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Balatoni panoráma óriáskerékről
Az idei nyáron 15 emeletnyi magasságból gyönyörködhetünk majd a nyugat-balatoni panorámában a Balaton új attrakciójáról. 
Az óriáskereket ünnepélyesen indították el a Balaton-parton.

A keszthelyi mólóval szemben egy ötven méter magas, harminc 
darab, egyenként hatfős gondolából álló, egyszerre 180 fő befo-
gadására alkalmas óriáskerék várja a keszthelyieket és a városba 
látogatókat – hangsúlyozta Nagy Bálint, Keszthely polgármeste-
re. Hozzátette: az óriáskerék ikertestvére korábban már látható 
volt téli időszakban Győrött és nyaranta Siófokon, míg a Keszt-
helyen működő vadonatúj kereket korábban csak a szombathe-
lyi adventi vásáron próbálhatták ki az érdeklődők. Az óriáskerék 
egészen szeptember végéig várja a látogatókat. A jegyek három 
körre érvényesek. Jegyárak: felnőtt 2000 forint, gyerek 1500 fo-
rint, csoportos: 4 felnőtt 7000 forint, nyugdíjas: 1500 forint (65 
év felett, nyugdíjasigazolvány felmutatásával). Keszthelyi lako-
sok lakcímkártya felmutatásával 10 százalék kedvezményben 
részesülnek.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2020. július 3-án 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.

2020. május 4. (hétfőtől) 
megnyitottam állatorvosi rendelőmet 

Keszthely, Tapolcai út 55. sz. alatt  
(régi Colors Disco)

MEGNYITOTTUNK!
Dr. Virág Zsolt  

kisállatgyógyász-szakállatorvos

Tel.: 06 30 520-0467

Rendelőnkben az állatgyógyászati készítmények 
és kellékek széles választéka megvásárolható!

Nyitva: H, SZ, P: 15.00-18.00 K, CS: 9.00-11.00 óráig.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 teljes körű belgyógyászati,  
sebészeti, geriátriai ellátás
digitális röntgen
Doppler ultrahang
saját labor  
és hormon vizsgáló

• AUTÓKOZMETIKA

• INNOVATÍV TECHNOLÓGIA

• PRÉMIUM MINŐSÉG

Házhoz megyünk,  
vagy hozzuk autóját  
és vissza is visszük 
önnek a tiszta  
autóját igény  
szerint! 

Minden külső,  
belső tisztítás  

árából

-15%
• hozzá járó ózonos  
belsőtér-fertőtlenítés

• ajtókilincs, gumisző-
nyeg, műanyag felületek 

fertőtlenítése  
(június hónapban) 

+ INGYENES

Facebook: 
GreenLine Clean
www.greenlineclean.com
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BALATONEDERICS, A MAGYAR TENGER KAPUJA

Itt található a Csodabogyós-barlang, 
melynek egyre nagyobb része vezetővel, 
csoportokkal látogatható. Az Afrika Mú-
zeum pedig, Zala megyei mai határán, 

már szinte mindenki által ismert. Szál-
loda- és panziófejlesztések, új üdülőzóna 
kialakítása teszik teljessé a jövőképet. A 
tervek között szerepel egy felvonó is az 
Edericsi-hegyre.
Balatonederics megújult strandfürdője 
csak egy ugrásnyira van Balatongyörök-
től. Könnyen elérhető kerékpárral, 2020-
től előlépett „kerékpárosbarát” stranddá. 
Ederics a szörfösök paradicsoma is. A 
Szigligeti-öböl közepét hajós körökben 
a „Bermuda-háromszögnek” is neve-

zik, nem véletlenül! Egyszer vad 
szelek és viharok, de legtöbbször 
egyenletes, kifújt szelek teszik al-
kalmassá a vízisportokra. A stran-
don a forradalmian új magyar 
találmány, takeball (hajlított láb-
teniszasztal) is lesz, és strandfoci, 
de piknik-zóna is található. 
A strandmegújítás középpontjá-
ban a legújabb igények kielégítése 
mellett a hagyományok megőr-
zése állt, mint például a „retró” 

öltözőkabinok megtartása. A község 
strandján kártyás fizetési lehetőség és 
ATM-terminál egyaránt elérhető. A kö-
zéppontban mindenkor a rend, bizton-
ság, higiénia áll. 
A kisgyermekes családok a biztonságra 
esküsznek: az északi parton ritka, hosz-
szan sekély, lágy vizű Balaton ideális für-
dőzést biztosít. A babás családok számá-
ra is optimálisak a feltételek. 

