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Tisztelt Olvasó! 

Bizonyára mindenki tapasztalja, hogy a település nagy részén folytak és jelenleg is folynak építési munkálatok. Sok 
kérdés merül fel ezekkel kapcsolatban, ezért szeretném egyenként bemutatni a projekteket.  
A Főtér és az egykori tűzoltószertár környékének felújítása során elkészült a nyilvános WC, a Szertár büfé, az épület 
körül a játszótér, virágosítás, tereprendezés. Ugyanitt sporteszközöket helyeztünk el, megújult a buszmegálló és kör-
nyezete, a háromszögben rózsákat ültettünk, és augusztus 20-ra elkészül a szökőkút is, melyet Béres János szobrász-
művész készít el. A Főtéren még az ősz folyamán folytatjuk a növények ültetését, valamint a hivatal előtt a járda fel-
újítását. Az önkormányzat épületét december 20. karácsony körül szeretnénk átadni.  
Kívül-belül megújult a sportöltöző, ahol nem csak a sportolók kiszolgálására gondoltunk, hanem rendezvények meg-
tartása esetén használható három WC-t alakítottunk ki. A parkban 30 db pétánque pályát hoztunk létre a szakosztály 
sportolóival együtt, amelyek nemzetközi verseny megtartására is alkalmasak. 
Strandunk az idei évben is megkapta a Kék Hullám strandminősítésben a legjobb eredményt, bekerültünk a balatoni 
strandok között a Top 10-be. Itt öntözőrendszert bővítettünk, gyepszőnyegeztünk, napvitorlákat vásároltunk, felújí-
tottuk és áttelepítettük a játszóteret, illetve gőzerővel épül az új kiszolgáló épület. Már több fórumon is tájékoztatást 
adtunk róla, de itt is szeretnék információt adni az olvasóknak az építkezéssel kapcsolatban. Az alsó szinten férfi és 
női, valamint gyermek vizesblokk épül, melynek indokoltságát az a folyamatosan fennálló tapasztalat mutatja, hogy a 
vendégek nem vitték el gyermekeiket a WC-be, hanem a nádas szélében, fák tövében végezték el a dolgukat. (Ezt 
még felnőtt férfiak esetében is tapasztaltuk.) A vizesblokkok kialakításának másik oka, hogy ezek fűthetőek lesznek, 
tehát szinte egyedülálló szolgáltatást fogunk nyújtani strandunkon téli rendezvények kapcsán, vagy amikor befagy a 
Balaton a létesítmények akkor is rendelkezésre fognak állni. Az alsó szinten biztosítunk még egy kismama szobát, 
valamint családi öltözőket, illetve egy nagyobb helyiséget is, melynek funkciója még később lesz konkretizálva, mivel 
több hasznosítási forma is felmerült. A tetőtérben pedig két finn és egy infra szaunát, zuhanyzókat, egy közösségi 
teret, valamint napozóteraszt alakítunk ki. Ezzel kapcsolatban kaptuk a legtöbb támadást, miért van szüksége a falu-
siaknak szaunára. Ez nem csak a helyiek kiszolgálására épül, hanem szeretnénk bővíteni a szolgáltatás kínálatát a 
strandon, főleg olyan fejlesztésekkel, melyek nem feltétlenül szezonálisak. Nincs máshol olyan közösségi strand, ahol 
a szaunázást követően meg lehet mártózni a „Magyar tengerben”. 
Ugyancsak a stranddal kapcsolatos, hogy bérbe vette az önkormányzat Simon Pétertől a Matróz büfét és továbbadta 
egy másik üzemeltetőnek. A megállapodások eredményeképpen az idei nyáron nem lett felállítva a sátor a strand 
bejáratánál, illetve elmaradtak a hétvégi diszkók.  
A BAHART Zrt.-vel közös teherviselés eredményeképpen megújult a közforgalmi kikötő, végre méltó lett a település-
hez és névadójához. A kikötő melletti park építése is jól halad. Sajnos az egyik vihar fákat döntött ki, így több helyen 
is megsérült a futópálya, mely javítása hátráltatja a befejezést. Itt egyébként lekavicsoztunk egy nagyobb területet, 
