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Utcaseprő autót vásárolt Keszthely. A közel 12 millió forintos költséggel beszerzett és üzembe állított 
munkagépre már nagy szükség volt, ugyanis a GESZ által korábban használt ilyen jármű üzemeltetése 
már nem volt gazdaságos.

Felújították  
       a Kazinczy utcát
A buszpályaudvar és az 
Erzsébet királyné utca 
közötti mintegy négy-
száz méteres szakaszon 
részlegesen marták 
fel a burkolatot, majd 
körülbelül háromszáz 
tonna aszfaltot fektettek 
le. A mintegy 14 millió 
forintba kerülő munkát 
saját fenntartási keretből 
finanszírozta a Magyar 
Közút. Keszthely közlekedésében kiemelt szerepe van ennek a szakasznak. 
A szakemberek különös figyelmet fordítottak a Sóhaj allé vonalában lévő szűk ka-
nyarra, mely kiemelten nagy terhelést kap. A Kazinczy utcán nemcsak a személyautós, 
hanem a buszforgalom is nagy. Az északi part felől érkező járatok ebből az irányból 
közelítik meg a buszpályaudvart. 

A jármű szeptember 15-ei bemutatóján Keszthely polgármestere elmondta, az önkormányzati ciklus elején egyértelmű irányként 
határoztak meg több célt, köztük azt is, hogy a város rendezett legyen. Nagy Bálint kifejtette, hogy a járvány miatt több költség-
vetési kiadást leállított, de van olyan, amiből nem engedhetett a városvezetés, ilyen a most beszerzett utcaseprő autó. 
A jármű meghatározott útvonalterv szerint halad a városban. A GESZ munkatársai elmondták, hogy elsősorban a hajnali és esti 
órákban üzemel a jármű.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. október 9-én jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
minden pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

Következő
adások:

minden pénteken 19.15
Könnyed, csevegős 

műsor nőkről.

A Németországból beszerzett mun-
kagép az útszegélyeket és az utat 
is takarítja, seprűvel, has- és oldal-
kefékkel van ellátva. A szerkezet 
locsolja a tisztítandó felületet, így 
pormentesen üzemel. 

A speciális, jobbkormányos mun-
kagép egy Mercedes motorral van 
felszerelve, ez üzemelteti a seprő-
berendezéseket és a porszívóját, 
mellyel saját tartályába gyűjt a 
szemetet a kocsi.

Munkálatok 
a Tapolcai úton

Elkezdődött a Tapolcai út 
felújítása a karmelita temp-
lomtól a Rákóczi téri jelző-
lámpás kereszteződésig. 

A munkálatok várhatóan 
november 30-ig tarta-
nak, a felújítás ideje alatt 
részleges forgalomkorlá-
tozásokkal kell számolni. 
Kérik a közlekedőket, hogy 
a megszokottnál fokozot-
tabb elővigyázatossággal és 
figyelemmel közlekedjenek, 
és figyeljék a korlátozáso-
kat jelölő táblákat.

KÁRPITOZÁS!

Keszthely, 
Georgikon u. 6. 

-30%-50%

NY-Z: Hétfő szünnap  K-P: 10-16, Szo: 10-12
Tel.: 83/310-761 • www.nifty.hu

Egyedi, csodás  
otthont szeretne?
KERESSE AKCIÓS 

FÜGGÖNY ÉS TAPÉTA 
KÍNÁLATUNKAT!

 L A K B E R E N D E Z É S
 N i f t y
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A múlt ápolása a jelenben
A Festetics-örökség 

Fenékpusztán található 
épületegyüttesének falai 
őrzik a múltat. A húszhek-
táros területen a bécsi udvar 
spanyol lovas iskolája, később 
a Festetics család európai 
hírű ménestenyészete mű-
ködött. Híres lovas istállók 
otthona volt 1938-ig, később 
kendergyár, majd lenüzem 
és termelőszövetkezet is mű-
ködött a majorság területén. 
A főépület egykor a Festetics 
család vendégeinek adott 
otthont. Évtizedek óta hasz-
nálaton kívül, elhanyagolt 
állapotban álltak az épületek, 
a renoválás már halaszthatatlan volt. A 
Festetics-majorság egy GINOP 7.1-es 
pályázatnak köszönhetően vissza nem 
térítendő uniós forrásból, mintegy 1,4 
milliárd forintból újulhat meg. A romos 
épületegyüttes régóta várt felújítása 
megkezdődött. A munkálatok az ütem-
terv szerint haladnak. Augusztus 10-én 
átadták a területet a kivitelezőnek. Az 
építkezés egész területét körbekerítet-
ték, és a bontási folyamatnak a vége felé 
járnak. A sérült és szükségtelenné vált 
falakat elbontották, jelenleg a törme-

lék elszállítása folyik. Három területen 
folyik a munka. Pálinkás Róbert, a 
Helikon Kastélymúzeum igazgatója arról 
adott tájékoztatást, hogy a kiskastély 
épületében egy múzeumot hoznak létre, 
az emeleti részen pedig egy olyan teret, 
ahol múzeumpedagógiai, illetve egyéb 
foglalkozásokat lehet majd tartani. Az 
épülettől balra található kancaistálló 
területén kialakítanak egy belső lovas 
udvart piknikparkkal, és az épületnek 
visszaadják az eredeti funkcióját. Mivel 
egykoron is istálló volt, boxokat fognak 

kialakítani, illetve multi-
funkcionális teret, ahol akár 
rendezvényeket, piknikeket 
is lehet tartani. A kiskastély 
melletti borjúistállóban 
a projekt első részében a 
portikusz visszaépítése és a 
tető felújítása fog megvaló-
sulni. A Helikon Kastélymú-
zeum fejlesztései azonban itt 
nem állnak meg: jelenleg 8,5 
milliárd forint értékű futó 
projektjük van. A napokban 
megjelent kormányrende-
let rögzíti, hogy turisztikai 
szempontokból kiemelt 
állami beruházások megva-
lósítási helyszíne a Helikon 

Kastélymúzeum és a hozzá tartozó 
épületegyüttesek, így a Festetics-kastély, 
az Amazon, a lóváltó és lakóház, Fenék-
puszta műemlékegyüttese, valamint a 
külterületen található Fenyves allé. A 
Fenékpuszta-projekt második ütemének 
előkészítése már folyamatban van, de 
újabb projekteken is dolgoznak. Az első 
ütem befejezési határideje 2021 decem-
bere. Másfél év múlva új turisztikai att-
rakció várja a vendégeket az évtizedekig 
elfelejtett Festetics-kúriában és a hozzá 
tartozó majorságban.

