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SZIGLIGETI

HARSONA

Tiszta vizű Balaton Újév napján pompázik a fényben,
Hogy frissítő erejével a vendégsereget egy kis csobbanásra kérje.
Vendégeit nem csak nyáron, télen is szívesen látja.
Legbátrabb az idős nagymama, ki előre álla.
Lába nem süllyed az iszapba, mert gyorsan kapkodja.
Idősek, fiatalok csobbannak sorra.
Nagypapa unokáját is viszi kézen fogva, 
Jókedvű társaság közös akarattal megígéri,
Megismétlik jövőre újra.
Végül a vendégek tiszta szívvel vidáman,
Egy pohár forró teával,
Egymásnak Boldog Új Esztendőt kívánnak.

Hosszú Ferencné
Szigliget, 2014. január 8.

Sok éve járok a szigligeti strandra. Láttam már tömeget és több 
kilométeres parkoló kocsisort. A nagy számok törvénye alapján 
pedig láttam már lökötteket is, - bocsánat, óvatosabban 
fogalmazok; olyan embereket, akikben az átlagtól eltérően 
fokozottabban erős a kockázatvállalási hajlandóság. Nos, a 
harmadik csobbanás napján ők voltak többségben a szigligeti 
strandon. Hogy érzékletesebben szóljak az összegyűltek 
számáról, egy Erzsébet-korabeli tébolydát többször meg tudtak 
volna tölteni csupán a csobbanni jelentkezők. Valamivel 
pontosabban, - az utólagos értékelések szerint - több mint 280 
személy (ennyien jelentkeztek emléklapért) gázolt bele a 
jéghideg (+3.3 °C!!!) Balatonba.

Mire kiértem a strandra (nem volt egyszerű parkolóhelyet 
találni, valójában már a faluban problémák voltak a 
közlekedéssel), meghökkenve tapasztaltam, hogy több ezer 
nézelődő gyűlt össze a parton. Még azt sem láttam a tömegtől, 
hogy hol van lépcső a vízben, ahol bejutnak a csobbanók a 
Balatonba. Az volt az első benyomásom, hogy a szervezők 
sem számítottak ekkora érdeklődésre. Hosszas tülekedés után 
kiderítettem, hogy a part fövenyes részén fognak beszáguldani 
a fürdőzők, erre utaltak a terelőkorlátok a homokos 
partszakaszon. Egy félig a vízben álló színpadon a 
Cimbaliband zenekar jeleskedett, de érzésem szerint kevesen 
figyelték a produkciót, mindenki a fürdőruhára vetkőzött 
vállalkozók látványától hüledezett inkább kedvére. A sátrakban 
berendezett orvosi vizsgálókhoz sorba álló váltakozva 
nagykabátos és kisnadrágos jelentkezők közt akadt tarka 
látnivaló bőséggel. Lehetett látni színes hajtaréjt – tetkóval, 
lúdbőrös fehérbőrt – tangával, ősz szakállt – klottgatyával, 
úszósapkát – mellizmokkal, mikulást – búváruszonnyal. Ahogy 
közeledett a vágta ideje, lekeverték a zenekart és felhangzott a 
polgármester rekedt hangja. Ő és néhány elkötelezett 
karácsonykor az „Előcsobbanás” alkalmával horgonyzott ki egy 
karácsonyfát a fagyos Balatonba, hogy most ezt ünnepélyesen 
kihozzák a pancsolni vágyók. A rekedt hang szemléletesen 
utalt rá, hogy végső soron maradt némi rend a világban 
mostanra is, vagyis azért mégsem lehet teljesen alámerülni a 
jeges vízbe következmények nélkül. Természetesen mindezen 
ismeretek szellemében és a rendezvény komolyságára való 
tekintettel voltak szükségesek az orvosi vizsgálatok és a 
frissen töltött akkumulátor a defibrillátorba. :) Pillanatokkal a 
start előtt Piró, az egyik rendező szlalomozott a közelembe az 
emberáradatban és kérdésemre sietve jelezte, hogy „megdől a 
tavalyi résztvevő rekord”, hogy aztán lázasan legalább három 
irányba rohanjon tovább. A kalandvágyók lelkesedésére 
jellemző volt, hogy akadt, akit rendre kellett utasítani, mert 
berohant a rajt előtt a vízbe. Csiszár Jenő „médiaszemélyiség” 
többszöri kérdésére végre begyújthatta az ágyút és a dörgésre 
berohantak a csobbanók a Balatonba. Ordítás, sikítás, röhögés 
és persze csobbanás hangzott a vízből, amire a partról taps, 
fütyülés és nevetés volt a válasz. Némi pankráció alakult ki a 
karácsonyfa birtoklásáért, végül szertartásosan kihozták a 
legügyesebbek. Persze volt, aki csak a lábgombáját 
hibernáltatta, de akadt sok olyan, aki embereset úszott az 
jéghideg Balatonban. A nézősereg aztán jót mulatott a parton 
szaladgáló, emléklapért sorban álló, vacogó, didergő 
fürdőzőkön, akikbe aztán törölközővel, forralt borral újra életet 
kalapáltak.

