatkozik, mely 2018 óta nem indult a
bajnokságban. Ezzel kapcsolatban az állásfoglalásom az, hogy amennyiben lenne rá igény, az önkormányzat támogatná a labdarúgás újraindítását Szigligeten. Tisztában vagyok vele, hogy közösségformáló ereje miatt komoly előnyei
lennének a település életében, emellett gyakorló játékvezetőként és korábbi játékosként szívügyem is a labdarúgás.
Az infrastruktúra adott, vannak mezeink, labdáink, minden felszerelés. Két dologból állunk viszont rosszul. Az egyik a
létszám. Van 10-12 fő, akik nagyjából biztosra vehetően részt vennének játékosként a csapat életében. Viszont egy
bajnoki idénynek 20 igazolt labdarúgó alatt egyszerűen nem lehet nekiállni. Annak pedig nincs értelme, hogy
féltávnál létszámgondok miatt bedobjuk a törölközőt. A másik hiányosság a csapatvezető kérdése. Szükség lenne egy
agilis vezetőre, aki intézi a csapat papírmunkáját, versenyeztetését, szállítását, menedzselését. Ebben természetesen
bizonyos szinten tud segédkezni az önkormányzat, tudok segíteni jómagam is, de ennek a személynek a hiányában
nem lehet előrelépni. A kérdésre, tehát, hogy mikor lesz csapat, az a válaszom, hogy amikor három hiányzó tényező
rendelkezésre áll majd. Kell egy vezető, kellenek játékosok, kell alázat. A többiben segítünk.
- Az utóbbi időben egyre kardinálisabb kérdéssé vált a gépjármű-közlekedés kérdése. A téli időszakban kértem,
hogy mindenki álljon be az udvarába a hóeltakarítás miatt. Ezt természetesen az év bármely szakában szeretném kérni az gépjármű-tulajdonosoktól, ne az utcán parkoltassuk az autókat! A Kossuth utca közösségi ház előtti szakaszán az
utóbbi hónapokban lett hatványozott a parkolási probléma. Kérem a gyógyszertár vásárlóit vagy a bankjegyautomata használóit, hogy ne az épület előtt álljanak meg autóval, hanem az épület mögötti parkolót használják!
- Mint bizonyára sokan látták, a Liget utca mindkét felén végeztek munkát az önkormányzat dolgozói. Letakarítottuk és bekerítettük a szennyvíztelep dombját, a másik oldalon pedig eltakarítottuk az önkormányzat területén felhalmozott szemétkupacot, és kipucoltunk egy elvadult fás sávot. A szennyvízteleppel kapcsolatban sajnos azt a választ kaptuk a minisztériumtól, hogy a felépítmény a miénk, ezáltal a rekultiváció is a mi feladatunk. Ez elfogadhatatlan, és megpróbálunk továbblépni az ügyben, mert nincs annyi tartalékunk, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Az utca
másik végén levő szemétdomb eltakarítása után sajnos újra jelent meg ott növényi hulladék. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ne oda hordja a zöldhulladékot! Szeretnénk rendezettebbé tenni azt a részt, ebbe pedig nem fér bele,
hogy folyamatosan az ott felhalmozódó hulladékkal kell bajlódnunk.
Sajnos a tavaszi kerti munkák hozadéka a zöldhulladék megjelenése. Elfogadhatatlan, hogy egyesek komplett bokrokat, kommunálissal kevert zöldhulladékot, nyesedéket hagynak teherautószámra a település erdeiben. Az interneten
is komoly felháborodást keltett a téma, teljesen jogosan. Jelenleg még belterületen és külterületen (a két kategóriára
más szabályozás vonatkozik) a helyi rendelet előírásai szerint lehet égetni, így is meg lehet szabadulni a nyesedéktől.
Egy falusi környezetben pedig egy komposztáló léte az udvarban egyáltalán nem életidegen, ráadásul a legkevesebb
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környezeti ártalommal jár a megoldás. Kérem, vigyázzunk Szigligetre!
- Az április 12-i lomtalanítással kapcsolatban csupán két észrevétel. Egyrészt kérném, hogy ha valakitől valamilyen
okból nem viszik el a hulladékot (nem regisztrált, nem a leadható kategóriába tartozik a szemét), ne az önkormányzati hulladékszigeten landoljanak ezek a tárgyak. A másik kérés az lenne, hogy a falut járó „újrahasznosító” személyeknek ne adjunk oda semmilyen lomot. Az általuk elvitt elektromos eszközök műanyag alkatrészei és a számukra nem
használható eszközök vagy Szigliget vagy a környék erdeiben fognak landolni. Az elektromos hulladék pedig leadható
a zalahalápi szeméttelepen, így ettől bármikor megszabadulhatunk.
- Pozitív kezdeményezés volt a nőnapi üdvözlő képeslap, melynek kivitelezése és a szigligeti hölgyek postaládáiba
juttatása Szentiványi Péter, Szanyó Andrea, Takács Gergő, Alpár Mária, Takács Soma és Takács Zsombor érdeme. Köszönjük nekik! Köszönöm továbbá Pupos Ferencnek és feleségének, Anikónak, hogy rendbe rakták a Kossuth emlékművet az Esterházy pincénél! Ezek a kisebb, de rendkívül fontos kezdeményezések sokat jelentenek a település életében, mindenkit bíztatok arra, hogy akár csak lakókörnyezetének rendben tartásával is segítsen a településfenntartási
munkákban!