Megyegyűlés, keszthelyi kitüntetettekkel
Ünnepi közgyűlését tartotta 
hét végén a Zala Megyei Köz-
gyűlés, a rendezvényen díja-
kat is átadtak.

Zalai Civil Társadalomért és 
Nemzetiségekért díjat adomá-
nyozott a közgyűlés – Keszthely 
különböző generációi közötti 
együttműködés és az idősko-
rú lakosság iránti felelősséggel 
végzett munkája elismerése-
ként – Keszthely Város Idős-
ügyi Tanácsának, a díjat Nagy 
Bálint, Keszthely polgármeste-
re vette át. Mint elhangzott, a 
szervezet tagjai több nagy helyi 
rendezvény szervezői, résztvevői. Legfontosabb eredményük az idősek szállítószolgálata, mely ingyenesen biztosítja az orvos-
hoz, kórházba vagy gyógyszertárba eljutást a városon belül. Jó kapcsolatot ápolnak a megyei szervezetekkel, különösen Zala 
Megye Idősügyi Tanácsával. Rövid idő alatt váltak Keszthely város meghatározó szervezetévé, és a továbbiakban még több 
időskorú érdekeit szeretnék képviselni.   
A közgyűlés Zala Megye Egészségügyéért díját – több évtizedes szakmai felkészültséggel, emberséggel végzett gyógyító tevé-
kenysége elismeréseként – dr. Gárdos Sándor kapta, aki a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplo-
mát, és a keszthelyi kórház belgyógyászati osztályán kezdte meg orvosi tevékenységét. Tíz éven át látta el a Keszthelyi Városi 
Kórház igazgatói teendőit. Ez a tíz év meghatározó volt a kórház életében. Ezzel párhuzamosan a hévízi honvédszanatórium 
főorvosa is volt, hogy a gyógyítás is része maradjon mindennapjainak. Három évig Keszthely város tiszti főorvosaként dolgo-
zott, majd az új háziorvosi rendszer kialakulásakor visszatért ahhoz a tevékenységhez, amely leginkább közel állt a szívéhez: a 
napi gyakorlati orvosláshoz. 1993-tól kezdve napjainkig háziorvosként dolgozik Keszthelyen.

Zalai trófeákat tekinthettek meg
Több mint száz, zalai erdőkből származó gím-
szarvas-trófeát szemlélhettek meg az érdeklő-
dők a Vadászati Múzeum parkjában szeptem-
ber közepén. Kilencedik alkalommal szervezte 
meg a Helikon Kastélymúzem a szemlét, ahol 
a vadászoknak nyílik lehetőségük bemutat-
kozni. Az eseményen a Zala Megyei Vadász-
szövetség elnöke, a Helikon Kastélymúzeum 
igazgatója, Pálinkás Róbert elmondta, a prog-
rammal további céljuk az, hogy a vadászat 
mellett a természetvédelem fontosságára is fel-
hívják a figyelmet.

Szépkorút köszöntöttek
Orbán Viktor gondolataival köszöntötte 
Keszthely város vezetése Szőke Károlyt 
90. születésnapja alkalmából. Keszthe-
lyen már hagyomány, hogy az idős embe-
reket köszönti Nagy Bálint polgármester. 
Szőke Károly Bihar megyében született, 
később Zalában és Fejér megyében is élt. 
18 éve költözött Keszthelyre. Az ünnepelt 
elmondta, nagyon sokat jelent, hogy tö-
rődnek az idősekkel. Az önkormányzatnál 
kiemelt szerepet játszik az idős emberek 
megbecsülése, a járványhelyzetben azon-
ban nehézséget okozott a szépkorúak 
köszöntése. A vezetés úgy döntött, hogy 
amennyiben az idősek igényt tartanak rá, 
szabadtéren és a megfelelő óvintézkedé-
sek betartása mellett nem maradnak el 
a köszöntések. Nagy Bálint, Keszthely polgármestere kifejtette, mindig jó hallgatni azokat az idős embereket, akik 
szívesen osztják meg tapasztalataikat a fiatalokkal.
Szőke Károly családja körében ünnepelte 90. születésnapját. Azt mondja, még mindig vannak tervei, szívesen tevé-
kenykedik a kertben, fontos számára, hogy minden napját aktívan és hasznosan töltse el.

A Vadászati kultúra ünnepén Bors Ri-
chárd, az Egy a természettel Vadászati 
és Természeti Világkiállítás szakmai 
igazgatója ismertette a jelenlévőkkel a jövő évi Vadászati Világkiállítás programját, melynek kiemelt vidéki hely-
színe lesz Keszthely.

Az eseményen adták át a Festetics Kulturális Örökség díjat, mellyel azokat tüntetik ki, akik sokat tettek a vadá-
szati örökség ápolásáért. Idén dr. Faragó Sándor érdemelte ezt ki, akinek kezdeményezésére kapott szobrot idén 
Balatongyörökön gróf Széchenyi Zsigmond.
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Megújult falak között   
            kezdődött a tanítás

Míg egyes országokban 
enyhülni látszik a koro-
navírus okozta fertőzés, 
addig hazánkban újra 
felerősödött a járvány. 
Tekintettel a naponta 
emelkedő beteglétszámra 
indokolttá vált az újabb 
szigorítások meghozatala. 
Az országos tiszti főorvos 
az ország összes egészség-
ügyi és fekvőbeteg-ellátást 
nyújtó intézményére láto-
gatási tilalmat rendelt el, 
beleértve a magánellátókat 
és a közfinanszírozott 
intézményeket is. A Keszt-
helyi Kórház főigazgatója 
a Keszthelyi Televízió Objektív című 
adásában mondta el a lakosságot érintő, 
kórházra vonatkozó változásokat.

