
A sportpálya mellett felállított
rendezvénysátorban tartott ün-
nepélyes megnyitón Bartha Gá-
bor, a házigazda település polgár-
mestere üdvözölte a keszthelyi
járásban mûködõ 17 klub népes
tagságát, valamint a meghívott
zalaegerszegi, sümegi és zala-
szentgróti közösségek tagjait,
majd dr. Varga Andrea, a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Keszthely
Járási Hivatalának vezetõje nyi-
totta meg a mintegy 300 fõ rész-
vételével tartott rendezvényt.

Dr. Tõke Alajos, a Magyar Vö-
röskereszt Zala Megyei Szerveze-
tének jogtanácsosa bejelentette,
hogy a karitatív szervezet veze-
tõsége dicsérõ oklevéllel és
pénzjutalommal ismerte el az
évek óta példaértékûen mûködõ
Aranykorúak Társaságának sok-
rétû közösségi tevékenységét, a
pihenõéveiket töltõk aktivizálá-
sát. A szakember elmondta azt

is: ezúttal újabb két község,
Cserszegtomaj és Sármellék
nyerte el a kitüntetõ Humanitá-
rius Település címet. Míg a sza-
badtéri bográcsokban rotyogtak
a fõzõversenyre nevezett csapa-
tok étkei, addig a színpadon egy-
mást váltották a bemutatkozó
csoportok.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Cegléd, Fertõd, Szombathely
és Sárvár után, Kaposvár és Siófok
elõtt a keszthelyi eseményhelyszí-
nen is bemutatták a legnagyobb
magyar kerékpárverseny idei
programját, kísérõrendezvényeit
és a régiót érintõ eseményeit.

Az elmúlt esztendõben hat nap
alatt félezernél több kilométert
tettek meg a sisakos programba
benevezettek, azt a küldetést vál-
lalva, hogy népszerûsítik e sport-

ágat és a biztonságos bringázást.
A túra résztvevõivel pár kilomé-
tert együtt tekertek a helybéli ál-
talános iskolás fiatalok, és egy
fantasztikus ügyességi bemutató-
nak is részesei lehettek. A rendez-
vény beharangozóján felszólalás-
ra kérték Ruzsics Ferenc polgár-
mestert, aki elárulta, tavaly Hévíz
segítségével léptek kapcsolatba a
rendezvényt megálmodókkal, és a
sportot támogató városként

örömmel lettek cél- és rajthely-
szín, illetve részhelyállomás.

Fõ szervezõként Eisenkram-
mer Károly, a Tour de Hongrie
szervezõbizottságának elnöke ki-
emelte: a magyar kerékpáros kör-
versenyen hat nap alatt 25 ország
120 versenyzõje 740 kilométert
tesz majd meg. A verseny kilenc
évtizedes története során a hazai
kerékpárosok szerezték meg a
legtöbb gyõzelmet.

A Balaton fõvárosa június 29-
én, szerdán az elsõ szakaszban, il-
letve 30-án, csütörtökön a máso-
dik szakaszban lesz majd cél-, il-
letve rajtállomás, ezért a rendõri
biztosítás mellett zajló verseny al-
kalmi útlezárásokat is hoz majd.

A városi könyvtár könyvheti
rendezvényén Kukorelly Endre író-
költõ mutatkozott be. A Fõ téren
és a várkertben gyermekmuzsika,
bohóc- és néptáncmûsor, játék-
park, táncház, több koncert is
várta az érdeklõdõket. A Fõ téri
templomban Hancz Gábor Tamás
csornai premontrei perjel misé-
zett, majd a gimnáziumban meg-
nyílt a Premontrei Herbárium kiál-

lítás, késõbb a Mozgás Házában
tartotta ünnepi közgyûlését a
Vajda János Öregdiákok Egyesü-
lete. A kísérõprogramok között
volt városismereti séta, nemzet-
közi konferencia a multimédia
oktatásban betöltött szerepérõl,
ingyenes uszodalátogatás, a
tanuszodában triatlon, ked-
vezményes sétahajózás és sakk-
banokság is.