Legyen Ön és családja is vendég 
az edericsi strandon!

Balatonedericsen a strandon 

2020. június 28-án (vasárnap) 15 órakor

Roby Lakatos és a „Lakatos Ensemble” 
fellépése

Fergeteges hangulat, lenyűgöző virtuóz 
muzsika, világhírű művek 

ÚJ FEJLŐDÉSI PÁLYÁRA ÁLL AZ ÜDÜLŐTELEPÜLÉS, 
MELY EDDIG IS JÓ HÍRNÉVNEK ÖRVENDETT. KITŰ-
NŐ BORAI ÉS BOROSGAZDÁI, MEGRÁZÓAN SZÉP 
PANORÁMÁJA KÖZISMERT. 

„Tiéd a színpad!” Vonyarcvashegyen
VONYARCVASHEGYEN IS ÚJRA KELLETT TERVEZNI A KÖLTSÉGVETÉST A VESZÉLYHELYZET KÖVETKEZTÉBEN. ÁM EZ AZ ÚJ TELEPÜLÉSVEZETÉS LAKOSSÁGKÖZ-
PONTÚ SZEMLÉLETEN ALAPULÓ STRATÉGIÁJÁN NEM VÁLTOZTATOTT: MINÉL JOBB KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA, FENNTARTÁSA ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HELYI 
POLGÁROKKAL, VÁLLALKOZÓKKAL ÉS CIVIL SZERVEZETEKKEL AZ EGYÜTTGONDOLKODÁS MENTÉN. 

Hitvallásuk, hogy meglévő értékei-
ket kell a legjobban becsülni, a tu-
dást, a szorgalmat, a tehetséget és az 
építő jellegű jó szándékot előtérbe 
helyezni. Környezeti értékeiket és 
adottságaikat nem a saját érdemeik-
nek tekintik, hanem adományoknak, 
melyeket őrizni és ápolni kell.
A strand számukra nemcsak egy 
fürdőhely, hanem egy négy évszakos, ge-
nerációs találkozási pont. Ezért fontos, 
hogy a település köztereivel együtt ez is 
egész évben rendezett legyen. Ugyan- 
akkor az idegenforgalmi szezonra és az 
újranyitásra még nagyobb lendülettel ké-
szültek. A Magyar Turisztikai Ügynökség 
pályázatán elnyert összegből megújítot-
ták az öltözőkabinokat, a vizesblokkokat, 
elkészítették és kihelyezték az új infor-
mációs táblákat, a Balaton vizére pedig 
közel száz négyzetméteres úszó stéget 

telepítettek, amely már most nagy nép-
szerűségnek örvend a fürdőzők körében. 
A pályázaton túl önkéntes segítőket is to-
boroztak, akik festették a padokat, a hul-
ladékgyűjtőket, a szabadtéri színpadot. 
Munkájukhoz az önkormányzat biztosí-
totta az anyagokat és az eszközöket.
Az érvényben lévő rendelkezések és a je-
lenlegi szűkös anyagi lehetőségek miatt 
hagyományos nagyobb rendezvényeikről 
ideiglenesen ugyan le kell mondaniuk, 
de minden héten szombaton kinyitják a 

szabadtéri színpadot a nagyközönség 
előtt. „Tiéd a színpad” címmel helyi 
előadók, kulturális csoportok és a tele-
pülésen nyaralók léphetnek fel a kert-
mozi este 9 órai vetítése előtt.
Június 20-án sikeresen lezajlott a 
Vonyarci Nyargalás hegyi félmaraton, 
melyre több mint százan neveztek. A 
szervezők idén is nagyon szép útvona-

