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Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2021. július 16-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

Különféle termékek 
csomagolása és egyebek. 

Érdeklõdni:  

www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
Ügyfélszolgálat: 06 20 910 4517

Pénzkereset otthoni munkával!
KLÍMA-PIKNIK 

AZ ERZSÉBET-LIGETBEN 

a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület szervezésében, 
a „Keszthelyi klímastratégia kidolgozása 
és klímatudatosságot erősítő, szemlélet-

formáló programok megvalósítása"  
című pályázat keretében  

Projekt száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 

2021.JÚLIUS 3. SZOMBAT 16.00 ÓRAKOR 
Keszthely, Csárda utca (Balaton-part, Erzsébet-liget) 

Miért érdemes eljönni? 
Mert a liget gyönyörű, megismerhetjük elfeledett tör-
ténetét dr. Szabó István kalauzolásával, élményekkel 
teli sétát tehetünk a lombok hűvösében, új ismerete-
ket szerezhetünk a növényvilág pótolhatatlan szerepé-
ről életterünk fennmaradásában, klímánk védelmében, 
és a séta végén finom falatok mellett beszélgethetünk 
természeti környezetünk értékeiről és felelősségünk-
ről. 

Mindenkit várnak a kétszáz 
éves fák, a madárdal 
és a Keszthelyi 
Környezetvédő 
Egyesület

ÚJ ÚJ TERMÉK!TERMÉK!

Balatonszentgyörgy, Berzsenyi Dániel u. 54.
Nyitva tartás: mindennap 6.00-22.00-ig

15Hevítőrúd        féle ízben

Az „ÖN benzinkútja”
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VÁSÁR!VÁSÁR!

Megújul a kiskastély

A várossal tartott közös sajtótájékoz-
tatón dr. Udvardy György veszprémi 
érsek kifejtette, a kiskastély elhelyezke-
dése és történeti mivolta miatt is alkal-
mas óvodának. Úgy fogalmazott: arra 
a közös döntésre jutottak, hogy igen 
jó, indokolt lenne mindkét fél részé-
ről egy olyan óvoda felépítése, ami az 
előttünk álló évtizedek követelménye-
inek megfelel, és reális igényeket elégít 
ki mind a városban, mind a régióban. 
Dr. Udvardy György hozzátette, az 
érsekség szándéka, hogy napi elérhető 
távolságban legyenek oktatási intézmé-
nyek az egyházmegyében. Ahol nincs 
iskola vagy óvoda, ott intézményléte-
sítést terveznek. Saját forrásaik mellett 
már rendelkezésre álló kormányzati 
támogatásokkal tudják ezt megtenni. 

– Települési és térségi szemmel 
nézve is fontos ez a bejelentés – hang-
súlyozta Keszthely polgármestere, kife-
jezve köszönetét dr. Udvardy György 
érseknek és munkatársainak. Nagy 
Bálint arról beszélt, a valódi értékek 
átadását nem lehet elég korán elkezde-
ni. A keresztény nevelés értékei mellett 
Keszthely iskolavárosi mivoltát is 
tovább erősíti az új intézmény létesí-
tése. – Nem lakáscélú vagy gazdasági 
célú, hanem közösségi célú beruhá-

zás valósul meg a keszthelyi 
családok érdekében a Veszp-
rémi Főegyházmegye által, 
mely megvásárolja a kiskastély 
épületét és területét – így ezen 
kiemelkedő fejlesztésnek kö-
szönhetően tovább erősödik a 
katolikus egyház és Keszthely 
város kapcsolata. Az egyház 
eddig is jelen volt városunk-
ban intézményfenntartóként, 

és látjuk, hogy kiemelkedően jó gazda. 
Az egyházi fenntartású Ranolder János 

Római Katolikus Általános Iskola 
fejlesztéseként egy magas színvonalú, 
gyermek- és értékközpontú, térsé-
gi, modern, keresztény értékrendet 
képviselő katolikus óvodaintézmény 
épül, így az önkormányzati és állami 
intézmények mellett a jövő év végétől 
lehetőség lesz egyházi óvodába is írat-
ni a gyermekeket Keszthelyen. Bátran 
mondhatom, hogy közös célunk a leg-
magasabb oktatási és nevelési színvo-
nal megteremtése az új intézményben 
– fogalmazott a polgármester.