ezzel is mérsékelve a parkoló hiányt, tíz autó kulturált parkolását tudjuk így biztosítani.  
A temetőben is elkezdődött az építési beruházás, első lépésben elkészültek az új temetőrészen a járdák. A szintek 
kialakítása során a már elkészült síremlékek magasságait vettük figyelembe. A kerítés befejezésének a határideje au-
gusztus vége. Itt is felmerült egy igény, a temető felső végén megszüntetésre került a partoldalban kialakított lépcső-
vel kapcsolatban. Nagyon sokan kérték, hogy legyen feljáró, így a képviselőtestület úgy döntött, hogy a telek végén 
kialakít egy lépcsőfeljárót, azonban ez nem tekinthető temető bejáratnak. (Kérem, ennek megfelelően használják.) A 
temetőnek két bejárata marad, melyeket kapukkal fogunk ellátni, ami azt fogja eredményezni, hogy nem lehet a te-
mető területére kocsival bemenni. Nagyon sokan idehordják a szemetüket, nem veszik tudomásul, hogy ehhez nin-
csen joguk. Kegyeleti okokból sem engedhető meg, szinte már a sírokra is rájárnak kocsival. Más temetőkbe sem le-
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het kocsival behajtani.  
A várban megújult a nézőtér. Az idei évben benyújtásra kerül egy közel fél milliárd (bruttó) összértékű fejlesztést 
eredményező pályázat. Reményeink szerint jövőre el is kezdődhetnek a munkálatok, melynek eredményeképpen 
megújul a felsővárban a palotaszárny, a keleti és nyugati háromosztatú tér, az Újlaki és a Lengyel Tóti kapu, a Török 
Bálint és a Palonai Magyar Bálint torony. 
Az idei évben ismét pályázatot nyújtunk be a nyaralóterület csapadék vízelvezető rendszerének korszerűsítésére is. 
Folyamatosan kapjuk az észrevételeket, szemrehányásokat a Réhelyi úton eddig meg nem valósult kerékpárút vagy 
járdaépítéssel kapcsolatban. Sajnos az elképzelésünk nincs összhangban a rendezési tervvel, ezért nem valósulhatott 
meg eddig a fejlesztés. Elkezdtük a rendezési terv felülvizsgálatát, melynek ez a módosítás is része, így kérem megér-
tésüket és türelmüket! 
Néhány héttel ezelőtt komoly vihar tombolt Szigligeten. Sajnos ez is bebizonyította, hogy a lakosság nincs tisztában az 
önkormányzat kötelességével, lehetőségével. Bizonyára tudják, hogy közterületen 38 fa dőlt ki vagy sérült meg annyi-
ra, hogy ki kellett vágni. Ez nagy terhet jelentett számunkra. A tűzoltóság segítségével, a vihart követő egy órán belül 
a főközlekedési utak már járhatóvá is váltak, a mellékutak pedig - egy kivételével - 2 órán belül ugyancsak. Az áram-
szolgáltató folyamatosan dolgozott és adta vissza az áramot. Szinte nem volt olyan szakasza a településnek, ahol ne 
dőlt volna fa a vezetékekre. Köszönöm a szolgáltatónak, a tűzoltóságnak és a katasztrófavédelemnek a segítséget, 
azonban sajnos a lakosság részéről csak kevés esetben tapasztaltam ezt a segítőkészséget. Szeretném tájékoztatni 
Szigliget lakosait, hogy elsődleges feladatunk a közterületeken történő kárelhárítás. Természetesen amennyiben tu-
dunk segítünk, de nem feladatunk az udvarokban keletkezett károk helyrehozatala. Soha nem zárkóztunk el a segít-
ségnyújtástól, de amennyiben azt tapasztalom, hogy a segítségkérés elsősorban kényelmi vagy éppen anyagi jellegű 
(a tulajdonos nem szeretne fizetni a telkén kidőlt fa eltakarításáért) nem tudunk segíteni. Ismételten kérem megérté-
süket!  
Felháborítónak tartom, ha valaki azzal indokolja, hogy szeretne ingyen igénybe venni bizonyos szolgáltatásokat, mert 
Szigligetre fizeti az adóját. Az adófizetési kötelezettség senkit nem mentesít a strand- vagy éppen a várbelépő megfi-
zetése alól. Kérek mindenkit, hogy ezt vegye tudomásul! 