lat jelöltek ki a Keszthelyi-hegységben. 
A mozgáslehetőség továbbra is kiemelt 
figyelmet kap, hiszen a Lidó strand évek 
óta a Balaton legsportosabb strandja cím-
mel büszkélkedhet. Idén nyáron is nagy 
szeretettel várják a strandfoci, a strand-
röplabda, a strandkézilabda, a streetball, 
a teqball, a vízi aerobik, az evezés, a vi-
torlázás, a szörf és a wakeboard szerel-
meseit, de a felnőtt fitneszpark eszközei 
is jó szolgálatot tesznek a rekreációban, 
az aktív vízparti pihenésben.

Konyha – az otthon szíve
A KESZTHELYI TISZA KONYHASTÚDIÓ TÖBB ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL SEGÍTI VÁSÁRLÓIT A KONYHA 
KIALAKÍTÁSÁBAN. MINDEN IGÉNYNEK, ÍZLÉSNEK ÉS PRAKTIKUMNAK MEGFELELVE OTTHON VANNAK A 
KONYHÁBAN.

Törekszünk arra, hogy időt-
álló, minden elvárásának 
megfelelő konyhával gazda-
godjon ügyfeleink otthona, 
melyben hosszú időn át örö-
mük telik – mondta a keres-
kedelmi gyakorlatról Somo-
gyi Zoltán ügyvezető. 
Cégünk több mint 25 éves 
szakmai tapasztalattal kony-
habútorok tervezésével, be-
építésének szervezésével és 
az ezekhez szorosan kapcsolódó, első-
sorban beépíthető gépek értékesítésével 
foglalkozik.
Rengeteg az újdonság, a választási lehe-
tőség, hogy vevőinkkel közösen megta-
láljuk a megfelelő ár-érték arányú legjobb 
megoldásokat. Ezt a bútoralkatrészeket, 
elemeket gyártó számos beszállító céggel 
való kapcsolatunk teszi lehetővé. 
Mindenképpen célszerű  a mai igények-
nek megfelelő LED-es pultmegvilágítást 

és a csempehelyettesítő, könnyen tisz-
títható, fuga nélküli, tökéletes munkalap-
tömítéssel rendelkező, motívumos, akár 
üveg hátfalrendszert választani.
Keszthelyi bemutatóter-
münk olyan technikai fel-
szereltséggel rendelkezik, 
melynek segítségével a vá-
sárlóval együtt el tudjuk 
készíteni a konyhabútor va-
lósághű 3D látványtervét.

Egy szép konyhabútor mellett a megfe-
lelő készülékek kiválasztása is rengeteg 
időt vesz igénybe. A keresési idő lerövi-
dítésének érdekében létrehoztunk egy 
interaktív bemutatókonyhát, melynek 
segítségével gyorsabbá válik a tájékozó-
dás, és komplex kép tárul a vásárló elé.
Kínálatunkban megtalálhatók sütők, fő-
zőlapok, gőzsütők, mikrohullámú sütők, 
mosogatógépek, hűtő-fagyasztók, mo-
sógépek, szárítógépek, továbbá párael-
szívók, kiváló minőségű gránit és króm 
mosogatótálak, csaptelepek.
Keresse fel üzletünket, nézelődjön hon-
lapunk márkakínálatában, és szakmai 
tapasztalatunkkal segítünk elképzelései 

személyre szabásában, megva-
lósításában.
www.konyhastudio-tisza.hu
Keszthely, Tapolcai út 58. 
Tel: 83/510 056
Nyitva tartás: H-P: 9.00 – 
17.00, Sz: 8.00 – 12.00