Hosszú évtizedek után megújul, életre kel a nagyon régóta üresen, kihasználatlanul és rossz állapotban, 
méltatlan körülmények között lévő, a Vásár téren található kiskastély, melyben óvodát létesít a Veszpré-
mi Főegyházmegye. Dr. Udvardy György érsek és Nagy Bálint, Keszthely polgármestere közös szándék-
nyilatkozatot írtak alá az épület megvásárlásáról. Az egyházmegye a jövő év végéig az épület felújításá-
val és bővítésével szeretné megnyitni a nevelési intézményt.

A sajtótájékoztatón továbbá elhangzott, hogy az új óvoda a katolikus 
nevelés komplexitását is szolgálja. A szándéknyilatkozat aláírá-
sával egy közel másfél milliárd forintos fejlesztés megindításának 
útjára lépett Keszthelyen a Veszprémi Érsekség. Az egyházmegye 
szándéka, hogy jövő év végére befejeződjön az építkezés, a felújítás. 
Öt csoportot szeretnének indítani, ami 80-100 gyermek nevelését 
végezné. Az érsekség a szülők, az iskolájuk és a jövőben várható 
igények figyelembevételével döntött az óvoda létesítése mellett. 



4 balatoni KRÓNIKA   2021. Június 52021. Június    balatoni KRÓNIKA

Engedélyezték a Békás-tó rekonstrukcióját
BÉKÁS-TÓ REKONSTRUKCIÓJA, FŐZŐKONYHA-FEJLESZTÉS, ÚTÉPÍTÉS. CSAK NÉHÁNY AZOK KÖZÜL A FEJLESZTÉSEK KÖZÜL, MELYEK KARMACSON ZAJLANAK.

Kelemen István polgár-
mester elmondta: a TOP-
2.1.3-15-ZA1-2019-00018 
kódszámú, Környezetvé-
delmi infrastrukturális 
fejlesztések című pályáza-
ti programban a Békás-tó 
revitalizációja című projekt 
kivitelezési engedélye jog-
erőre emelkedett. 
– Ezt követően lefolytat-
tuk a beszerzési eljárást, 
és június 25-én átadtuk 
a munkaterületet a kivitelezőnek. Üröm 
az örömben, hogy az építési engedély-
ben meghatározottak szerint a munká-
latokat szeptember 1-jén tudjuk csak 
elkezdeni, és mindösszesen két hónap 
áll rendelkezésre a kivitelezés befejezésé-
re. A főzőkonyha energetikai fejlesztése 
során helyükre kerültek a napelemek. A 
meglehetősen rossz állapotú tetőhéjazat 
cseréjét is megoldottuk. A TOP-3.2.1-16 
operatív programnak köszönhetően az 

önkormányzati hivatal épületének szi-
getelését július első hetében kezdjük el. 
Hosszadalmas procedúrát követően si-
került némi többlettámogatást nyernünk 
a 2019-ben beárazott projektre. Készül a 
2020. évi Magyar falu programban támo-
gatást nyert közterületi játszótér, hama-
rosan megérkeznek az új játékok. A 058, 
019, 015 számú külterületi utak felújítása 
jó ütemben halad. A stabilizált szerkeze-
tű út kialakításával hamarosan csatlakoz-

hatunk a 13-as számú Fertőd–Keszt-
hely kerékpárhálózathoz.
– A 2021. évi Magyar falu pályáza-
ti programban három fejezetben 
adtunk be támogatási kérelmet: az 
„Önkormányzati temetők infra-
strukturális fejlesztése” programban, 
továbbá falugondnoki gépjármű 
beszerzésére és kommunális eszköz 
beszerzésére. Ezek a pályázatok már 
a bírálati szakaszban vannak, re-
ménykedünk a pozitív elbírálásban. 
A felelős állattartás elősegítése című 

pályázati kiírásban a lakossági igényeket 
figyelembe véve nyújtjuk be pályázatun-
kat. Lehetővé vált ismét rendezvényeket 
tartani. Sokan jelezték, hogy szívesen 
vennének részt közösségi eseményen. 
Természetesen igyekszünk megfelelni 
az elvárásoknak. Szervezzük az idei fa-
lunapot. Július utolsó vasárnapján, 25-én 
tartjuk meg szabadtéri rendezvényünket. 
A képviselő-testület tagjai gőzerővel ter-
vezik és szervezik a programokat.  