„A látogatási tilalom szeptember 9-től 
érvényes az egészségügyi intézményekben. 
Ez vonatkozik a Keszthelyi Kórházra és 
a hévízi gyógyfürdőkórházra is. Mind-
két intézményben általános látogatási 
tilalom került elrendelésre. Az általános 

látogatási tilalom alól van pár kivétel. 
Ilyen például a haldokló beteghez érkező 
látogató, a terminális állapotban lévő 
beteghez istentiszteletre érkező egyházi 
személyek, illetve az apás szülés továbbra 
is megengedett. Fontos tudni, hogy az 
apás szülés esetében a szülés alatt egy 
fő, a szülő nő által megjelölt személy a 
megfelelő szűrővizsgálat után részt vehet 

a gyermek születésénél. A 
kisgyermekek kórházban 
való tartózkodását érintve 
a gyermekosztályon fekvő 
gyermekek szülei is kivé-
telt képeznek a látogatási 
tilalom alól."

Az intézkedési hatá-
rozat kitér arra, hogy 
indokolt esetben, egyedi 
kockázatbecslést köve-
tően a kórház további 
engedményt tehet. Dr. 
Kvarda Attila a fertőzések 
terjedésének lassítása, 
megelőzése érdekében 
az immunrendszer 
erősítésére, a higiénés 

szabályokra, a megfelelő maszk megfe-
lelő használatára a televízió adásában is 
felhívta a figyelmet. A szakemberek arra 
is folyamatosan figyelmeztetnek, hogy 
a koronavírus második hullámában is a 
legfontosabb és egyetlen megoldás lehet 
a védekezés egészen addig, amíg a haté-
kony és biztonságos vakcina elérhetővé 
válik.

Látogatási tilalom és védekezés

A Külső Zsidi úti Közösségi Ház 
udvarán rengeteg közös programot 
tudnak szervezni a városrész lakói-
nak az Egyesített Szociális Intézmény 
munkatársai. Az őszköszöntő rendez-
vényen bohócműsorral és közös ebéd-
del várták a meghívottakat. A ház egy 
pályázat keretén belül valósult meg 
két éve, melynek célja a társadalmi 
felzárkóztatás, a hátrányos helyzetűek 
segítése. Különböző képzéseken is 
részt vehetnek a közösség tagjai. Leg-
utóbb két harmincórás tanfolyamnak 
lehettek részesei. Az egyik a személyi 
higiéniáról és a kulturált környezetről 
szólt, míg a másik az ápoltságról és 
megjelenésről, melyekről tanúsítványt 
is kaptak az őszköszöntőn a résztve-
vők. A közeljövőben többek között a 
házikert-művelésről, gombagyűjtésről 
és a motoros láncfűrész használatáról 
is elsajátíthatnak ismereteket a város-
rész lakói.

Őszköszöntőt tartottak 
a Külső Zsidi úti Közösségi Házban

A nyár folyamán megtették 
az első lépéseket ahhoz, 
hogy egy szebb, tisztább 
környezetben tanulhassa-
nak a gimnázium diákjai. 
Esedékessé vált a belső 
terek frissítő festése és 
megújítása. Az egyik leg-
sürgetőbb feladat volt az 
első és második szint fo-
lyosói felületeinek megújí-
tása. Korábban itt kerültek 
elhelyezésre a régi tablók, 
amik már nem fértek el, 
így szükségszerűvé vált a 
tablórendszer átalakítása. 
Sínrendszert építettek ki az 

újragondolt elhelyezéshez. 
Az első szinten a tanter-
mek és a folyosó is friss 
festést kapott. Megújult 
az informatikaterem, új, 
könnyen megközelíthető 
munkapadokat szereltek 
fel, és elkészült a diákok 
régi álma, az iskola rádió 
is, amelyen keresztül a 
csengetést is üzemeltetik. 
A szertárakban is átszer-
vezték a tárlókat, és az 
oktatáshoz szükséges esz-
közöket a természetisme-
reti laboratóriumban he-
lyezték el. A munka során 

a fizikaszertárból számos 
érdekesség is előkerült a II. 
világháború előtti időkből. 
A kultúrtörténeti értékkel 
bíró régi oktatási eszközök, 
dokumentumok 2021-ben 
a premontrei rend 900 éves 
évfordulójára az iskola 
folyosóin lesznek meg-
tekinthetők egy kiállítás 
keretében. 

A részleges felújítás – 
benne a sportpálya festése 
is – a nyári karbantartás 
költségén túl a Vajda 
Öregdiákok Egyesülete és 
a szülők támogatásával 
valósult meg. A távolabbi 
tervek között szerepel az 
infrastruktúra fejlesztése 
és az épület alsó szintjének 
festése.

Régóta tervezett felújítás vette kezdetét a nyáron  
a Vajda János Gimnáziumban. A részleges felújítás 
után átrendezett szertárak, tárlók és megújított 
tantermek várták a tanulókat szeptember 1-jén. 
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A Magyar Nemzeti Táncegyüttes  
is fellépett Keszthelyen

A koreográfia 1999-ben készült el, melyet 
Zsuráfszky Zoltán álmodott meg dr. Martin 
György eredeti táncgyűjtéseinek nyomán. 
A tudós 1969-ben készítette el az általa 
gyűjtött táncok alapjául szolgáló filmfel-
vételeket, ezeket a koreográfiákat valósít-

ják meg a színpadon a mai táncosok. Az 
előadásban három nemzetiség, a cigány, a 
román és a magyar tánckultúráját mutatják 
be. Ezek ugyanis a mai napig jól megférnek 
egymás mellett a településen, szeretik és 
tisztelik egymás hagyományait. A tánco-

sok elmondása szerint nagy kihívás ezt a 
koreográfiát eltáncolni, több éves gyakorlat 
szükséges hozzá. A TáncPartot várhatóan 
2021-ben is megrendezik, melynek kereté-
ben továbbra is a legszebb koreográfiákkal 
készülnek Keszthelyre. 

Az idén tizennyolc éves Táncpanoráma megújulva, TáncPart néven érkezett Keszthelyre. Az eseményso-
rozaton lépett fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, akik a „Bonchida háromszor” című darabot adták elő, 
mely az Élő Tánc-Archívum elnevezésű sorozat része. 