Remélem, kevés meghűléses megbetegedést sikerült később 
diagnosztizálni a 280 fürdőzőből, de az biztos, hogy nem halt 
meg senki szívszélhűdésben. Jó buli volt! 

Matr1ca

Újévi csobbanás
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Lezárult a félév, és mi is összegeztük a teljesítményeket. 
Hosszú évek óta nem tudtunk ilyen kiemelkedő 
tanulmányi átlagot felmutatni, mint most. Nagyon örülünk, 
és büszkék vagyunk szorgalmas diákjainkra. 
Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga: 4,2
Magatartás átlaga: 4,2
Szorgalom átlaga: 4,1
Kitűnő tanulóink név szerint:
1.osztály: Idrányi Lilla, Széplábi Boróka
2.osztály: Barka Admira, Bógor Ádám   
3.osztály: Mező Ábris
4.osztály: Mező Zsófia, Szalai Jázmin, Vasvári Virág
5.osztály: Bátai Anna, Dörner Nóra
7.osztály: Vasvári Áron
8.osztály: Sárkány Tamás
A következő félévben tanulóink számos versenyen, 
megmérettetésen kamatoztathatják megszerzett 
tudásukat. Remélem, hamarosan szép sikerekről 
számolhatunk be.

Balassáné Molnár Edit
igazgató

A Szigligeti Általános Iskola
2013/2014-es tanévének félévi eredményeiről

Értékeléssel és egy fotópályázat megnyitójával zárult a 
Zöld Balaton projekt Gyenesdiáson. A kampány célja, 
hogy a balatoni régióban élő emberek tudatosabban éljék 
meg a környezetvédelem ügyét, mindennapjaikban 
jobban figyeljenek erre a kérdésre, gondolkodjanak el az 
alternatív megoldásokon, és ahol lehetséges, 
változtassanak életükön.

A gyenesdiási önkormányzat Keszthellyel, 
Balatonfüreddel és Fonyóddal összefogva valósította 
meg a környezettudatos magatartás elterjesztését célzó 
projektet. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere 
elmondta, nagyon sok embert sikerült megszólítaniuk, és 
kiadványt is megjelentettek 20 ezer példányban Zöld ABC 
címmel. A szakmai fórumokat is magába foglaló 
projektzáró konferenciáját Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő nyitotta meg a gyenesdiási községházán. 
Ugyanott kihirdették a programhoz kapcsolódó 
fotópályázat eredményét, és tárlatot rendeztek a legjobb 
képekből. 250 fotó érkezett a kiírásra. 

Művészi kategóriában Vértesi Eszter 
„Behálózva” című képe (fent) nyert.

Eszter részt vett a Szigliget Község 
Önkormányzata által meghirdetett, 
„Képek Szigligetről” című amatőr 
fotópályázaton is 2013-ban.

Gratulálunk az elért eredményért és további sikereket 
kívánunk!

Király Nikolett

Szigligeti siker Gyenesdiáson

Február 14-én 17 órakor 
várunk minden énekelni, dalolni vágyó nőt, férfit,

0-100 éves korig!
Szeretettel várunk a Básti Lajos Közösségi Házba, 

egy vidám nótázásra!

Ha van  kedvenc nótád vagy dalod, hozd magaddal!!!
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Szigligeti programok

Téli nyitva tartásunk:
Naponta 12-22 óráig. 

Szünnap kedd.

Napi szakaszok:

- csütörtök: Siófok - Fonyód 48,2 km (15,8 + 16,1 + 16,3)
- péntek: Fonyód - Szigliget 52,9 km (16,1 + 15,6 + 21,2)
- szombat: Badacsony – B.füred 43,6 km (13,5+17+13,1)
- vasárnap: B.füred - Siófok 50,7 km (16,2 + 19,5 + 15)

Fontos tudnivalók:

- végig kijelölt kerékpár- vagy kerékpárbarát úton 
haladunk, autókkal csak elvétve találkozhatsz

- 6-8 kilométerenként külön frissítőállomás van az egyéni 
és a csapatban futóknak

- lehet hó, eső, szikrázó napsütés, 5-15 fok közti 
hőmérséklet

ÉS A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓ: egyszerűen jó ott 
lenni ezen a versenyen!