A mecénás gróf, Festetics György 
szellemi hatása mindmáig érezhető, 
szakmaszeretetre, emberségre és ma-
gyarságra nevel az intézmény, melynek 
jelmondata is önmagáért beszél: „Vive 
Memor Nostri Rigidi Servator Honesti 
– Úgy élj, emlékezz, hogy a becsüle-
tünk őrzője vagy”.
A Georgikon ezer szállal kötődik 
Keszthelyhez, de kisugárzása, hatása 
messze túlhalad a város határain. Az 
intézmény szakmailag, szellemileg 
felbecsülhetetlen értéket képvisel, az 
elmúlt két évszázad hazai agrárfejlő-
désében meghatározó és megkerül-
hetetlen szerepet játszanak, játszottak 
az itt végzett gazdászok. A Georgikon 
polgárai hazaszeretetből és magyarság-
ból mindig példát mutattak – 1848-ban 
elsőként csatlakoztak a szabadságharc-
hoz, mind az első, mind a második 
világháborúban rengetegen áldozták 
életüket a harcokban, és polgáraik 
1956-ban is formálták a keszthelyi 
eseményeket.
A kutatási tevékenységet és a hall-
gatók gyakorlatorientált képzését a 
Georgikon Tanüzem segíti, emellett 
rengeteg sportolási lehetőség, vízitelep, 
kitűnő kollégiumi elhelyezés, a BEXI 
és a XIROS klubok, a Csíki-túrák, 
diáknapok, gazdászmaratonok teszik 

élménydússá és felejthetetlenné az 
egyetemi éveket.
Csaknem száz oktató és kutató végez 
széleskörű állat-, növény- és gazdaság-
tudományi kutatásokat Keszthelyen, a 
keszthelyi és székelyudvarhelyi képzési 
helyeken 1100 hallgató folytat tanul-
mányokat. A Georgikonon a MATE 
hallgatói mellett tanulnak a Pannon 
Egyetem turizmus-vendéglátás szakos 
hallgatói is, akik az integráció során 
hűségesek maradtak a Georgikonhoz. 
Az oktatási és kutatási tevékenységen 
túl az intézmény életében kiemelt 
szerepet kap a manapság divatosan 
„harmadik egyetemi missziónak” 
nevezett társadalmi szerepvállalás: 
szaktanácsadás, felnőttképzés, magas 
színvonalú tudományos ismeretterjesz-
tő előadások nyári és téli egyetemeken, 
számos konferencia, szakmát népsze-
rűsítő rendezvény, a városi és országos 
hírű Sárgulás, vagy akár a tucatnyi éve 
gondozott Szendrey-emlékszoba is 
ebbe a körbe sorolható.
2020 júliusában a Georgikont a 
gödöllői székhelyű Szent István 
Egyetemhez integrálták, majd 
2021 februárjától az intézmény 
modellváltással a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem nevet kap-
ta. A Georgikon oktatási, kutatási 

portfólióját, a Festetics Doktori Iskolát 
és értékeit megőrizve vált az egyik leg-
nagyobb hazai egyetem sarokkövévé. 
Az idei jelentkezési és felvételi időszak-
ban a korábban is meghirdetett szakok 
mellett gyógy- és fűszernövények 
felsőoktatási szakképzéssel és állatte-
nyésztő mérnöki alapszakkal bővült a 
képzési paletta. Ennek is köszönhetően 
korábban soha nem látott mértékű 
jelentkezőszám-növekedést értek el 
az idén tavasszal – 53 százalékkal nőtt 
az első helyen a Georgikon Campust 
és Keszthelyt megjelölők száma, ami 
400 első helyes jelentkezőt jelent és a 
gödöllői 490 jelentkező után a második 
legmagasabb agrár jelentkezési szám 
a MATE-n, mely a pótfelvételi idő-
szakban még bővülhet. Ez is mutatja: a 
Georgikon továbbra is vonzó, családias 
légkörű, hallgatóbarát intézmény, ahol 
jó hallgatónak és oktatónak, munka-
társnak lenni.

224 éves a Georgikon
Európa elsőként alapított mezőgazdasági felsőfokú tanintézete,  
a Georgikon 1797. július elsején nyitotta meg kapuit.

Nyaralás és az autó kapcsolata
A nyári idõszakra való tekintettel bemutatjuk azt, mi tesz kényelmessé egy autót, és milyen jármûvel 
érdemes hosszabb útra elindulni. 