Balassa Balázs 
polgármester 

 

 

Aug. 02. Fourtissimo zenekar koncertje 

 katolikus templomban 

Aug. 05. Kormorán koncert  

 várban 

Aug. 09. Sebastian Consort együttes koncertje 

 katolikus templomban 

Aug. 12. Margaret Island koncert 

 várban 

Aug. 16. Bíbor Kvartett koncert 

 katolikus templomban 

Aug.20. Tűzijáték 

 strandon 

Aug.19.-20. Hagyományőrző Napok 

 várban 

 

 

A Hagyományőrző Napok részletes programja: 

Aug. 19. Szombat 

11:00 Paprikajancsi bábelőadás 

12:10 Szelindek együttes 

13:00 Berki Fóris Szigligeti Várőrség 

13:50 Apródavatás 

14:50 Fekete Sereg 

15:50 Szelindek együttes 

16:40 Hunting Íjász Baráti Kör  

17:30 Solymászbemutató 

Aug. 20. Vasárnap 

11:00 Budapesti Utcaszínház 

12:10 Héttorony Hangászok 

13:00 Apródavatás 

14:00 Bethlen Gábor Hajdúi 

15:00 Ferreus Lupus 

16:00 Héttorony Hangászok 

17:00 Solymászbemutató 

Augusztusi programok 
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Remélhetőleg már az őszre beépítik azt az új orgonát a szigligeti 

templom kórusába, amelyet az Egyházközség és az Önkormányzat 

közösen vásárolt meg a nyár elején. Reméljük, hogy az évek óta 

húzódó, néha már-már méltatlan vitákat is gerjesztő orgonajavítás 

problémái is megoldódnak. Az alábbi cikkben szeretnénk bemutat-

ni az orgonavásárlás körülményeit, és az új orgona néhány műsza-

ki ismertetőjét. 

A most működő orgona 6-7 évvel ezelőtt komolyabb javításon 

esett át. Ekkor kitisztították a sípokat, és újrahangolták a szerkeze-

tet. Szép példáját láttuk ekkor az összefogásnak, és az adakozás-

nak, hiszen a költségek nagy részét adományokból fizették.  Mivel 

az orgonát nem használták, ezért 2015 karácsonyára újabb kar-

bantartásra lett szükség. A hangszerek királynője – az orgona -, 

hogy megfelelően működjön, rendszeres karbantartást, finomhan-

golást igényel. 

Kisebb-nagyobb hibákkal ugyan, de 2016 augusztusától ismét hall-

ható az orgona hangja a szentmisék alatt.  A pneumatikus régi or-

gona nagyon érzékeny a környezeti hatásokra, mivel a billentyűk, a 

szélláda, valamint a sípok közötti kapcsolatot csőrendszerrel (légnyomásos működtetéssel) érik el. A 

húzólécszerkezet szerepét kis fúvócskák és ólom szélvezetőcsövek látják el. Emiatt a hőingadozás, a páratartalom 

változása nagy mértékben befolyásolja a hangszer által kibocsátott hangot. Gondoljunk arra, hogy a templomban 

télen 15 fok, míg a szabadban akár -15 fok is lehet. A kicsapódó pára megjelenik a sípokon, és az azokat működtető 

papírszelepeken is, amelyek emiatt letapadnak. Ekkor az adott hanghoz tartozó síp vagy nem szólal meg, vagy folya-

matosan sípol. Mivel a templom padlózata sem „szívja el” a párát úgy, mint a régi téglaburkolat, ezért ez állandó 

gondot jelentene. Emiatt valószínűleg folyamatosan javítani kellene a mostani orgonát, hogy az tökéletesen működ-

jön. Jelenleg a 8 regiszterből 2 működik. 

Ezeket a problémákat megismerve, és átbeszélve, a tavasz végén egy több főből álló társaság - akik között kántorok 

is voltak -, megtekintettek Budapesten egy digitális orgonát. Ezt követően arra a döntésre jutottak, hogy egy új, kor-

szerű, digitális orgonát vásárolnak a szigligeti templomba. Az orgona ára 4 000 000 forint, melyből 2 000 000 forin-

tot az Egyházközség, az összeg másik felét pedig a Szigligeti Önkormányzat vállalta át. Hálás köszönet ezért! Öröm-

teli, hogy ez az összefogás létrejöhetett, hiszen be kell látnunk, az egyetlen, közösséget összetartó, helyieket is nagy 

számban megmozgató esemény jelenleg Szigligeten a hétről hétre bemutatott szentmise. Remélhetőleg az új orgo-

na nemcsak a liturgia meghittségét emeli, de akár koncertek megtartására is alkalmas lesz. 

A digitális orgona működésének alapelve az, hogy a billentyűzet egy számítógépet vezérel. A sípokat itt hangfalak 

váltják fel, így a hangzás egyenletesebb. A számítógépet vezérlő alkalmazást kifejezetten sípos orgonák modellezé-

sére tervezték, így az egyes hangminták a legapróbb részletekig visszaadják az eredeti orgona hangját. A játékasztal, 

vagyis a manuálok és regiszterkapcsolók tömör fából, a régebbi orgonákhoz hasonló kivitelben készülnek. 