Képes beszámoló
A főtéri parkoló feletti domboldalon kivágott veszélyes fák helyére tíz mandulafát ültettünk:

a soponyai kanyarban terepet rendeztünk, elültettünk húsz mandulafát és készül a partfalat fogó bástya:
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A sportpálya alatti parkban
elültettünk húsz éger csemetét:

3. oldal
A orvosi rendelőnél a megsüllyedt térkő-burkolatot felújítottuk:

A bolt előtt egy jótékonysági
kupakgyűjtő szívet helyeztünk el
A Közösségi Ház mellé, a bolttal szembe, a
főtérre illetve a ciframajori háromszögbe
tíz nyírfacsemetét ültettünk:

Újrakavicsoztuk a bolttal szembeni parkolót:

A Liget utca aljánál elhelyeztünk egy hidat
A Húsvét ünnepkör alkalmából a falu főterén társadalmi összefogással tojásfát állítottunk:

Balassa Dániel
polgármester
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Iskola
Márciusban történt a Szigligeti Általános Iskolában
Rendhagyó történelem órával kezdték a hónapot a 8. osztályosok, 2021. március 01én. Horváthné Puskás Judit szervezésében online múzeumpedagógiai órán vettek
részt a Magyar Nemzeti Múzeumban. Iskolai osztályok számára elérhetőek az online
múzeumpedagógiai foglalkozások, melyek célja, hogy csoportra szabottan, interaktív
módon ismerkedjenek meg egy-egy témával, múzeumpedagógus segítségével. A Rákosi-korszak Magyarországon címet viselő virtuális túra a Magyar Nemzeti Múzeum
állandó történeti kiállításában kalauzolta végig diákjainkat. Az online foglalkozáson
megismerhették a Rákosi-korszak egészét: társadalmát, gazdaságát, iparát. Az alkalmazáson keresztül megtekintették a múzeumi órát.
A boldogságóra program keretében a hónap (2021. február) témája a békesség volt.
A záró feladatnak a 4. osztályos gyerekek verset írtak a békességről, és azt megzenésítve előadták.
Nagy kedvvel, és kreatívan vetették magukat a munkába Császár Lászlóné, Anikó néni
irányításával. Hamar elkészült a dal. A megzenésítésben Bányai Barbara segített, akivel a közös cél érdekében, jól tudtak együttműködni. A dal ezen a linken meghallgatható, megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=o1fGXZNEdCo
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a megújuló infrastruktúra és szolgáltatások kapcsán átalakította a Sulinet domainekhez tartozó e-mail-címeket, így a jelenlegi sulinet.hu domaint tartalmazó e-mail-címek végződése edu.hu-ra változik. A
módosított szolgáltatások lehetőséget adnak a jövőben a modernizált infrastruktúra
használatára, amely a felhasználók korszerű támogatására jött létre. Így intézményünk e-mail címe 2021. március 01-től megváltozott. Az új e-mail cím:
igazgato@altisk-szigliget.edu.hu A régi e-mail címre 2021. június 30-ig tudjuk fogadni
az elektronikus leveleket.
A 7. osztályosoknak, az újraélesztés iskolai oktatása országos program megvalósítására került sor 2021. március 04-én. Külső, képzett szakember tartotta a tréninget a
diákjainknak.
2021. március 08-tól, tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működik intézményünk. Felügyeletet biztosítunk, naponta változó gyermeklétszámmal: 1-5 fővel.
Munkatársaim fertőtlenítették az épületet: lemosták a padokat, székeket; letörölték
a számítógépeket; kimosták a terítőket, párnákat; átültették a virágokat; összegyűjtötték az itt felejtett ruhákat.
Az ünnepekre a bejárati ajtónk díszbe öltözött Szabó Judit tanító néni és a felügyeletben lévő gyermekek jóvoltából.
Dömötöri Józsefné, Csilla néni
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Sakk
Mile Benjámin iskolánk 1. osztályos tanulója a Kisalföld Online Rapid Sakkbajnokságon – hat forduló, fordulónként öt mérkőzés – III. helyezést ért el, korcsoportjában I. lett. Köszönjük Kosztolánczi Gyula sakkmesternek a felkészítést!