Javaslatkérés  
„Pro Cultura Keszthely” kitüntető címre

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címet adomá-
nyozhat azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely 
Keszthely város kultúrájáért, kulturális rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt cselekedett, 

alkotott vagy folyamatos tevékenységével emelte a város kulturális színvonalát, esetleg adománnyal, 
hagyatékkal gyarapította Keszthely kulturális értékeit, kincseit.

A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből 
várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely város honlapján 

(https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók.

Az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várom a javaslatokat. A kitüntető cím 
adományozására vonatkozó kezdeményezéseket részletes indokolással 2020. szeptember 30. napjáig 

lehet megküldeni Keszthely város polgármestere címére (Keszthely Város Önkormányzata, Nagy Bálint 
polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított kitüntetés átadására) 
letölthető Keszthely város honlapjáról 

(https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/
onkormanyzati-es-igazgatasi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Nagy Bálint polgármester

Kedves Hazámfiai, mozdulni kell

A kötetet a Helikon Kastélymúzeumban mu-
tatták be hivatalosan, ahol Nagy István agrármi-
niszter úgy fogalmazott: a Festeticsek felismerték, 
hogy a modern gazdálkodás fenntartásához az 
oktatásba kell a legtöbb forrást fektetni, ezért 
alapították a Georgikont. A miniszter szerint a 
legszerencsésebb pillanatban jelent meg a könyv, 
mivel ráirányítja a figyelmet arra, hogy mennyire 

fontos szerepe van a tudásnak az agráriumban. A kötet a „Tudományos 
tudásáramlás mintázatai Magyarországon 1770–1830” című projekt 
keretében valósult meg. 

Ma is aktuális kérdéseket taglal legújabb könyvében Kurucz György. A „Kedves Hazámfiai, mozdulni 
kell…” című írás két 19. századi, a Georgikonon tanító szakember, Gerics Pál orvos, állatorvos és Lehrmann 
József kertész és borász nyugat-európai tanulmányútjáról szól. Őket gróf Festetics László küldte és támo-
gatta, hogy külföldről szerezzenek új ismereteket. A két szakember jelentései, levelei és naplóbejegyzései 
nyomán írta meg művét a professzor.

A Georgikon Majortörténe-
ti Kiállítóhely az őszi családi 
napon kicsiknek és nagyoknak 
is szeretné bemutatni a régi idők 
szokásait, a kertművelést, vala-
mint felhívni a figyelmet a felelős 
állattartásra. E célok jegyében 
termények és kisállatok bemu-
tatójára várták az érdeklődőket.
Dr. Szabóné Lázár Ibolya igazga-
tó elmondta: fontos feladatuknak 
tartják, hogy a bármikor megte-
kinthető kiállításaik mellett „élő” 
rendezvényeket szervezzenek, 
azok ugyanis nagyon népsze-
rűek a gyermekek és felnőttek 
körében egyaránt. Így volt ez a 
mostani programon is, melyen 
számtalan szórakozási lehető-
ség állt rendelkezésre. Többek 
között lovaskocsikázáson is 
részt vehettek a majormúzeum 
vendégei, ezzel járhatták be a 
kiállítóhely egész területét, ahol 
megtekinthették a régi gazda-
sági épületeket, az állatokat 
és természetesen a különböző 
fákat, bokrokat és a fűszer-

kertet is. A pajtában rengeteg 
őszi terméssel ismerkedhettek 
meg az érdeklődők: szőlőkkel, 
körtékkel, almákkal, valamint 
különböző zöldségekkel tömött 
kosarakat tekinthettek meg.
– A régi világban is nagy ünnep 
volt az aratás, a betakarítás. És 
szeptemberben, amikor a gyü-
mölcsöknek a hava van, ha lehet 
így mondani, akkor a paraszti vi-
lágban ez nagyon vidám időszak 
volt. Ezt a vidámságot próbáljuk 
mi is idehozni a majormúze-
umba. Rengeteg zöldség- és 
gyümölcsfajtát hoztunk és 
mutattunk be a látogatóknak – 
mondták a szervezők.
Az őszi terményfesztiválnak 
mintegy tízéves hagyománya van 
a majormúzeumban, mely az 
idők során kiegészült kisállat-
bemutatóval is. Az érdeklődők 
a múzeum területén található 
állatok mellett a helyi kisállat-
tenyésztő egyesület tagjainak 
kedvenceivel is megismerked-
hettek.
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A kutya egy  
„csodalény”

– Honnan, mikortól ered a kutyák 
szeretete? 
– Vidéken nőttem fel – egyébként 
Keszthelytől nem messze, Balatonke-
resztúron –, és a családunknak mindig 
volt kutyája, sőt, macskáink, de még 
tengerimalacunk is. Az állatok szerete-
te a gyermekkoromban kezdődött, de 
érdekes módon „igazi kutyásnak” csak 
felnőttkoromban tekintettem magamat, 
amikor feleségemmel, aki szintén nagy 
állatbarát, menhelyről fogadtunk örökbe 
közösen egy kutyát. Ő 2011 óta a mai 
napig velünk van, meghatározó része lett 
életünknek. 
– Mikor és miért határozta el, hogy a 
munkája terén is kutyákkal foglalkozik, 
gondolok itt az újságra, médiára, illetve 
a kutyás strandra.
– Amikor 2011 áprilisában Mamba ku-
tyát kihoztuk a menhelyről elterveztük, 
hogy nyáron a Balatonon mindenképp 
együtt fogunk vele nyaralni. Így is lett, 
Badacsonyban töltöttünk egy teljes 
hetet. Mindenhol szívesen fogadtak 
bennünket Mambával, aki egyébként 
egy nagytestű kutya, egy cane corso 
keverék. Ám miután visszamentünk Bu-
dapestre, és ott is vele akartunk elmenni 
vendéglátóhelyekre, akkor döbbentünk 
rá, hogy ez nem olyan egyszerű, hiszen 
sok helyre nem engednek be kutyával. 
Akkor jött az ötlet, hogy kéne egy olyan 
weboldalt készíteni, amely összegyűjti 
a kutyabarát helyeket. El is indult egy 
kezdetleges weboldal, mely először csak 
a mi és kutyás ismerőseink tapasztalatai 