Kiskabinos kötélpálya az Ederics-hegyre. 
Egy fejlesztési elképzelés

Megrázóan szép panoráma  
a Szigligeti-öböl felé

A strand megújult arculata

Ivókutak és zuhanyzók 
fokozzák a komfortot

Megújult a retró kabinsor Baba-mama terasz kicsiknek Strandfocipálya Edericsen

Fotó: LégiProjekt
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Aszfaltos út a sztúpához
ZALASZÁNTÓ TÖRTÉNETÉBEN FONTOS SZEREPET TÖLT BE A BÉKE SZENTÉLY, AMI SOK LÁTOGATÓT VONZ A TELEPÜLÉSRE. BÁR A LAKOSSÁG 99 SZÁZALÉKA 
KATOLIKUS VALLÁSÚ, MÉGIS MEGFÉR EZ A SZENTÉLY A KÖZSÉGBEN. 

– Ebben az évben sikerült teljessé 
tenni az odavezető út aszfaltozását – 
kivéve az erdei útszakaszt –, amihez 
nagy segítség volt Révész Máriusz, 
az aktív Magyarországért felelős mi-
niszteri biztos támogatása, segítsége 
– fogalmazott Dézsi Attila, Zalaszán-
tó polgármestere. – Sajnos a helyi 
költségvetésből ez nem valósulhatott 
volna meg, de így sikerrel jártunk. 
Régi vágya volt ez a lakosságnak, 
hisz sokan használják az utat, nem-
csak az idelátogató 30-35 ezer ember, de 
a helyi lakosság is. Most már nem úgy 
emlegetik a községet, mint aki nem tesz 
semmit sem az út javítása érdekében. Eb-
ben a tavaszi időszakban oldottuk meg a 
hegyi utak legforgalmasabb szakaszainak 
javítását is, részben aszfaltozással, rész-
ben zúzalékkal történő javítással, némely 
területen itatott makadámút került kiala-
kításra.

A településen egyéb beruházások is meg-
valósultak, megvalósulnak.
– Községünk az óvodai játszótérnek a 
Magyar Falu Program keretében elnyert 
felújításával, új játékok beszerzésével kí-
vánja vonzóbbá tenni az óvodai ellátást. 
A napokban ennek a munkának a befe-
jezése is megtörténik, s reméljük, hogy a 
koronavírus okozta stressz után át tud-
juk adni a gyermekeinknek használatra. 

Szintén ebben a programban való si-
keres pályázásunk eredménye, hogy 
elkészíthetjük a művelődési ház hő-
szigetelését, külső festését, a nyílászá-
róinak cseréjét. Nagyon várjuk már 
a harmadik pályázati eredményt, 
az új falugondnoki, tanyagondnoki 
kisbuszt is. A járvány miatt leálltak 
az autógyárak, így csúszik a busz be-
szerzése. Várhatóan augusztus elején 
– a falunapon – sor kerülhet az ün-
nepélyes átadásra. Nagyon örülünk 

annak, hogy községünkben nem volt ko-
ronavírussal fertőzött személy, s köszö-
nöm a lakosságnak, hogy a felhívásaink-
nak eleget tettek, s nem okoztak gondot 
a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések. 
Köszönöm minden segítőnknek, akik 
hozzájárultak a lakosság maszkkal tör-
ténő ellátásához, s köszönöm a bevásár-
lásokban, segítségnyújtásban biztosított 
támogatásokat, segítségeket.

2020.05.23 – 24.

Újra nyitva a Helikon Kastélymúzeum madárparkja!

Részletes információ: www.helikonkastely.hu, www.facebook.com/festeticskastelyhivatalos

OPENING HOURS

Monday- Sunday

from 10 am to 5 pm

NYITVATARTÁS

Hétfő - Vasárnap 

10-től 17 óráig 

 

VÁRUNK A KESZTHELYI TOBORZÓ PONTON! 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45. – zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ! 

Szerződéses szolgálat  
 

Egészségügyi, fizikai,  
pszichikai alkalmassági vizsgálat 

Illetmények: 
Nyolc általános iskolai végzettséggel: 

nettó 170.769Ft/hó-tól 
Érettségi bizonyítvánnyal: 

203.279Ft/hó-tól 
Számos egyéb, béren kívüli juttattás! 