Az új, digitális orgona a régi mellett lesz elhelyezve, így a kettő egymástól függetlenül használható. Később akár ösz-

sze is lehet kapcsolni a két hangszert. A hangfalak a sípok közé lesznek beépítve, így az orgonaszekrényből fog tá-

vozni a hang. Az orgona 2 manuállal (billentyűsor), és 32 regiszterrel (hangzás) rendelkezik. 

Bízunk benne, hogy az új orgona mindenkinek örömére fog szolgálni; nemcsak azoknak, akik Istenhez szeretnének 

általa közelebb kerülni, hanem minden zeneszeretőnek egyaránt. 

Szabó Tibor András 

Új orgonát kap a templom 
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Centrope Cup Hungary, Szigliget 
 
126 játékos 42 csapattal 7 országból vett részt a Szigligeten megtartott 
Közép-Európa Pétanque Kupán július elsején. A település remek és méltó 
helyszíne volt a magyarországi fordulónak. A visszaigazolások alapján min-
den várakozást felülmúlt a rendezés, a háttérszolgáltatás és település hoz-
záállása a megvalósuláshoz. Így minden esély megvan arra, hogy a szóbeli 
felkérés után, írásban is megerősítse a Magyar Pétanque Szövetség: a kö-
vetkező évi magyarországi forduló rendezési jogát szintén szakosztályunk 
nyeri el.  
 
A magyarországi forduló végeredménye: 
 
1.Pieprzyk Pawel - Sliz Andrzej - Ladaczek Kamil (Lengyelország) 
2.Olah Krisztina - Hegyi András - Berta Ádám  
3. Broniecki Konrad – Swiech Lukasz – Chmiel Marcin (Lengyelország) 

Sikeres Közép- Európa Pétanque Szigligeten 

Július 8-án rendeztük meg első saját kupánkat. A versenyre 5 országból 111-en érkeztek. Ellátogatott hozzánk Jean Rozier francia 
mesteredző is, aki többszörös szövetségi kapitánya volt a francia női válogatottnak. Az ő tanulmányaiból dolgoznak az edzők több 
nyugat-európai országban is. Valamint itt volt Luxemburgból Dr. Klaus-Dieter Wiebusch, aki az ottani ifjúsági és női csapat veze-
tője. A nívós megmérettetés nagyon jó hangulatban zajlott. A nappali verseny eredményhirdetésére a várban került sor, ami 
emelte fényét a rendezvények. Balassa Dániel Várkapitány csapatával történelmi íjászbemutatója tartott, majd átadta a díjakat:  
 
Felnőtt kategória: 
1. Molnár Csaba – Vámosi Tibor – Tóth Tamás 
2. Daniel Melus – Zuzana Melusova – Alexander Harmath (Szlovákia) 
3. Falati Kitti (Szigliget!) – Lakatos Dániel - Okres Bence 
 
14 éven aluliak kategória: 
1. Fonyódi Léna – Bándli Ádám – Rouchon Dorián 
2. Szovák Alex – Bándli Gergő – Szitkay Szabolcs 
3. Monteiro Giovana – Lovász Anna – Széplábi Zsófia (Szigliget) 
4. Borsfai Benjamin – Szalai Attila – Józsa Péter (Szigliget) 
 
Az éjszakai verseny este 9 órakor kezdődött. A magyar pétanque történetében ez volt az első éjszakai verseny! 28 csapat rajtolt. 
Négy forduló után az első nyolc páros egyenes kiesésben küzdött a győzelemért. Hajnali 5-kor ért véget a döntő.  
 
1. Vámosi Tibor - Molnár Csaba  
2. Pálmai Bence (Szigliget) - Havasi Joci 
3. Sombor András - Bereczki Miklós 

I. Szigliget Kupa Nemzetközi – Nappali triplett + Éjszakai Duplett – Pétanque Verseny 

folytatás a következő oldalon... 

Havasi Rita 

szakosztályvezető 
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Tiszteletbeli tagokat avattunk!  

Az I. Szigliget Kupa alkalmával örö-

kös tiszteletbeli taggá fogadtuk 

pétanque szakosztályunkért végzett 

önzetlen segítőkész támogatásáért 

Balassa Balázs polgármestert és 

Szőke István vállalkozót. 

Benne leszünk a TV-ben! 