alapján összegyűjtött helyeket vonultatta 
fel, aztán jöttek sorra az ajánlások. A 
legjobb az egészben, hogy nagyon rövid 
idő alatt híre ment ennek a platformnak, 
és egy idő után már maguk a vendéglá-
tó- és szálláshelyek kezdtek el maguktól 
jelentkezni. Innentől már mi is komo-
lyabban vettük a weboldalunk jelentősé-
gét, illetve az egész kutyabarát filozófia 
népszerűsítését, és beleástuk magunkat 
a témába. Felvettük a kapcsolatot állami 
szervekkel, hatóságokkal, állásfoglaláso-
kat kértünk tőlük – ezzel a jogszabályi 
környezetet is ismertté tettük partnere-
ink felé. Így utólag bátran kijelenthetem, 
hogy akkor elindult Magyarországon is 
egy új életforma, a kutyabarát szemlélet, 
melyhez minél többen akartak csat-
lakozni. A Kutyabarát.hu országosan 
ismert és elismert lett. Elsődleges célunk 
a kutyabarát filozófia népszerűsítése 
volt, társadalmi kampányaink, projektje-
ink egyre sikeresebbek lettek. Az online 
megjelenés mellett 2017 óta már nyom-
tatott formában is elérhetőek vagyunk 
a negyedévente megjelenő, ingyenes, 
nyomtatott újságunkkal, a Kutyabarát 
Magazinnal. Legsikeresebb kampánya-
ink közé sorolnám az Év Kutyabarát 
Helye versenyt, illetve a „Kakitündér 
nem létezik!” kampányunkat. Továb-
bá kiemelném a „Kutyabarát Balaton” 
projektünket, mely 2017-ben indult a 
balatoni kutyabarát szolgáltatások nép-
szerűsítése érdekében, és mely magába 
foglalja egy saját üzemeltetésű kutya-
barát strand létrehozását is. Ez utóbbi 

projekt 2020 májusára valósult meg 
Keszthelyen a városvezetés kutyabarát 
hozzáállásának köszönhetően. Június 
1-jén meg is nyitott az általunk üzemel-
tetett Keszthelyi Kutyás Park, Strand és 
Piknikkert, mely nagyon rövid idő alatt 
országos ismertségre tett szert, és nagy 
örömünkre a hazai kutyás turizmus 
kiemelt pontja lett.
– A családja is csatlakozott ehhez a 
tevékenységhez?
– A feleségemmel közösen hoztuk létre 
a Kutyabarát.hu-t még 2012-ben, azóta 
is közösen dolgozunk rajta. Mindezt 
úgy, hogy mindkettőnknek van „civil” 
munkája, ő saját ügyvédi irodáját vezeti, 
én pedig egy reklámkivitelező cégnek 
vagyok az ügyvezetője. Természetesen, 
ketten már nagyon kevesen lennénk a 
Kutyabarát.hu platformok feladatainak 
elvégzéséhez, egy ötfős csapat dolgo-
zik az online és a nyomtatott felületek 
szerkesztésén, továbbá a rendezvények, 
kampányok szervezésén. A Keszthelyi 
Kutyás Parkban idén négy helyi fiatalt, 
diákot foglalkoztattunk, illetve egy kis-
várdai diákot is.
– Milyen kutyája volt/van? Melyik fajta 
a kedvence?
– Gyermekkoromban két keverék és egy 
labrador kutyánk volt, most Mamba, 
az örökbefogadott cane corso keverék 
kutya a családunk tagja. Kifejezetten 
kedvenc kutyafajtám nincs, de az tény, 
hogy amióta Mamba velünk van, kicsit 
a cane corso fajta felé húz a szívem. Sze-
rintem egyébként nem a fajta a lényeg, 

hanem hogy szeressük és tiszteljük a 
kutyákat, az állatokat. Egyértelműen az 
örökbefogadás híve vagyok, a menhe-
lyek tele vannak családra, gazdira vágyó 
kutyákkal, aki teheti menhelyről fogad-
jon örökbe kutyát. 
– Mit válaszolna arra a kérdésre: miért 
érdemes kutyát tartani?
– A válasz egyszerű: mert a kutya egy 
„csodalény”. Amellett, hogy felelősségre 
és rendszerre tanít, akármilyen közhely 
is, de tényleg a világ legjobb stresszoldói 
a kutyák. Nincs az a feszült, nehéz nap, 
ami után egy séta a kutyáddal, vagy 
csak a vele való foglalkozás ne lenne 
jó hatással rád. Emellett felelősségre 
és tudatosságra is taníthat, hiszen egy 
kutyával mindig foglalkozni kell, és azt 
sem mindegy ezt hogyan tesszük.
– Ha tanácsot kellene adni: hogyan 
válasszanak az emberek kutyát?
- Először is mi egyértelműen örökbe-
fogadás-pártiak vagyunk, de örökbe 
fogadni is kizárólag felelős döntés 
eredményeképp kell! Előzetesen fel kell 
mérnünk mindenképp azt, hogy mennyi 
időt tudunk szánni a kutyánkra nap 

mint nap, velünk tud-e jönni esetleg a 
munkahelyünkre, ha sok időt töltünk a 
munkával, vagy valaki tud-e rá vigyázni 
szükség esetén, mennyire tudjuk beil-
leszteni a mindennapjainkba a rendsze-
res sétákat, kutyaiskolát és egy aktívabb 
kutya esetén a rendszeres testmozgást, 
kirándulásokat vele. Fontos azzal is szá-
molni, hogy egy kutya folyamatos orvosi 
ellátást igényel, még akkor is, ha egészsé-
ges, gondolok itt a rendszeres oltásokra, 
féreghajtásra, de azzal is kalkulálni kell, 
hogy egészségügyi probléma felmerülése 
esetén jelentős költségekkel járhat szá-
munkra az orvosi ellátása. De nemcsak 
a mi körülményeink fontosak, hanem 
az is, hogy milyen kutyát fogad örökbe 
vagy esetleg vásárol valaki, hiszen fontos 
a kutya jellemének, szocializációjának 
ismerete is, főleg, ha – ahogy esetünk-
ben is – egy felnőtt kutyát hozunk ki a 
menhelyről. Időt kell szánni a személyi-
ségének kiismerésére, a szocializálására, 
hasznos lehet szakember, oktató bevo-
nása is, ha esetleg hiányosságai vannak 
e téren. Nagyon fontos, hogy kizárólag 
olyan kutyát „vállaljunk be”, akit tudunk 