Nyáron sokan indulnak vakációzni, az utazás fárasztó lehet. Ha nem figyelünk, hogy kényelmesen 
vezessünk, megnõ a balesetveszély kockázata. Hogyan tudjuk ezt megelõzni?

Manapság a legtöbb jármû alapvetõ tartozékának számít a klíma, mely segít ab-
ban, hogy mindig hideg fejjel vezethessünk, és a bódító meleg ne vonja el kon-
centrációképességünket.
 Egy család esetében számtalan csomaggal indulunk. Érdemes olyan autót válasz-
tanunk, melynek nemcsak az utastere komfortos, de a bõröndök is jól elférnek 
benne. Fontos szempont, hogy azokat tudjuk rögzíteni. A kényelmes és biztonsá-
gos utazáshoz kiváló választás például egy ultrakompakt SUV, de családdal akár 
nagyobb kombi is remek döntés.
 Egy kényelmes nyakpárna, puha üléshuzat, vagy memóriahabos kormányvédõ is 
hasznos lehet. Minél kényelmesebben rendezkedünk be autónkban, annál késõbb 
fáradunk el, de a hosszú utak során így is tartsunk rendszeres pihenõt, lehetõleg 
kétóránként.

Értékesítõ csapatunk segít Önnek az igényeinek leginkább megfelelõ gépkocsi kiválasztásában. 
Szalonunkban Ön személygépkocsi-modellek (Suzuki, Kia, Fiat, Isuzu) mellett a haszongépjármûvek 
teljes választékát is megtalálja. 

Kényelmi 
kiegészItok:

Méretes 
csomagtér:

KlIma:

GADÁCSI CSOPORT, Tapolcai út 
(Alpha Park mellett)  
Tel.: 83/511-040



ÉLETRE KELT A TÁJ!

MISKOLC
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Balaton Hotel Balaton Hotel 
          mellett          mellett

LángosLángos
KürtõskalácsKürtõskalács

Lángos
Kürtõskalács

Balaton Hotel 
          mellett

A keszthelyi INTERSPORT idén már a tizenegyedik „szezon-
jára” készül. Az áruház 2010 tavaszán nyitotta meg kapuit,  
és elmondhatjuk, hogy a régió legmodernebb sportüzletével 
van jelen a város és a vonzáskörzete életében.
Tavaly felújítottuk üzletünket, átfestettük a falakat, új bútorokat rendeltünk, hogy az áruház jobban áttekinthető és 
kényelmesen bejárható legyen.
Az INTERSPORT az elmúlt évek alatt rengeteg szponzori és támogatási programban vett részt, megjelent különféle 
sporteseményeken, focitáborokban, és kezdetek óta fő szponzorként szerepel a Keszthelyi Kilométerek futóverse-
nyen is. Célunk, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő sporteszközt, amivel kellemes időtöltést szerezhet 
magának vagy akár családjának, baráti társaságának. Kollégáinkat folyamatosan képezzük, az áruházban megjele-
nő újdonságokat szívesen megmutatjuk vásárlóinknak, azokat sok esetben ki is lehet próbálni.
A város elhelyezkedése és természeti adottságai miatt (a Balaton és a Keszthelyi-hegység közelsége) idén nyáron 
is nagy az érdeklődés a vízi sportok és a kerékpározás mellett a túrázás iránt is. Újdonság, hogy a hagyományos 
kerékpárok mellett egyre többen érdeklődnek az elektromos kerékpárok iránt. A város közelében fekvő hegység 
szuper lehetőséget biztosít a bátraknak, hogy kipróbálhassák aktivitásukat, erőnlétüket egy fantasztikus elektromos 
terepkerékpárral. Áruházunkban több márkával (GENESIS, KTM) és többféle modellel vagyunk jelen, túra-, városi 
és terepkerékpár-kínálattal egyaránt. A kerékpárjaink mellé számos kiegészítőt ajánlunk, legyen ez alkatrész, sisak 
vagy ruházat, amivel biztonságosabbá és kényelmessé tudjuk tenni a kirándulást. Üzletünkben kerékpárjainkhoz 
kínálunk szervizszolgáltatást is. Tipikus nyári termékünk a SUP, ami évről évre egyre több hódolóra talál, és egyre 
nagyobb számban jelenik meg a Balatonon. SUP-kínálatunk folyamatosan nő, különböző modelleket kínálunk több-
féle árkategóriában, amiből szakértő kollégáink segítenek mindenkinek kiválasztani a megfelelő típusú sporteszközt. 
A SUP-hoz rendelkezünk kiegészítőkkel is, ami elengedhetetlen a nyári vízi kalandokhoz, gondolunk itt a vízálló 
táskákra, telefontartókra, mentőmellényre.
A mottónk: „BÁRHOL SPORTOLSZ, VELED VAGYUNK” – INTERSPORT THE HEART OF SPORT!
Mosolygós kollégáink kompetens és udvarias kiszolgálással, hosszított nyári nyitvatartással várják vásárlóinkat 
Keszthelyen, az Alphaparkban!
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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…. 