Vadász Attila immáron 4. alkalommal teljesíti a
195,4 kilométer távot. Drukkoljunk neki!

7. SPURI BALATON SZUPERMARATON

2014. március 20-23.
4 NAP FUTÁS 

4 NAP BARÁTSÁG
4 NAP BULI

4 NAP CSODA

Február 8-án, szombaton este 18 órakor
a Básti Lajos Közösségi Házban ismeretterjesztő előadás 

„Légifotók” címmel.
Az előadást tartja Szabó Tibor András.

„Esküvői és régi családok képei" kiállítás
- Takács József gyűjteményéből – megnyitója

a Básti Lajos Közösségi Házban február 15-én 17 órakor. 
A program keretében a „Szigligeti Historia II." című film 

vetítése újra.

Farsangi 
programok

Február 21-én, pénteken 
15 órakor a Szigligeti 
Általános Iskolában 
Gyermekfarsang.

Február 22-én, 
szombaton 20 órakor
a Szigligeti Általános 

Iskolában 
Felnőttfarsang.
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A gépjármű-feltörések megelőzéséért
mi magunk is sokat tehetünk!

Véget értek az ünnepek, jönnek
a szürke téli hétköznapok, ám
ekkor sem dőlhetünk hátra, a
különböző bűnelkövetők ekkor
is lesben állnak, elég egy óvat-
lan pillanat és már meg is sza-
badítottak minket értékeinktől.
Ha pedig nem kis értékről van
szó - mondjuk gépjárművünk-
ről -, jelentős anyagi kárt okoz-
nak nekünk. Éppen ezért a gép-
jármű-feltörések megelőzése
érdekében érdemes megfogadni
következő tanácsainkat: 
 - Mielőtt elhagyják a járművüket, győződjenek meg arról, 
hogy az ajtók, ablakok zárva vannak. Erre akkor is oda kell 
figyelni, ha csak rövid időre hagyják őrizetlenül a gépkocsit. 
 - Az indítókulcsot mindig tartsák maguknál, lehetőleg 
ruhájuk belső zsebében, hogy ne tudják azt Önöktől 
megszerezni. 
  - Amennyiben lehetőségük van rá, parkoljanak arra kijelölt, 
őrzött parkolóban. A délutáni és az esti órákban pedig olyan 
helyet válasszanak, ahol jó a közvilágítás, illetőleg a 
parkolóhely belátható és forgalmas. 
  - Az utastérben ne hagyjanak semmiféle értéktárgyat, 
ruhát, táskát, mivel azok felkelthetik a tolvajok figyelmét. 
Komolyabb értéket a csomagtartóban sem érdemes hagyni. 
 - A hordozható navigációt szintén magunkkal kell vinni vagy 
használaton kívül otthon kell hagyni, minden tolvaj ismeri az 
ülés alatti vagy a kesztyűtartóban kijelölt rejtekhelyet. 
Amennyiben minden óvintézkedés ellenére azt észlelik, 
hogy gépkocsijukat feltörték, mielőtt bármihez 
hozzáérnének, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 
87/ 412-322 es telefonszámon, vagy az ingyenesen hívható 
107-es, illetve 112-es segélyhívók valamelyikén! A 
bűncselekmény helyszínét ne változtassák meg! Ennek 
célja, hogy eredeti állapotban megőrizzék a helyszínen lévő 
nyomokat, amíg azok rögzítése meg nem történik. 