A Balaton Színház, Simándy-
termében kezdõdött az ünnepi
képviselõ-testületi ülés, melyen
elsõként dr. Török Gábor profesz-
szor tolmácsolta Keszthely város
tiszteletbeli magisztrátusának vé-
leményét a település elmúlt évi
teljesítményérõl. A Keszthelyrõl
elszármazott neves szakemberek
közös meggyõzõdését összefogla-
ló polgári jogász úgy látta: az
eddig végzett munka nem csupán
eredményes, de látványos is volt.
A grémium véleményvezére Ru-
zsics Ferencet a városáért élõ, azt
szeretõ településvezetõként
aposztrofálta.

Keszthely város napja alkal-
mából immár tizedik alkalommal
köszönthette a megjelenteket a
polgármester, aki áttekintést
adott a mögöttünk hagyott esz-
tendõrõl, a megvalósult fejleszté-
sekrõl s a jövõ terveirõl. 

A felsoroltakon kívül, a már
megjelent pályázati felhívásokra
még több mint egymilliárd forin-
tos fejlesztési elképzeléseinket
tartalmazó anyagokat kívánnak
beadni. Eddig ez összesen 4,5 mil-
liárdos igényt jelent. „Segítsen
bennünket ebben a hitünk, tenni
akarásunk, munkabírásunk, szor-
galmunk, tudásunk, tapasztala-
tunk, a kisebb vagy nagyobb kö-
zösségekkel, s az egész várossal
szembeni alázatunk” – zárta gon-
dolatait Ruzsics Ferenc.
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JÚNIUS 29–30-ÁN KESZTHELYEN

Tour de Hongrie bicajverseny
BENÉPESÜLT KESZTHELY

Hagyományos városnap
Keszthely ismét színes, változatos, háromnapos, gazdag prog-

ramsorozattal ünnepelte fennállásának 769 éves jubileumát. A
sétálóutcát hagyományosan tértextilekkel dekorálták, a Balaton
Színházban bemutatták a „Ki kicsoda Keszthelyen?” címû kiadványt,
megnyitották a mûvelõdési központ fafaragó körének 40 éves
jubileumi tárlatát.

A Tour de Hongrie legnagyobb magyar kerékpáros verseny be-
harangozójaként május legvégén Keszthelyen tartották a tavaly
debütált, Sisakot viselek! elnevezésû túraprogram roadshow-hoz
kapcsolódó kisérõrendezvényét, illetve a legnagyobb magyar ke-
rékpáros körverseny regionális sajtótájékoztatóját. Dr. Petánovics Katalin részére a

város érdekében kifejtett, annak
hírnevét öregbítõ kiemelkedõ
munkássága, egész életmûve elis-
meréséül az önkormányzat által
alapított legrangosabb kitünte-
tést, a „Keszthely Város Díszpolgá-
ra” kitüntetõ címet adományozták. 

Ketten is megkapták a „Keszt-
hely Városért” kitüntetõ címet. 

Nádler József Mihályné a város
érdekében kifejtett, példaértékû,
magas színvonalú munkája elisme-
réséül, mert nem lenne áldozatos
tevékenysége nélkül Keszthelyi

Karnevál, Harmonikafesztivál,
Verklifesztivál, Szüreti Fesztivál, és
még számtalan civil rendezvény,
kezdeményezés is szegényebb
lenne segítõkész, roobotja nélkül.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Kitüntetéseket adtak át
A városnapon, az önkormányzat által alapított kitüntetések át-

adási ünnepségén elõször dr. Petánovics Katalint szólították, aki
nyugdíjazásáig a Balatoni Múzeum néprajzos muzeológusaként te-
vékenykedett, de 1972 és 1976 között az intézmény igazgatóhe-
lyettesi feladatait is ellátta. 

CSAPATOSAN CSERSZEGTOMAJON

Aranykorúak juniálisa
Immáron negyedik alkalommal gyûltek össze a nyugdíjasokat

tömörítõ közösségek, hogy részesei lehessenek az Aranykorúak ju-
niálisán kínált sokszínû programoknak. A Magyar Vöröskereszt Za-
la megyei és Keszthely térségi szervezetei által támogatott, az
Aranykorúak Társasága által meghirdetett egész napos fesztivál-
nak ezúttal is Cserszegtomaj biztosított helyszínt. 