Szabott székszoknya bérelhető esküvőkre, 

konferenciákra, rendezvényekre!



Köszönjük!
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Tisztelet a mindennapok hőseinek.
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Változatos programkavalkádot kínál a keszthelyi Múzeumok Éjszakája program.
Ezen a napon a város magán- és közgyűjteményei, kiállítóhelyei különleges családi rendezvényekkel,
rendhagyó tárlatvezetésekkel, Szent Iván Éji tűzgyújtással, koncertekkel, színes lovasprogramokkal
és fényjátékkal várják az érdeklődőket.

A belépőjegy megvásárlása (védettségi igazolvánnyal) 2021. június 26-án a programban résztvevő
összes intézmény látogatására jogosít fel. A belépőjegy felmutatásával a
helyszínek között 18.00 – 23.00 óráig a Balatoni Múzeum elől óránként induló
és körjáratban közlekedő Dottó kisvasút használata díjmentes.

Felnőtt jegy: 2200,- Ft Gyerekjegy (6–14 éves kor között): 1100,-Ft

Az éjszaka,
amikor minden életre kel...

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

Nyár
Kényelem

Diego®

Bluefield műfű   
(10-30 mm szálmagasság)  

7.999,-Ft/m²

Aqua barna szőnyeg  

– kültérre is!   
9 490 Ft-tól/darab

In and Out szőnyeg  

– kültérre is!   
1 990 Ft-tól/darab

Long Island műfű (szálmagasság 30mm felett) 10.999,-Ft/m² 
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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

Minden nap 17 órától kedvezményes jegyárakkal!

Wellness kalandok a Kehida Termálban

Trópusi csodák képviselői Keszthelyen

Mit kell tudni róluk, hol fordulnak 
elő orchideák?

Ezeknek a trópusi csodáknak hason-
lóan különleges virágú, de kizárólag 
talajlakó képviselői Európában is 
honosak és Magyarországon is él 
mintegy 70 képviselőjük. Az orchi-
deák egyik magyar népi elnevezése a 
kosbor, ezért kosborféléknek is hívják 
a hazai és egyéb mérsékelt égövi, 
talajlakó fajokat. Mindkét elnevezés, 
az orchidea és a kosbor is, a here 
szóra vezethető vissza, ami a névadó 
nemzetség talajban lévő ikergumóira 
utal, melyek a korai megfigyelőket 
a kos heréjére (kosmony) emlékez-
tették. A tápanyagban és biológiai 
hatóanyagokban gazdag ikergumóból 
a fiatalabb leánygumó szolgáltatja 
a Törökországban népszerű szálep 
alapanyagát, amiből nyáron fagylaltot, 
télen forró italt készítenek. Hazánk-
ban legfeljebb az állatok párzási 
kedvének felgerjesztésére használ-
ták az ikergumókat, illetve volt egy 
időszak, amikor ragasztóanyagot is 
előállítottak belőlük. Fontos viszont, 
hogy mostanra már hazánkban 
minden orchidea védettséget élvez, 
így kiásni, leszakítani nem szabad 
őket! A kosborok nagyon különleges 
életmenetű növények, biológiájuknak 

számos egyedi vonása van, ez teszi 
őket rendkívül sérülékennyé. Ugyan-
akkor nagyon életrevalóak is, szinte 
mindenütt megtalálhatók képviselőik 
a mocsaraktól a sűrű, sötét erdőkig 
egyaránt. A hazai fajok általában 
kicsik, vagy kevéssé feltűnő termetű-
ek, közel kell hajolnunk virágaikhoz, 
hogy szépségüket észrevegyük.