A Duna Televízió Balatoni Nyár című 

műsora augusztus 4-én pétanque 

szakosztályunk tagjait élő adásba 

hívta. 10-12 óra között szerepelünk. 

A BSE Szigliget Pétanque Szakosztálya köszönetét fejezi ki Balassa Balázs polgármes-

ternek, a megvalósításért, a támogatásokért, valamint, hogy végigkísérte munkánkat 

és hitt bennünk! 

Továbbá köszönet minden segítőnek/támogatónak – Szigliget község Önkormányzata 

és Képviselő-Testülete, Szőke István, Egyed Péter, Balassa Boglárka, Balassa Dániel, 

Papp Tímea, Medosz Vendégház, Bárány Éva, Barkó Tamás, dr. Karasszon Diána, dr. 

Macsuga Tímea és Sötét Éva - akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! 

További képek a szakosztály hivatalos Facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/bse.petanque/ 

2017. június  24-én és 25-én a Golfclub Imperial Balatonban meg-
rendezésre került a Lugosi Golf Tour versenye a balatongyöröki sza-
kaszon. A verseny két napos volt, 9 szakaszon zajlott. A szombati 
versenyen, a nagy meleg ellenére nagyon szép eredmények szü-
lettek: Nettó férfi és nettó junior kategóriában (HCP 37-54) egyaránt 
Cser Zsolt Hunor lett az első. A következő nap is sikeresen zárult, 
újabb HCP javítással Zsolt hozta el az aranyérmet junior nettó kate-
góriában(HCP 37-54). 

Golf verseny 

https://www.facebook.com/bse.petanque/
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Holczbauer Levente 

Született: 2017. július 17. 

Szülők: 
Káli Krisztina, 

Holczbauer Mihály 

Magyar Kupa I. forduló: 

Aug. 6. Szigliget - Diszel 

Bajnoki mérkőzések: 

Aug. 13. Monostorapáti - Szigliget 

Aug. 19. Szigliget - Nemesvita 

Aug. 27. Balatonszepezd - Szigliget 

Szept. 3. Szigliget - Diszel 

Foci Hírek 
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Rendőrségi hírek 

Ebben az időszakban egyre többen veszik elő kerékpárjukat a bevásárláshoz, hétvégi túrákra, illetve a munkahelyre történő köz-
lekedésre. A kerékpározás népszerűségének növekedésével, sajnos a kerékpárlopások is egyre gyakoribbá válnak. Az ellopott 
bringák értéke meglehetősen változó, egyaránt kelendő a drága és a kevésbé értékes kétkerekű is. 
Tegyen meg mindent, hogy az Ön kerékpárját ne tudják eltulajdonítani! Javaslataink: 
• Mindig lakatolja le biciklijét, akkor is, ha csak öt percre szalad be valahová. 

 A kerékpár lezárásához válasszon erős, vastag láncú vagy komolyabb U-alakú lakatokat, még ha azok drágábbak is! 
 A tolvajok elsősorban azokat a bicikliket keresik, amelyeket vékonyabb vagy egyszerű számzáras lakattal zártak le. 
• Hosszabb „parkolás” esetén órát, lámpát, kulacsot, pumpát, mindent, ami mozdítható a bicikliről, vigye magával!  
• Ne tárolja a kerékpárját (még lezárva sem) lépcsőházak folyosóján, pincéjében! A lezárt folyosó sem jelent különösebb 
 akadályt a tolvajoknak. A bicikliket zárható kerékpártárolóban célszerű elhelyezni! 
• Indokolt a lakótelepi bejárati ajtók becsukódásáról, a biztonsági kamerák működőképességéről meggyőződni.  
• Ne lakatolja kerékpárját könnyen elmozdítható oszlophoz, táblához vagy kerítéshez! 
• Keressen forgalmas helyet, ahol sok a gyalogos! Általában a nagy tömeg elriasztja a tolvajokat! 
• Javasoljuk, hogy jegyezze fel kerékpárja egyedi azonosítóit (pl. típus, vázszám, sérülések, méret, szín, felszerelés), ame
 lyekről érdemes fényképet is készíteni. Ezen adatok segíthetik a felderítést és a kerékpárok visszaadását a tulajdonosok részére. 