kezelni, kellő időt tudunk fordítani a 
nevelésére, hiszen azt sose felejtsük 
el, hogy a gazda tartozik felelősséggel 
kutyája minden tettéért. 
– Van-e titka az ember és a kutya jó 
kapcsolatának? Mit kell annak érde-
kében tenni, hogy a kedvenc tényleg 
kedvenc legyen?
– Talán nem véletlen, hogy a kutya az 
egyetlen olyan állat, mely a legjobban 
tudott alkalmazkodni az emberhez, az 
ember társává válni. A jó kapcsolat titka 
a kutya jelleméből fakad: mindig őszin-
te, odaadó és kitartó. Mi, emberek, sokat 
tanulhatnánk a kutya jelleméből, talán 
épp ezért is szeretnénk magunk mellett 
tudni őket. Nekünk pedig felelősséggel 
és tisztelettel kell lennünk kutyáink 
felé. Tehát csak akkor tud működni az 
ember-kutya kapcsolat, ha felelősen 
döntünk minden kérdésben kutyánkkal 
kapcsolatban. A kutyák pedig mindezt 
ösztönből érzik. Csodálatos és egye-
dülálló kapcsolat ez, próbáljuk minél 
jobban értékelni, és annál többet kapunk 
vissza belőle.

Június elsején, közvetlenül a járványügyi korlátozások lazítása 
után nyitott meg a Balaton, illetve az ország egyedülálló ku-
tyás-kutyabarát közösségi tere Keszthelyen, ahol kutyás fürdési 
lehetőség mellett kutyajátszótér, kutyás bolt és persze jutalom-
falat is várta a négylábú vendégeket.
– A várakozásokat is felülmúlta a nyári szezonban tett látoga-
tások száma. A három hónapban átlagosan naponta 250-300 
fő volt kíváncsi a parkra, a kutyák száma is átlagosan megha-
ladta a napi százat. Ez becsléseink szerint azt mutatja, hogy 
közel 10 ezer ember látogatott el a parkba a három hónap alatt, 
tehát a látogatások száma meghaladta a 25 ezret. Azt gondo-

lom, ez turisztikai szempontból is számottevő eredmény egy 
Balaton-parti település életében. Az ország minden pontjáról, 
sőt, külföldről is érkeztek vendégek hozzánk, akár egy napra, 
vagy egész hétre – mondta Sziládi-Kovács Tibor a Keszthelyi 
Kutyás Park, Strand és Piknikkert üzemeltetője. – A célunk 
továbbra is az, hogy a kutyabarátok kedvelt és keresett helye 
legyünk, éppen ezért az őszi, téli és tavaszi hónapokban is 
meghatározott napokon, hétvégeken nyitva tartunk, progra-
mokat szervezünk.
A következő hónapokban kutyás találkozókat, általános iskolá-
soknak felelős kutyatartásról, állatvédelemről szóló előadáso-
kat, beszélgetéseket, télen forraltborozással egybekötött kutyás 
sétát terveznek.

A hazai kutyás turizmus leglátogatottabb 
helyszíne, a Keszthelyi Kutyás Park, Strand  
és Piknikkert közel 10 ezer látogatót vonzott  
a Balaton-parti városba a nyár folyamán.

PortréBalatoni KRÓNIKA

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

A kutya egy „csodalény”. Amellett, hogy felelősségre és 
rendszerre tanít, akármilyen közhely is, de tényleg a 
világ legjobb stresszoldói a kutyák. Nincs az a feszült, 
nehéz nap, ami után egy séta a kutyáddal, vagy csak a 
vele való foglalkozás ne lenne jó hatással rád – vallja 
Sziládi-Kovács Tibor, a Keszthelyi Kutyás Park, Strand 
és Piknikkert üzemeltetője, akitől természetesen ku-
tyás témákban kértünk interjút.

Közel tízezer  
(kutyás) vendéggel
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A keszthelyi horgászcentrum többlépcsős fejlesztésé-
nek második lépéseként valósult meg a kikötő korsze-
rűsítése az egykori halásztelepen. A dokkban tizenhat 
elektromos motoros horgászcsónak kapott helyet, így 
minden apartmanházhoz tartozik egy. A hajós pihenő-
hely fél év alatt épült fel, és a nyár elejére készült el. 
A mederkotrástól kezdve új oszlopozást, közlekedő-
pallókat alakítottak ki, valamint áram- és vízvételezési 
helyeket valósítottak meg. A korszerűsítéshez a Magyar 
Országos Horgász Szövetség 95 millió forinttal járult 
hozzá. Az új kikötőben 23 vitorlás számára is készítettek 
beállóhelyeket. A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. dokkja 
már engedélyezett közforgalmú létesítményként üze-
mel, mely bármikor igénybe vehető.

Nem lesz idén bérletértékesítés

Új kikötő Keszthelyen

Nagy népszerűségnek örvendtek a Balaton Színház bér-
letes előadásai az elmúlt években. A felnőttek számára 
meghirdetett Simándy- és Festetics-bérletes darabok 
telt házat vonzottak, de ifjúsági és gyermekbérletet is 
nagyon sokan váltottak. A hagyományok szerint idén is 
szeptember 3-ig kellett jelentkezni azoknak, akik igényt 
tartanak a helyükre. A járvány okozta bizonytalanság miatt 
azonban a Balaton Színház vezetése úgy döntött, hogy az 
idei évben nem értékesítik a bérleteket. Csengei Ágota 
elmondta, a bérletes előadásként meghirdetett darabokat 
igyekeznek elhozni Keszthelyre, ahogy azt a járványhely-
zet engedi. Ezekre lehetőség lesz jegyet váltani a színház 
jegypénztárában. A tervezett színházi előadások pontos 
időpontjáról pedig levélben fogják értesíteni mindazokat, 
akik rendszeres bérletvásárlók, de a színház honlapján és 
Facebook-oldalán is lehet tájékozódni. A tavalyi évadban 
elmaradt bérletes előadást október 14-én és 15-én láthatja 
a közönség, de az ősz folyamán számos, a tavasszal elma-
radt ismeretterjesztő előadást és koncertet is pótolnak a 
Balaton Színházban.