Ruzsics Ferenc polgármester
köszöntõjében megemlékezett a
rövid, tömör felszólításokat tar-
talmazó falragaszok mostani és
korabeli jelentõségérõl,
majd dr. Csorba László, a
Magyar Nemzeti Mú-
zeum fõigazgatója sze-
mélyes életpéldájából
vett visszaemlékezésével
próbálta igazolni, hogy a
háború nem csak szomo-
rúságot, traumákat, bá-
natot volt képes hozni,
hanem olykor a nyugvó-
pont megteremtésére is
képes volt. Kiemelte: a
gazdag formanyelven
megszólaló plakátok al-
kotói között megtalálha-
tók az 1910-es, 1920-as
évek legnevesebb festõi,
grafikusai, akik akkor
nem szégyellték, hogy
egy plakát elkészítésé-
hez adták a nevüket. Ál-
taluk olyan életmód- és mûvelõ-
déstörténeti értékû információk-
hoz jutunk, melyek megragadó
képi élménnyel párosulnak. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia
utolsó évtizedének színes plakát-
termését, a háború elõtti évek
mindennapjait, a harcterek való-

ságát, a forradalmak lázas hónap-
jait, a román katonai megszállást
és az 1920. évi trianoni döntést is
nyomon követhetik a látogatók.
Az elsõ teremben nézelõdõk ré-
szesei lehetnek egy elveszett, „az
emlékekben álomvilággá formáló-
dó” létnek. A második teremben
már a hátország közvélemény-
formáló tömegrekvizitumai látha-

tók, mutatva a háborús propa-
ganda erejét, amelynek fontossá-
gára és erejére ekkoriban ébred-
tek rá a modern hatalmak. A har-
madik, a „mementóterem” a ráis-
merés tere, amelyben azt jelzik,
hogy miként mutatkozott meg a
háború igazi arca. Az utolsó, ne-
gyedik kiállítási tér már egy egé-
szen új törvények szerint mûkö-
dõ, „vészterhes politikai esemé-
nyeket megjelenítõ világot” mu-
tat. 

A zivataros 20. század egyik

legviharosabb évtizedének kér-
déseit teszi fel, majd válaszolja
meg az idõszaki tárlat úgy, hogy
közben elsõrangú magyar képzõ-
mûvészek remekmûvû, tömegek-
hez szóló mûalkotásait élvezzük.
A kiállítás szimbólumai az álom és
a valóság világát és annak össze-
kuszálódó szálait, majd rémségét
is felelevenítik. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Zalaegerszegi Szakképzési

Centrum Közgazdasági Szakkö-
zépiskolája a város érdekében ki-
fejtett, példaértékû, magas szín-
vonalú tevékenysége elismerésé-
ül kapta meg a Keszthely Városá-
ért elismerést, amit az intézmény
igazgatója, Siszler Katalin és a Za-
laegerszegi Szakképzési Centrum
fõigazgatója, Szabó Károly közö-
sen vettek át.

A „Keszthely Város Szolgála-
táért” kitüntetést posztumusz dr.
Kató Gergely nemrég elhunyt vá-
rosi tiszti fõorvosnak, a Vöröske-
reszt egykori elnökének, a Keszt-
helyi Haladás labdarúgó-szakosz-
tály vezetõjének, a helyi futball-
élet önzetlen apostolának ítélték.

Ugyanezt az elismerést kapta
dr. Mencz Zsuzsanna körzeti gyer-
mekorvos, aki a kórházi munka
mellett több éven keresztül volt a
városi Vöröskereszt elnökhelyet-
tese. 

A Keszthelyi Agrártudományi
Egyetemen diplomát szerzõ dr.
Gelencsér József tanársegéd,
egyetemi titkár nagy sikereket
ért el mind a gimnáziumi nép-
tánccsoporttal, mind az egyetemi
Georgikon Néptáncegyüttes tag-
jaként, egyik irányítójaként.
Mindezen tevékenység ellátá-
sáért kapta meg a „Keszthely Vá-
ros Szolgálatáért” kitüntetést. 