A kerékpárlopások megelőzéséért 

Nyáron is biztonságban 

A nyári időszak beköszöntével a strandokon és azok környékén visszatérő ellenőrzéseket hajtanak végre a tapolcai rendőrök. 
A Tapolcai Rendőrkapitányság a 2017-es turisztikai idényében is fokozott figyelmet fordít az illetékességi területen elhelyezkedő 
strandokra látogatók zavartalan és nyugodt pihenésére. Ennek keretében bűnmegelőzési jelleggel a szolgálatban lévő állomány 
napi visszatérő ellenőrzéssorozat keretében ellenőrzi a strandok területét, ezzel növelve az ott tartózkodók biztonságérzetét. 
A rendőrök folyamatosan kapcsolatot tartanak a fürdő vezetésével, az ott szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálattal és a vendég-
látó egységek üzemeltetőivel is. 
Annak érdekében, hogy az ide látogató turisták, vendégek sérelmére elkövetett bűncselekményeket csökkentsék, a járőrök a 
strandok mellet kiépített kempingekben, szórakozóhelyeken és parkolókban is. 
Az alábbi bűnmegelőzési tanácsok betartásával csökkenthető az áldozattá válás esélye: 
1. Ha lehet, ne gépkocsival közelítse meg a strandot! Így nem kell az esetleges forgalmi dugó vagy a parkolás miatt idegeskednie. 
2. Ha mégis autóval megy, az utastérben ne hagyjon értéket, még üres táskát sem! A csomagtartó sem nyújt 100% biztonságot.  
3. Ellenőrizze, hogy lezárta-e a gépkocsit! 
4. Még rövid időre se hagyjon gyermeket vagy háziállatot a parkoló járműben, mert rövid idő alatt hőgutát kaphatnak!  
5. Ha kerékpárral megy, és van rá lehetőség, a strand területén zárja le! 
6. A parton vagy a medence szélén törölköző alá rejtett pénz, telefon, slusszkulcs nincs biztonságban. Ez az első hely, ahol a tolvaj megnézi.  
7. Vegye igénybe a strand értékmegőrzőjét! 
8. Ha gyanúsan viselkedő embert lát, jelezze a strand személyzetének vagy a rendőrségnek! Sokszor utólag derül ki, hogy volt, 
aki látta a tolvajt, mégsem tett semmit.  
Ha mégis bűncselekmény áldozatává vált, haladéktalanul tegyen bejelentést személyesen a Tapolcai Rendőrkapitányság ügyele-
tén (8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.) vagy hívja a 87/413-322-es telefonszámot, illetve a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó 
számok valamelyikét! 

A kánikula közlekedésbiztonsági kockázataira hívja fel a figyelmet Tapolcai Rendőrkapitányság. A forróság miatt gyengül az autó-
sok koncentráció képessége, tompul a figyelme, több a koccanás, a baleset. 
A nyári tartós hőség megviseli a szervezetet és közlekedésbiztonsági szempontból is kockázatokat rejt. A járművezetők általában 
kevésbé tudnak koncentrálni, valamint a megszokottnál figyelmetlenebbek, mely egy közlekedési helyzetben megnöveli a reak-
cióidőt is. A közlekedés résztvevői között jelentősen emelkedik a rosszullétek száma, a hőség gyengíti a szellemi erőkifejtést, 
egyeseknél tompaságot, másoknál pedig fokozódó ingerlékenységet, türelmetlenséget válthat ki. A gyalogosok jellemzően kevés-
bé néznek körül mielőtt az úttestre lépnek, vagy rosszul mérik fel a veszélyeket. 
Ezen kockázatok ismeretével és néhány jó tanács megtartásával a nyári közúti balesetek megelőzhetők. 
A legjobb prevenció minden esetben a közlekedési szabályok megtartása, azonban a megváltozott időjárási viszonyokhoz való 
alkalmazkodás is kiemelten fontos. Aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljön volán mögé! Ha feltétle-
nül szükséges elindulni, akkor vezessen mindig kipihenten és gyakrabban álljon meg felfrissülni, s előre tervezze meg az útvona-
lat!   
Fogyasszon kellő mennyiségű folyadékot és mindig legyen a gépkocsiban hűtött ásványvíz, vagy üdítőital! 
Legyen türelmes, vezessen kissé lassabban, tartson nagyobb követési távolságot! 
Ha megáll a járművel, lehetőleg ne napos helyen hagyja. Soha ne hagyjon a parkoló gépjárműben kisgyermeket vagy háziállatot, 
még rövid időre sem, mert a felforrósodott utastérben ennek akár életveszélyes következményei is lehetnek! 

Nagy Judit 
megelőzési főelőadó 

Tapolcai Rendőrkapitányság 

A hőség veszélyei 
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