Főállású szolgálati forma! 
 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 
Fizikai felmérés a jelentkezéskor NINCS! 

A felkészítés alapvetően a járásban, esetleg a megyén 
belül összesen 20 nap, rugalmas időbeosztással 

havonta 2 vagy 4 nap. 
 

A tartalékosok alkalmazása a megyén belüli valósul 
meg rugalmasan, évente minimum 15 napban. 

Illetmény a behívás napjára, egyszeri szerződéskötési 
díj, éves rendelkezésre állási díj. 

 

Főállás mellett vállalható szolgálati forma! 
 

 
Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár. A katonai 
szolgálat lehetősége nyitva áll 18-tól 65 éves korig. 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORHŰ SZABADIDŐKÖZPONTKÉNT ÚJJÁSZÜLETIK 

A FENÉKPUSZTAI FESTETICS MAJORSÁG
2020 | 05 | 18.

Élmény-érték növelő attrakciók életre hívása, valamint a Festeticsek fénykorának megidézése valósul meg a ma-
jorság korhű környezetében. A beruházásra összesen 1,364 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós 
támogatást nyert a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft a „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás 
fejlesztése” (GINOP - 7.1.9 – 17) megnevezésű felhívásra nyújtotta be „Fenékpuszta majorság fejlesztése I. ütem” (GI-
NOP-7.1.9-17-2018-00009) címmel pályázatát, melyen összesen 1,364 milliárd forint európai uniós támogatást, az össz-
költségek száz százalékát nyerte el.
A projekt közvetlen célja a Fenékpusztai Majorság I. fejlesztési ütemének megvalósítása, a terület turisztikai attrakcióként 
való működésének biztosítása. 
Az európai uniós támogatás segítségével a Kiskastély földszintjén a Festetics-ménest és lótartást bemutató kiállítási tarta-
lom, az emeleten pedig múzeumpedagógiai foglalkoztató kap majd helyet. A felújított kancaistálló alapterületéből adódóan 
nem csupán a lótartás számára lesz megfelelő. Míg az istálló egyik részében a hagyományos lótartás fog megvalósulni, 
addig a másikban egy többfunkciós közösségi tér kerül kialakításra rendezvények, időszaki kiállítások számára. 
A fejlesztés eredményeként az épületegyüttes déli udvarában kialakításra kerül a Festeticsek korát megidéző piknik- és 
főúri szabadidőpark egy „fényképészstúdióval”. A majorság területén lévő kávézóban lehetőség nyílik majd különböző 
piknikkosarak megvásárlására, a helyi termékeket pedig a látogatható elfogyaszthatja a park területén.
A helyszín kiemelt attrakciója lesz a menetrendszerűen induló korhű postakocsijárat, mely a Festetics-kastély parkjából 
indul, és a Fenyves allén keresztül a fenékpusztai ménesbe érkezik.
A projekt a tervek szerint 2021. december végéig fejeződik be.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.  
A projektről bővebb információt a www.helikonkastely.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:  
Helikon Nonprofit Kft. - Projektiroda Telefon: +36 83 314-194 / 153-as mellék E-mail: projektiroda@helikonkastely.hu
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PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK ÁRNYÉKOLÁSRA! 
AKCIÓS IMPREGNÁLT UV ÁLLÓ KÜLTÉRI ANYAGOK KERTI BÚTORRA, HINTAÁGY TETŐRE ÉS 

TERASZRA. ROLÓ, NAPELLENZŐ, SZÚNYOGHÁLÓ! VÁRJUK HÍVÁSÁT JÚLIUS 15-IG!!

NIFTY
LAKBERENDEZÉS

Keszthely,  
Georgikon  

utca 
6. 

-30%
Fémkarnisok

fü
gg

ön
yö

k

és
 sö

té
tít

ők

-50%

Ki
fu

tó

Ilyen biztosan 
nem lesz másnak!