5. oldal

6. oldal

Szigligeti Harsona

2021. Március

Motiváció, kiégés és halogatás

„Évek óta terveztem írni egy cikket a halogatásról, de végül sosem jött össze. Ez nem egy béna vicc kezdete, hanem egy régi problémám újabb felbukkanása: hiába a rengeteg ötlet, a felmerülő témák, a sok-sok tennivaló, rendszeresen képtelen vagyok utolérni magam. Sokszor az se segít semmit, ha összeírom a teendőket, a rákövetkező alkalommal szinte teljesen ugyanazt a listát állítom elő újra. Van, amikor egészen banális dolgok is kifognak rajtam: egy
számla befizetését vagy a háziorvos felhívását képes vagyok szinte bármeddig halogatni, miközben ott ülök a számítógép előtt, és mindennek pár perc alatt a végére érhetnék. Idézet egy pszichológus barátom leveléből.
Erre én úgy válaszoltam neki, hogy „Drága barátom, én más családból származom. Én azt tanultam meg, hogy minden
feladatot a legjobb tudásom szerint, a legprecízebben és minél hamarabb el kell végeznem. Így tudok a kötelességeim
elvégzése után a legfelszabadultabb lenni, minél kisebb bűntudattal.” Erre próbálom elsős kisfiamat is buzdítani kisebb-nagyobb sikerrel, hiszen, a született temperamentumunk is számít. A családban tapasztalt motiváció erőteljesen
meghatározza az általános motivációs szintünket.

A halogatást egy jóval szélesebb társadalmi kontextusban kell vizsgálni, cikkek tömege arra a következtetésre jutott,
hogy a fiatal felnőttek generációjának egy része egyszerűen rettentően kiégett.
Saját élettapasztalataikban az a közös, hogy mindannyian ezerféle dolgot csinálnak egyszerre, próbálják valahogy egyben tartani családjukat a párkapcsolatukat vagy a baráti kapcsolataikat, és közben mégis folyamatosan úgy érzik,
hogy minden kicsúszik a kezeik közül. Amit megélnek, az nem egyszerűen fáradtság vagy kimerültség, mert azoknál
előbb-utóbb eljön egy pillanat, amikor a test közbelép, és összeomlik. De a kiégés nem ilyen, és épp ez benne az igazán veszélyes: az egyik napról a másikra átvergődve akár évekig is fennmaradhat ez az állapot, miközben úgy érzik,
hogy folyamatosan el vannak maradva mindennel, és semmi értelme annak, amit csinálnak. Mindeközben folyamatosan elsiklanak a ’lényegi dolgok’ felett.
Mi történik az autóval, ha tövig nyomod a gázt és elfelejtesz váltani? Pont ugyanaz, mint amikor önmagadat pörgeted
túl — kiég a motor. A kikapcsolódás létkérdés. Sajnos ezt sokan csak akkor ismerik fel, amikor már késő. Ráadásul a
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kikapcsolódásra akkor van igazán szükség, amikor a legkevésbé sincs rá idő.

A váltó ugyanolyan fontos, mint a gázpedál
Ha gázt adsz, akkor felpörög a motor, a jármű elindul és lendületet kap. A motor hamarosan eléri azt a fordulatszámot, ahol a legnagyobb teljesítményre képes. Ha tovább nyomod a gázt, akkor a fordulatszám a kritikus tartományba
kerül, ahol az ereje drasztikusan leromlik. Huzamosabb ideig túlpörgetve pedig a motor károsodik, majd elkopva, kiégve tönkre megy. Mit tehetsz ellene?