Bringázzunk biztonságosan!
Bringázni egészséges, jó és 
trendi dolog, különösen, ha 
kellemes az idő, és van kerék-
párút. Ugyanakkor közúton 
a járművek között haladni 
már korántsem veszélytelen. 
Úgy tartják, hogy a közúti 
közlekedésben a kerékpáros 
legnagyobb és leggyakoribb 
„ellenfele” a gépkocsi. A 
kerékpáros védtelen résztve-
vője a közlekedésnek, akinek 
testét ütközéskor gyakorla-
tilag semmi nem védi – sem 
karosszéria, sem légzsák, sem 
egyéb technikai megoldás. 
Jó esetben a bringás fejvédőt 
visel, az egyetlen védelmi 
eszközt, ami segíthet a fejet 
és az agyat érő súlyos sérülések 
elkerülésében, de más passzív 
eszköz sajnos nem áll rendel-
kezésre. 
Idén szeptember 1-ig 15 
kerékpáros vesztette életét 
balesetben a hazai utakon, 
ami kedvezőbb adat a tavaly 
azonos időszakban mért 32 
halálos áldozattal, ugyanakkor 
aligha nyújt vigaszt mind-
azoknak, akik szeretteiket, 
barátaikat vagy ismerőseiket 
ilyen balesetben vesztették el. 
A kerékpáros-balesetek egy ré-
szében maga a kerékpáros volt 
a hibás, míg a többi tragédia 
hátterében a gépkocsivezetők 
szabályszegő magatartása 
állt. Annak érdekében, hogy 

a lehető legkevesebb kerék-
páros-balesetről szóljanak a 
krónikák, álljon itt néhány 
tipp, egyrészt a bringával köz-
lekedők, másrészt a gépkocsi-
vezetők számára.

Ezt szívleld meg, 
ha bringázol:
•  Mindig viselj kerékpáros 

fejvédőt, még a rövid távú 
utaknál is!

•  Mindig tartsd meg a közle-
kedési szabályokat!

•  Bringázás során lehetőleg 
tarts szemkontaktust  
a környezetedben lévő,  
rád veszélyt jelenthető  

más közlekedőkkel!
•  Kellő oldaltávolságot tartva 

haladj el a parkoló gépkocsik 
mellett!

•  Kerüld a holtteret (tilos jel-
zésnél például a tehergépko-
csi mögött állj meg, és soha 
ne a jármű oldalánál vagy 
jobb elejénél!

Ha pedig gépkocsit 
vezetsz, erre ügyelj:
•  Mindenkor kövesd a KRESZ 

szabályait!
•  Kanyarodáskor a vissza-

pillantó tükör kevés képet 
nyújt, a holttér kiküszöbölése 
érdekében hátra is kell te-

kintened, a fejedet váll felett 
elfordítva!

•  Parkolás után a „holland 
módszerrel” szállj ki a jármű-
ből, ez segít a nemkívánatos, 
és sokszor súlyos kimenetelű 
ajtónyitásos balesetek elkerü-
lésében (az ajtókilincshez az 
ellentétes kezeddel nyúlj)!

•  Tarts legalább másfél méter 
oldaltávolságot, ha kerékpá-
ros mellett haladsz el!

•  Légy különösen figyelmes, ha 
kerékpárossal találkozol!

•  Végezetül ne feledd: egyre 
több bringás van az uta-
kon, a COVID-19 kezdete 
óta többen kerékpároznak 
az utakon, mint korában 
bármikor!

Önkormányzati helyiség bérbeadása
Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Keszthely, Fő tér 4. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonban lévő helyiséget. Az üzlethelyiség a belvárosban, a főtéren található. Alapterülete 17 m2+4 m2. 
A minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység esetén 64.617,- 
Ft/hó+ÁFA. A bérlet határozott időre, 5 év időtartamra szól, további 5 év előbérleti jog biztosításával.
A pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 30. (szerda) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely  
város polgármestere részére kell írásban benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának 
határideje 2020. október 5.
A kiírt pályázat részletei és egyéb feltételei megtalálhatóak a http://www.keszthely.hu/hirdetmenyek 
weboldalon. További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 
83/505-524) kérhető.  
Előre egyeztetett időpontban 2020. szeptember 25-éig a helyiség megtekinthető.

Többen bringáznak hazánkban, mint bármikor, ennek ellenére csökkent a kerékpárosokat ért halálos balesetek száma.
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KÖZMEGHALLGATÁS
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 54. §-a és a Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) ön-
kormányzati rendelet 37. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

2020. október 29-én (csütörtök) 17.00 órai 
kezdettel

közmeghallgatást
tart.

A közmeghallgatás helyszíne:  
Balaton Színház, Simándy-terem (Keszthely, Fő tér 3.)

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a koronavírus-járványra tekin-
tettel - a közösségi terjedés megakadályozása érdekében - a maszk 
viselése és a 1,5 m távolság betartása kötelező.

Nagy Bálint polgármester

Göcseji babpörkölt

A babot előző este beáztatjuk, majd másnap tiszta, sós vízben puhára főzzük. A fel- 
forrósított olajon üvegesre pirítjuk az apróra vágott vöröshagymát és az összezúzott 
fokhagymát. Pirospaprikával meghintjük, elkeverjük, kevés vízzel felöntjük, és jól kifor-
raljuk. A karikára vágott kolbászt a leszűrt, puha babbal együtt a hagymás lébe tesszük.

Annyi bablével öntjük fel, hogy bőven ellepje, és néhány perc alatt jól átforraljuk, ha 
kell, megsózzuk. Melegen tálaljuk, aki szereti, tejföllel meglocsolhatja.