Keszthelyen és környékén hol talál-
kozhatunk orchideákkal?

A Balaton-parti rétek egyik értékes 
fennmaradt állománya Fenékpusztán 
van, ahol elég sok kosborféle él még 
napjainkban is. Találhatunk itt kora 
tavasszal nyíló pókbangót, melynek 
kis, szőrös virágai a megporzó hár-
tyásszárnyú rovar nőstényére emlé-
keztetnek, vagy kicsit később rózsa-
színben pompázó vitézkosborokat és 
szerény, zöldes színű virágú békakon-
tyokat is. A Keszthelyi-hegység szinte 
minden egyes élőhelytípusa gazdag 
orchideában. A száraz erdők tavasszal 
a legszebbek, az egyik legnagyobb 
termetű kosborunk, a bíboros kosbor 
után a kisebb, de ugyanolyan szép-
ségű sömörös és tarka kosbor bontja 
szirmait. A fehér virágai miatt kevéssé 
feltűnő kétlevelű sarkvirág szintén 
nagyon gyakori. Az árnyas erdők 

gyakori fajai közé tartoznak a madár-
sisak- és a nőszőfűfajok. Ez utóbbia-
kért azonban ki sem kell mennünk az 
erdőbe, ők a jó példái a kosborok pio-
nír természetének. Gyakran jelennek 
meg másodlagos élőhelyeken, még 
városon belül is találkozhatunk velük. 
Mivel gombákkal élnek mikorrhiza 
kapcsolatban, így ligetes helyeken 
a fák telepítése után pár évtizeddel 
már megjelenhetnek. Keszthelyen az 
egyetemi kollégium körül igen szép 
állománya él a fehér madársisaknak, 
májusban egészen feltűnőek viszony-
lag nagy virágai. 
A hazai kosborfélék túlélését csak az 
biztosíthatja, ha a természetközeli 
élőhelyeket megőrizzük. A fenék-
pusztai Balaton-parton a legeltetés 
és/vagy kaszálás fenntartása ugyan-
olyan fontos, mint az, hogy ahol nem 
feltétlenül szükséges, ott hagyjuk a 
füvet és a benne esetleg észre sem vett 
növényeket megnőni, virágba borulni. 
Lehet, hogy nem orchideák nyílnak 
benne, de ha közelről megnézzük, 
biztosan találhatunk szép és hasznos 
virágokat, amelyek a méhek és a lep-
kék számára nélkülözhetetlen nektár- 
és virágporforrások. Mindenki tesz a 
természeti értékek megőrzéséért, aki 
saját környezetében is megbecsüli a 
vadvirágokat!

Napjainkban a virágos ablakokban nem cserepes muskátlik, hanem cserepes orchideák díszlenek, és a 
gyönyörű növények ügyes kezű, kertészeti vénával megáldott rajongói már maguk is ugyanolyan ügye-
sen szaporítják e növényeket, mint nagyszüleink a muskátlit. Ezen színpompás trópusi növények hazai 
jelenlétéről dr. Bódis Judit botanikus, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keszthelyi Georgikon 
Campusának egyetemi docense tájékoztatta lapunkat.

A fotókat Pacsai Bálint 
készítette.

A keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. álláshirdetést tesz közzé
• általános temetkezési dolgozó •    és    • festõ-mázoló szakmunkás •
munkakör betöltésére. Jelentkezés benyújtása: titkarsag@khvuz.hu. 

 Érdeklõdni: 83/515-331 telefonszámon. www.khvuz.hu

Keszthelyi Piac
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VÁRUNK ZALAEGERSZEGEN ÉS KESZTHELYEN IS! 
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18. – 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45.  

92/312-365 -  zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

SZERZŐDÉSES KATONÁNAK! 
 

Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 65 éves korig. 

A jelentkezéshez szükséges: erkölcsi bizonyítvány, tüdőszűrő eredmény, katonai orvosi, 
pszichológiai és fizikai alkalmasság, „C” kategóriás jogosítvány előny, de nem feltétel! 