Egy dohánybolti nyugta buktatta le a fa tolvajokat

A helyszín közelében bukkantak rá a nyomozók arra a 
blokkra, mely alapján sikerült beazonosítani a gyanúsítot-
takat, akik néhány órával a bűncselekmény elkövetése előtt 
egy devecseri dohányboltban vásároltak. A három 
gyanúsított 2013. december 16-án az esti órákban 9,5 köb-
méter bontott akácfa oszlopot tulajdonítottak el egy Nyirád 
határában lévő erdőből. A tüzelőnek szánt faanyagot ezt 
követően Pusztamiskén, egy kavicsdomb mögött pakolták 
le, miután azt a bérelt tehergépkocsijukkal két fordulóval az 
erdőből elszállították. A lopásról másnap reggel a helyi 
erdész értesítette a rendőrséget, akik a bűncselekménnyel 
érintett erdőterületen helyszíni szemlét tartottak. A szemle 
során a maradék, alig egy köbméter mennyiségű faoszlop 
közelében egy devecseri dohányboltban kiállított nyugtára 
bukkantak a nyomozók, mely alapján forró nyomon indultak 
az elkövetők felderítésére. Feltételezhető volt ugyanis, hogy 
a blokkot a fatolvajok hagyták hátra a helyszínen.
A három gyanúsítottat végül még aznap, december 17-én 
sikerült beazonosítaniuk a nyomozóknak, akiket a kora 
délutáni órákban Devecserben fogtak el. Gyanúsítottként 
történő kihallgatásuk során beismerő vallomást tettek, az 
eltulajdonított fát pedig lefoglalták tőlük, amelynek 
köszönhetően a sértett kára teljes egészében megtérült.
A 3 pusztamiskei férfi ellen lopás vétségének  megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság.

Rendőrségi hírek
Bécsi csokoládégyárba ígért nem létező állást

Több százezer forintot zsebelt be jóhiszemű áldozataitól az 
a 27 éves albertirsai nő, aki különböző internetes oldalon 
kedvező külföldi álláslehetőséget hirdetett még 2012 
novemberében.  
A gyanúsított összesen 6 személytől csalt ki pénzt, akik a 
megadott bankszámlaszámra el is utalták a kért összegeket. 
Az egyik sértett elmondása szerint az Internetet böngészve 
bukkant rá a kedvező feltételeket ígérő munkalehetőségre, 
mely szerint egy osztrák csokoládégyár keres 
munkatársakat, és egy bizonyos összeg befizetésével meg 
is szervezik az utazást, illetve biztosítják a szállást. Rögtön 
fel is vette a hirdetővel a kapcsolatot, majd közel 100.000 Ft-
ot átutalt a megadott bankszámlaszámra. Ezt követően 
azonban a csalót már nem sikerült elérnie telefonon.
A többi sértett is átutalta az összegeket  szintén 
szállásfoglalás, illetve egyéb regisztrációk címén, ám a 
csalóval ők sem tudták utána felvenni a kapcsolatot. 
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a 27 éves 
albertirsai S. Klaudia gyanúsítható a bűncselekmény 
elkövetésével, ellene üzletszerűen elkövetett csalás vétsége 
miatt indult eljárás. A Sümegi Rendőrőrs Nyomozó Csoportja 
az ügyet a napokban vádemelési javaslattal befejezte, s a 
keletkezett iratokat a Tapolcai Járási Ügyészségnek adta át.

Megpördült tehergépkocsijával…

Megpördült tehergépkocsijával és végül az árokban landolt 
egy 47 éves szolnoki lakos, aki nem tudott járművével 
bevenni egy kanyart. 
A volán mögött ülő férfi január 3-án a délelőtti órákban 
közlekedett gépkocsijával Zánka felől Káptalantóti irányába, 
amikor egy jobbra ívelő kanyarból kiérve letért a 
menetiránya szerinti jobb oldali útpadkára. A sofőr ijedtében 
ellenkormányzott, majd a másik forgalmi sáv melletti 
meredek partoldalra hajtott, ahol a jármű megpördült. A 
baleset során a szolnoki férfi könnyű sérüléseket 
szenvedett.

Nemcsak szalámit, de sertéslapockát és tusfürdőt is lopni 
akart

Sertéslapockát, szalámit és tusfürdőt akart eltulajdonítani 
egy helyi áruházból az a 20 éves monostorapáti férfi, akit 
blokkellenőrzés céljából a biztonsági őr tartóztatott fel 
pénztártól való távozása után.  
Az üzlet biztonsági őre értesítette a rendőrséget január 5-én 
a délelőtti órákban, hogy egy bolti tolvajt értek tetten.  
Elmondása szerint a gyanúsan viselkedő férfit boltba való 
belépése után a biztonsági kamerarendszeren keresztül 
folyamatosan figyelemmel kísérte.  Látta, amint a csemege 
soron tolja végig bevásárlókocsiját és egy szalámit tesz 
bele. Ezt követően a háztartási áruk sorába ment, ahol egy 
kicsit elidőzött, s mikor onnan kijött, a szalámi már nem volt 
a bevásárlókocsiban. 
Pénztártól való távozása után aztán feltartóztatta a 
gyanúsítottat, s a blokkellenőrzés során megállapítást nyert, 
hogy a férfi a szalámit kivette áruvédelmi eszközzel ellátott 
csomagolásából. Ruházatának átvizsgálásakor pedig 
tusfürdők és több mint 3 kg sertéslapocka is előkerült. A 20 
éves bolti tolvaj aztán beismerő vallomást tett, elismerte a 
lopás tényét, ellene szabálysértési értékre dolog elleni 
erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt eljárás indult.