TAPÉTA
-30%

KÁRPITOZÁS!

Tel.: 
83/310-761  
H: szünnap

K-P: 10-15-ig

www.nifty.hu

AZ ÉLET NEM ÁLLHAT MEG!
SZÉPÍTSÜK EGYÜTT OTTHONÁT KÍVÜL-BELÜL!

BÚTO
RSZÖ

VET

Szeretettel köszöntöm  
a Keszthelyen és környékén élõ Hallgatóinkat! 

Kérem, hogy hallgassák 
a Mária Rádiót és adják 
tovább barátaiknak, 
ismerõseiknek is indulá-
sunk hírét és remélem, 
hogy új hallgatóink 
idõvel felfedezik, hogy a 
Mária Rádióval egy nagy 
család tagjai lettek.  

A Mária Rádió fõként önkéntesek munkája kö-
vetkeztében mûködik. Új hallgatóinkat is kérjük, 
hogy legyenek önkéntes munkatársaink. 

Önkéntesek jelentkezését a terjesztes@
mariaradio.hu e-mail-címre várjuk. 

Lukovits Milán atya 
a Mária Rádió mûsorigazgatója

www.mariaradio.hu info@mariaradio.huwww.mariaradio.hu info@mariaradio.hu

Keszthely, Piac tér

Rendeléseiket 
leadhatják 
telefonon:
06 20/510-4326
06 20/397-3580

vagy személyesen 
a boltban: 
Viva Virág 
Keszthely, Piac tér

Viva VirágViva Virág Nyitvatartás  
H – P 8.00–17.00          
Szo  8.00–13.00

„Egy szál virág szebben beszél…” mondja el érzéseit, 

érzelmeit, kívánságait virágnyelven. Születésnapra, 

névnapra, partikra, esküvőkre és kegyeleti 

megemlékezésekre, vagy csak úgy…. válasszon  

virágkínálatunkból, hogy mindig a legillőbb legyen. 

Balatonszentgyörgy központjában 

az „Ön benzinkútja”

Autómosó 

LPG, ADBLUE 
töltőanyagok         

Folyamatos

 akciók!

 

Nyitvatartás:

mindennap 6-22-ig

Minőségi  
ADALÉKOLT és PRÉMIUM 

üzemanyag kedvező áron!

E5/100 benzin
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Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, HotelHHHH

kehidatermal.hu

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

E-mai l : sales@kehidatermal.hu

Tel. : +36 83/534-503

Wellness kalandok a Kehida Termálban

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA
Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett • Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig Diego Keszthely

ÕRÜLETES

20%
kedvezmény minden 

nem akciós darabszõnyegre, 
függönyre, karnisra 

és tapétára! 

*Az akció egyéb kedvezményekkel nem összevonható!

A kedvezmény kuponnal és klubkártyával is érvényesíthető. Ez alkalommal vasárnap is várjuk kedves vásárlóinkat 9-14 óráig!

 a Keszthelyi DIEGO® Áruházban!
Június 22-tõl 28-ig 

Impala szőnyeg (P548A)
80x150cm 15.990Ft/db
120x170cm 26.990Ft/db
160x230cm 47.990Ft/db

Exclusive Peace tapéta  
(63143) gyapjúrostos vlies, 
53cm széles/10fm
14.990Ft/tekercs

Velvet bársony 
sötétítő függöny (kék) 
150cm széles tekercsben
2.349Ft/m² (3.524Ft/fm)

Rimini fényáteresztő 
függöny ezüst-kék színben, 
290cm magas terercsben
1.299Ft/m² (3.767Ft/fm)

Kiddy Moon gyerekszőnyeg (22057/955)
80x150cm 9.990Ft/db
120x170cm 19.990Ft/db
160x230cm 35.990Ft/db