 

JÁRANDÓSÁGOK 
Illetmény havi NETTÓ 173.000Ft-tól, egyszeri Bruttó 100.000 Ft-os szerződéskötési díj, 

utazási költségtérítés, a 6 hónapos próbaidő után albérlet támogatás vagy lakáslízing, 
ruházati ellátás, élelmezési ellátás, tanulási és külföldi katonai missziós lehetőségek 

 

 

Zöldséges tésztafészek

A spagettit lobogó, sós vízben kifőzzük, majd lecsepegtetjük. Tűzálló 
tálat választunk, a hosszú tésztaszálakból „fészkeket” formálunk, és 
egymás mellé rakjuk őket.  
A zöldségféléket megtisztítjuk, amelyiket szükséges, feldaraboljuk, és 
4-5 perc alatt előfőzzük. A vajon megpirítjuk a lisztet, felöntjük tejjel, 
és folyamatosan kevergetve besűrítjük. A tűzről levéve sóval, borssal ízesítjük, és a krémsajtot elkeverjük benne. A le-
csepegtetett zöldségfélékkel megtöltjük a fészkeket, a mártással leöntjük, és előmelegített sütőben 200 Celsius-fokon 
15-20 perc alatt átsütjük. Forrón, finomra vágott snidlinggel meghintve kínáljuk.

Hozzávalók: 
40 dkg spagetti (durumbúzából), 5 dkg vaj, 
80 dkg vegyes zöldség (idény és kedv szerint). 
A mártáshoz: 6 dkg vaj, 6 dkg liszt, 3 dl tej, 10 dkg 
krémsajt, őrölt bors, só, a tetejére 1 csokor snidling

A jó idő beköszöntével egyre több kerékpá-
rossal találkozhatunk, a nyárra pedig valósá-
gos „robbanást” jósolnak a kerékpárhasználók 
számában. Többször elkerülhetetlen, hogy a 
biztonságot nyújtó kerékpárút helyett a közúti 
forgalomban is részt vegyenek. A balesetek 
megelőzése érdekében mindenképpen érde-
mes egypár, a biciklisekre vonatkozó KRESZ-
szabályt ismerniük.

Fontos, hogy kerékpárunkkal a lehetőségekhez 
mérten mindig az úttest jobb szélén, ahhoz 
minél közelebb húzódva közlekedjünk. Ameny-
nyiben többen tekerünk, egy sorban kell közle-
kednünk, nem egymás mellett, és a biztonsá-
gos megálláshoz szükséges követési távolságot 
megtartva.

Másik útra bekanyarodni, sávot váltani úgy 
szabad, hogy a manőver megkezdése előtt 
minden esetben hátrafordulunk és meggyő-
ződünk arról, hogy veszélytelen a kanyarodás 
megkezdése. 

Kanyarodás megkezdése előtt karunkat ma-
gunk mellé kinyújtva fel kell emelni. Ezzel 
jelezzük a többi közlekedő felé, hogy irányt 
szeretnénk váltani. Kanyarodás előtt a felező-
vonal mellé kell húzódni. Fontos, hogy mindig 

tekintsünk hátra és győződjünk meg arról, hogy 
nem előznek-e minket, mert a minket előző 
járműnek elsőbbsége van velünk szemben.

Egyirányú úton forgalommal szemben csak 
akkor lehet kerékpározni, ha azt külön kiegészí-
tő tábla engedi, az egyirányú út nem jelenti azt 
automatikusan, hogy oda behajthatunk.

Amennyiben az úttestet keresztezni szeretnénk, 
akár kijelölt gyalogátkelőhelyen, akár azon 
kívül, akkor azt csak úgy tehetjük meg, hogy 
a kerékpárról leszállva, azt tolva a legrövidebb 
úton kelünk át. Kerékpárt hajtva a gyalogátkelő-
helyen kerékpározni tilos, utat keresztezni tilos.

Fontos kiemelni, hogy a JÁRDA A GYALOGO-
SOKÉ, és nem a kerékpárosoké. Ha nincs kijelölt 
kerékpáros sáv, kötelesek az úttesten közleked-
ni. Járdán csak akkor kerékpározhatnak – maxi-
mum 10 km/h sebességgel –, ha az úttest erre 
alkalmatlan.

Sokan nem tudják, de a mobiltelefon haszná-
lata ugyanúgy tilos kerékpáron is, mint gépjár-
művezetés közben.

Balesetmentes kerékpározást kíván  
a Keszthelyi Rendőrkapitányság.

Rendőrségi Hírek  
– Kerékpáros balesetek megelőzésért



DUPLAFALAS KONSTRUKCIÓ

ISUP 300 SZETT

159.990,- 
139.990,-
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