Válts!
A cél tehát az, hogy kimozduljunk egy beragadt állapotból. Persze nem csak a kötelezettségek jöhetnek szóba! Kényeztesd Magad kellemes pillanatokkal! Íme, néhány tipp:
Zene — Kikapcsolja elméd racionális oldalát, felszabadítja a kreativitást, intuíciót, és motivál. Hallgasd munka és tanulás közben is, ha így jobban érzed magad és látod az eredményeid javulását!
Olvasás — A szórakozás és tanulás egyik legjobb módja.
Írj! — Naplót írni (igazi papírra, igazi tollal!) kiváló, terápiás, öngyógyító és önfejlesztő eszköz. Írd ki magadból a fájdalmaidat, örömeidet, és bármit, ami csak történt veled. A legjobb minden este összefoglalni a nap eseményeit kiegészítve az érzéseiddel és kapcsolódó gondolataiddal. Ez növeli a tudatosságodat (emlékszel a definícióra: tudni, ami
van, és átlátni az összefüggéseket), és este lévén kiváló nyugtató, napzáró rituálé lehet (például: telefonozás helyett
is, ami a pihentető alvás ellenében hat).
Barkácsolás — A szellemi munkát nagyon jól ellensúlyozza egy kézügyességet fejlesztő tevékenység. Állíts össze egy
polcot, varrj meg egy függönyt, vagy fess le egy padot.
Testmozgás — Oxigénnel látja el tested minden részét, felfrissíti elmédet. Sportolás után könnyebb a szellemi munkára összpontosítani.
Masszázs — Ellazítja a testet és a lelket. A lélek feszültségei testi oldalról is feloldhatók. Csodálatos módszer!
Relaxáció — Nyugtató hatású a tested tudatos ellazítása. Figyelj minden egyes testrészedre, lentről felfelé haladva
külön-külön feszítsd meg, majd lazítsd el. Érezd, ahogyan a feszültség távozik az adott területről. Csukott szemmel
képzeld el, hogy egy kellemes helyen vagy, és időzz pár percig ebben az öngyógyító állapotban.
Légzés — Lassítsd le, és mélyítsd el a légzést hasi szinten. A tudati folyamatok hatással vannak a légzés minőségére.
Fordíts meg a hatást! Tudatosan lassított és mélyített légzéssel nyugtasd meg a testedet és csendesítsd le a zaklatott
elmédet. Természet — Ha teheted, gyakran menj ki az erdőbe, vagy csak a közeli parkba. A természet olyan regeneráló erővel rendelkezik, amely képes a negatív energiákat pozitívvá formálni. A kertészkedés is ide tartozik!
Alvás — Ne a mennyiségre, hanem a minőségre figyelj! Alvás során energiáid rendeződnek minden szinten. Mély alvásra elsősorban az elmédnek van szüksége. Hatása olyan, mint egy pici újjászületés. Ha szükséges igyál este nyugtató
teát.
Egy csésze gyógytea — Nagyon jó minőségű teák közül válogathatsz. A gyógynövények segítik a testi és tudati regenerációt, hogy a kibillent egyensúlyt vissza tudd állítani. (Tipp nyugtatásra: citromfű, orbáncfű, vagy teakeverékek —
a legjobb: Herbária nyugtató tea.)
Magány — Bármennyire is függessz más emberek társaságától, fontos, hogy időnként lecsendesedve visszavonulj.
Rövidebb vagy hosszabb időre, ez csak rajtad áll. Ilyenkor gondolkodj a jövődről, a céljaidról, problémáidról, s mindarról, ami fontos az életedben, vagy csak élvezd a csendes egyedüllétet…
Az életünk túlterhelt és úgy tűnik, hogy a pörgés egyre csak fokozódik, a nehézségek és az „újhoz való alkalmazkodás”
mindennapi életünk részévé válik a járványügyi helyzetben. A kikapcsolódás nem luxus, hanem létszükséglet, testi és
lelki egészségünk egyik összetevője.
Bodnár Eszter
Pszichológus

8. oldal

Szigligeti Harsona

2021. Március

VADÁSZ PÉTER
szobafestő-mázoló tapétázó

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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Takács József gyűjteményéből
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Községi Könyvtár
8264 Szigliget, Kossuth u. 23.
70/371-5400
szigligkonyvtar@freemail.hu
minden hónap utolsó napján