Pulykamellcsíkok mediterrán módra

A pulykamellfilét vékony csíkokra vágjuk és felforrósított olajon 
fehéredésig sütjük. Hozzáadjuk a megtisztított, negyedekbe 
vágott gombát, sózzuk, őrölt borssal és reszelt szerecsendióval 
ízesítve néhány percig pirítjuk. Azután tűzálló tálba tesszük, kö-
zérakjuk a félbevágott paradicsomokat. A tojásokat felverjük, a 
tejszínnel habosra keverjük, majd – a reszelt sajtot is beleforgat-
va – a gombás húsra öntjük. Rászórjuk a tökmagot, és előmele-
gített sütőben 200 Celsius-fokon 35-40 perc alatt megsütjük.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 
40 dkg pulykamellfilé, 3 evőkanál olaj, 60 dkg 
csiperkegomba, 4 tojás, 2 dl tejszín, 10 dkg reszelt 
sajt, reszelt szerecsendió, 4 kemény paradicsom, 
10 dkg tökmag, őrölt bors, só

Az év első hónapjait jellemző nyugalom után 
májusban hirtelen feltűnő aktivitást mutattak Zala 
megyében az „unokázós” csalók. Nagykanizsán és 
Zalaegerszegen is egymillió forint körüli összeget 
csaltak ki idősektől. A módszer ismerős. Telefonon 
hívják a gyanútlan áldozatot, az unokájának adva 
ki magukat, valami rendkívüli helyzetre hivatkozva 
(kórházi kezelés, közlekedési baleset stb.) azonnali 
anyagi segítséget kérnek, amiért ismerőst, barátot 
küldenek, hiszen az „unoka” bajban van, ő maga 
nem tud menni. Így nem kelt gyanút az idegen 
felbukkanása…
A Keszthelyi Rendőrkapitányság területén is tör-
téntek próbálkozások, de ezekben az esetekben a 
csalók felsültek, mert szerencsére a felhívottak nem 
hitték el a történetüket. Néhány alapvető szabály 
betartásával elkerülhető a telefonos csalók áldoza-
tává válás.

- Ha valakitől segítséget kérnek, azonnal ellenőrizze 
a hívást! A „bajban lévő” rokont az általunk ismert 
számán hívjuk vissza!
- Bármennyire is sürgeti a segítséget az „unoka”, 
tegyünk fel ellenőrző kérdéseket, amire csak a ro-
kon tudhatja a helyes választ! (pl. Melyik a kedvenc 
süteményed?)

- Akármennyire sürgetik, nincs az a helyzet, ahol a 
pénz ne várhatna egy-két órát vagy napot. Ma-
radjunk nyugodtak! Ne hozzunk elhamarkodott 
döntéseket!

Trükkös tolvajokról is újra érkeznek bejelentések, 
akik különféle történetekkel próbálnak bejutni a 
lakásokba, hogy aztán a sértett figyelmét elterelve 
készpénzt és értéktárgyakat szerezzenek meg.
- Csak ellenőrzés után nyisson ajtót idegeneknek!
- Hivatalos személyek, közüzemi szolgáltatók 
dolgozói nem kérnek és nem is visznek házhoz 
készpénzt!
- Ha valaki ilyenre hivatkozik, kérjenek igazolványt, 
és a telefonos ügyfélszolgálatokon keresztül is 
ellenőrizhetik az adatokat! 
- Gyanús személyek látogatásakor jegyezzék meg 
személyleírásukat és az autójuk rendszámát!

Nem elég, ha Önök nem dőlnek be a trükkösöknek! 
Ők addig próbálkoznak, míg áldozatot nem talál-
nak. Hívják fel erre a környezetükben élők, főként 
az idősek figyelmét! Ha ilyet tapasztalnak, kérjük, 
tegyenek bejelentést a 112-es általános segélyhívó 
telefonszámon!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi hírek 
– Trükkös csalók, tolvajok
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Igazi kényeztetés
testnek és léleknek.

Itthon, 
Magyarországon.

A Hévízi Tófürdő 
Önre vár!

A Hévízi Tófürdő 
Önre vár!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

www.spaheviz.hu

GLX modellek, azonnal, készletről!