Hozzávalók: 40 dkg szárazbab, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 evőka-
nál olaj (vagy zsír), 2-3 gerezd fokhagyma, 1 szál füstölt házikol-
bász, pirospaprika, só

Beszámoló és új megyei rendőrfőkapitány

Sipos Gyula megyei rendőrfő-
kapitány – Balogh János országos 
rendőrfőkapitány jelenlétében 
– arról számolt be, hogy az 
elmúlt öt évben megfeleződött az 
ismertté vált bűncselekmények 
száma, tavaly 3.222 történt Zalá-
ban. Az országos tendenciáknak 
megfelelően mérséklődött az élet 
elleni bűncselekmények száma – 
a múlt évben 156 volt –, de némi 
növekedést mutat a garázdaság, 
az italozás és a kábítószer miatti 
bűncselekmények, az összefér-
hetetlenség, a tolerancia hiánya miatt 
bekövetkezett esetek mértéke. Az öt év 
alatt ugyanakkor 265-ről 153-ra csök-
kent a testi sértések száma, az elmúlt há-
rom évben nem volt megoldatlan rablás, 
de a tavalyi 960 lopási esetnél is javult a 
felderítés eredményessége. A megyében 
„nagy terhet jelentő” betöréses lopások 
száma is több mint a felével mérséklő-
dött öt év alatt – tavaly 113 volt –, min-
den második elkövetőt sikerült kézre 
keríteni. A kiemelt bűncselekmények 
száma – mint például az emberölés, a 

rablás vagy az önbíráskodás – 1547-ről 
1427-re csökkent a megyében. Javult 
Zalában a nyomozáseredményességi 
mutató, ez tavaly 70,9 százalék volt, 2,7 
százalékponttal magasabb az egy évvel 
korábbinál. 

A megyében a közlekedésbiztonsági 
helyzet is kedvezően változott. A múlt 
évben 434 személyi sérüléses közúti köz-
lekedési baleset történt – köztük az előző 
évinél csaknem tíz százalékkal kevesebb, 
19 volt halálos –, míg 2018-ban 472 ese-
tet regisztráltak. A leggyakoribb baleseti 
ok a sebesség helytelen megválasztása 

volt. A legtöbb személyi sérüléses 
közlekedési balesetet továbbra 
is a személygépkocsi-vezetők 
okozták, utánuk következtek a 
kerékpárosok – akik több mint 
38 százalékkal több balesetnek 
voltak előidézői –, a harmadik 
helyen álló tehergépkocsi-vezetők 
viszont ugyanennyivel kevesebb 
balesetet okoztak. Az összesítések 
alapján Zala megyében az M7-es 
és az M70-es autópálya számít 
a legbiztonságosabbnak, vagyis 
ezeken történt a legkevesebb köz-

úti tragédia, a legveszélyesebb útszakasz-
nak pedig a 76-os főút minősült. A zalai 
megyegyűlés által egyetlen tartózko-
dással elfogadott rendőrségi beszámoló 
kapcsán Sipos Gyula bejelentette azt is, 
hogy november végén nyugdíjba vonul. 
A közgyűlés a véleményezési jogával 
élve egyhangúlag elfogadta, hogy Balogh 
János felterjesztésére az utód a mosta-
ni ülésen személyesen is bemutatkozó 
Vereckei Csaba eddigi Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei rendőrfőkapitány 
legyen.

A Zala Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésén meghallgatta és elfogadta a megyei rendőrfőkapitány be-
számolóját Zala megye közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, 
feladatokról. 

VÉRADÁSOK 
OKTÓBERBEN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi 
szervezete és a Keszthelyi Kórház 

vérellátója októberben is várja  
a véradókat. Utóbbi helyen októ-

ber 6-án (15–18 óra között), 12-én 
(13–16), 19-én (13–16) és 26-án 
(13–16) lesz véradás. Október 

1-jén Hévízen, a Spinning Klub-
ban (14.30–18), 5-én Keszthelyen, 

a VSZK-ban (11–14), 8-án  
Cserszegtomajon, az iskola étter-
mében (16–18), 15-én Hévízen,  

az MH BM Szanatóriumban  
(12–14.30), 22-én Várvölgyön, 
a Szent Domonkos étteremben 
(15–18), 29-én Alsópáhokon,  
a Kolping Hotelben (13–15)  

várják a véradókat.

Rendőrség: 
legyünk 
gyanakvóak!
Szeptember közepén ismét 
„unokázós” csalók bukkantak fel 
Keszthelyen. Az elmúlt hetekben 
hét olyan esetről érkezett bejelentés 
a rendőrségre, amikor idősektől 
próbáltak ilyen módszerrel pénzt 
kicsalni. Egy esetben sikerrel jártak, 
információink szerint az egyik 
sértett közel kétmillió forintot utalt 
el a bűnözőknek. A csalók ilyen 
esetekben sürgetik az időseket, nem 
hagynak időt a gondolkodásra, 
gyors reagálást és azonnali pénz-
utalást kérnek. A tettesek sokszor 
arra hivatkoznak, hogy a bajba 
került hozzátartozó megsérült, 
ezért eltorzult a hangja vagy nem 
is tud beszélni. A rendőrök azt 
tanácsolják, legyünk gyanakvóak, 
és idegeneknek semmi esetben ne 
adjunk pénzt.
Ezeknek a bűnözőknek a felkutatása 
nem könnyű. A telefonhívások visz-
szaellenőrzése mellett a bankszám-
lák lenyomozásával kerülhetnek 
közelebb a rendőrök a tettesekhez. 
Legtöbb esetben azonban külföldi 
telefonszámokkal és bankszámlák-
kal követik el ezeket a cselekménye-
ket, aminek felderítése jóval több 
időt vesz igénybe. A rendőrség a 
megelőzésre helyezi a hangsúlyt. 
Ahhoz, hogy valaki egy ilyen 
esetben ne váljon áldozattá, elég 
egy ellenőrző kérdést feltenni, vagy 
felhívni az említett hozzátartozót.

GasztroBalatoni KRÓNIKA
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Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

www.spaheviz.hu

Hello ősz, 
hello énidő!
Irány a Hévízi Tófürdő!

1,1millió Ft
kedvezményakár