                 Tapolcai Rendőrkapitányság



                            Kovács Család (Sinti)

Nyúl Dezsőné Gizi      Nyúl Dezsőné Gizi      Liszkai MáriaLiszkai Mária
Varga LajosVarga Lajos
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Káli Istvánné,
Zsiborács Erzsébet

és fia, Pityuka

                            Horváth KarolinHorváth Karolin
                            Horváth JózsefHorváth József

                              Horváth JuliannaHorváth Julianna

id. Kovács Rafaelid. Kovács Rafael
testvéréveltestvérével

Kovács Marcella, Teréz, ErzsébetKovács Marcella, Teréz, Erzsébet
Anna, József, MáriaAnna, József, Mária

László Ilona,                       Pupos GyulaLászló Ilona,                       Pupos Gyula
Pupos Lajos,Pupos Lajos,

              Jánka Ferenc (Kacsa)Jánka Ferenc (Kacsa)
    Nagy MáriaNagy Mária

Ihász Ferenc,Ihász Ferenc,
Biró VilmaBiró Vilma

1860-as évek1860-as évek

Szakács Gyula,Szakács Gyula,
felesége Juliska,felesége Juliska,

babával Irén és Gizibabával Irén és Gizi

Káli
Lajos

Káli József,Káli József, Polgár TerézPolgár Teréz

Káli MáriaKáli Mária

Németh JózsefNémeth József
és Juliska néniés Juliska néni

Isztl család 1943Isztl család 1943

A képek
Takács József 

gyűjteményéből 
valók.



Műhely címe: 8263 Badacsonytördemic, Iskola u. 8.
(a volt, régi iskola).

Nyitva tartás: minden nap 8-14 óráig.
Mindennemű asztalos tevékenységhez tartozó faipari 

munkát vállalok.
Dede Zoltán, 8264 Szigliget, Hegyaljai u. 16.

06 70 379 4088, 06 87 708 001, 
dezofameister@gmail.com

„Fából mindent, kivéve vaskarikát”

LISZKAI 
JÓZSEFNÉ

és
KOVÁCSNÉ

LISZKAI ESZTER
FÉRFI-NŐI

FODRÁSZATA

Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy bejelentkezést is 

elfogadunk,
melyet személyesen

vagy telefonon is megtehetnek.

Telefon.:
Eszter: 06-70/459-5077
Rózsika: 06-87/461-220

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Természetgyógyászati szaktanácsadás

Nyitva tartás:
H: szünnap, K-Cs: 9-17-ig

P: 11-19-ig, Sz: 8-14-ig
V: Zárva

Felelős kiadó : Balassa Balázs polgármester
Felelős szerkesztő : Póka Ibolya
Nyomda alá rendezte : matr1ca
Kiadó : Szigliget Község Önkormányzata
Nyilvántartási szám : 2.2.4/1242/2002.
Megjelenik : Szigligeten havonta, 500 példányban

Szerkesztőség   : Községi Könyvtár
Cím   :  8264 Szigliget, Kossuth utca 23.
Tel.                           : 87/561-007, +36 70 371 5400 
Fax.                          : 87/561-019
E-mail   : szigligkonyvtar@freemail.hu
Lapzárta                   : minden hónap 20. napján

Szigligeti HarsonaSzigligeti Harsona

SZIGLIGETI HARSONA

6. oldal                                                                                                                                                         6. oldal                                                                                                                                                         2014. Január

KERTÉSZ SZILVIA
Fodrászata

Szigligeten,
a Kossuth utca 73.

szám alatt

Bejelentkezés:
a 06-87/461-086-os

telefononszámon
vagy személyesen

Nyitva tartás:K-Cs: 8-17 óráigP: 11-19 óráigSzo: 9-14 óráigV-H: Szünnap

2002 óta a szépülni vágyók
szolgálatában!

Megújult környezetben,
extra szolgáltatásokkal

várom Kedves Vendégeimet!

Argán olaj
"a haj folyékony aranya"

és további természetes hajápoló 
termékek

üzletemben folyamatosan kaphatók!

.

Alkalmi-, utcai-, és divatfrizurák 
hölgyeknek,

uraknak és gyermekeknek

mailto:dezofameister@gmail.com