Bereczky Csaba Kálmán fafara-
gómester, alkotóház-vezetõ, ok-
tató 1975-ben kezdte a szakkör-
vezetést a Goldmark Károly Mû-
velõdési Központban, mely a mai
napig mûködik. A faragókör alko-
tói közül többen nyerték el a Né-
pi Iparmûvész címet. Faragómun-
kásságát 2004-ben a Népmûvé-
szet Mestere díjjal jutalmazták.
Részére a város életében kifejtett
kiemelkedõ tevékenysége elis-
meréséül a „Keszthely Város Szol-
gálatáért” kitüntetést nyújtotta
át a polgármester. 

A „Keszthely Város Szociális El-
látásáért” díjat Illés Tamás László,
a keszthelyi Zöldmezõ Utcai Álta-
lános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény

pedagógusa, kollégiumvezetõje
vehette át.

A város egészségügyi életében
kifejtett kiemelkedõ tevékenysé-
ge elismeréséül „Keszthely Város
Egészségügyéért” díjat dr. Matán
Ágnes nyugalmazott reumatoló-
gus kapta meg. 

Húsz éve a keszthelyi karate-
sport motorja, a Shotokan Sport-
egyesület Keszthely vezetõje, a
különös elismerést jelentõ 8. dan
fokozatig eljutott Csõsz-Tóth Nor-
bert, aki a New York-i Karate
Instructor Program diplomás
edzõje, a világ bármely egyesüle-
tében oktathat karatét. A sporto-
lót a város sportéletében hosszú
távon kifejtett, eredményes
munkája elismeréséül a „Keszt-
hely Város Sportjáért” kitüntetõ
címmel jutalmazták. 

Keczeli Zoltán Zala megye
egyik legsikeresebb sportolója,
több mint ötvenszeres sportlövõ
magyar bajnok. Négy világbajnoki
ezüst, valamint ezüst és bronz
Európa-bajnoki érmek tulajdono-
sa. „Keszthely város legjobb edzõ-
je” kitüntetõ címet kapta meg. 

Dr. Kardos József részére a vá-
ros sportéletében kifejtett, sike-
res és eredményes sportszakmai
munkája elismeréséül Péter Csa-
bával megosztva a „Keszthely vá-
ros legjobb utánpótlásedzõje” ki-
tüntetõ címet adományozták. 

File Mátyás párbajtõrözõ 15
éves korától a magyar válogatott
versenyzõje. Európa-bajnokságo-
kon minden évben a dobogón áll-
hatott, 5 alkalommal szerzett
ezüst, illetve bronzérmet. Világ-
bajnokságon egy elsõ helyezést,
valamint 2 ezüst- és 2 bronzér-
met vívott ki. Felnõtt országos
bajnokságon 2 alkalommal nyert.
„Keszthely város legjobb felnõtt
férfi sportolója” kitüntetõ címet
kapott. 

Major Veronika, a BEFAG Keszt-
helyi Erdész Lövészklub sportlövõ-
je a 2013. évi Európa-bajnokságon
nyújtott eredményes versenyzése
után címvédõként utazhatott ki a
2014-es moszkvai Európa-bajnok-
ságra, ahol mindkét versenyszám-
ban bajnoki címet szerzett, és a

legeredményesebb magyar spor-
tolóként tért haza. A spanyolor-
szági világbajnokságon hatalmas
fölénnyel sikerült megnyernie
mindkét versenyszámot, több
mint tíz körrel tudott jobbat pro-
dukálni, mint az ezüstérmesek. Õt
választották „Keszthely város leg-
jobb felnõtt nõi sportolójává”. 

Kovács Marcell András a Keszt-
helyi Diáksport Egyesület ver-
senyzõjeként 2015. év elején kö-
zéptávfutó létére megnyerte a
hosszútávfutóknak való Mezei
Diákolimpiai Bajnokságot, majd
bajnok lett fedett pályán is 1500
méteren. Õ a jövõ embere, aki
kellõképpen motivált, töretlenül
fejlõdik, még sok örömet okoz
majd a magyar atlétikának, ezért
érdemelte ki a „Keszthely város
legjobb ifjúsági fiú sportolója” ki-
tüntetõ címet.

„Keszthely város legjobb ifjú-
sági leány sportolójává” Csóti
Jusztinát, a Keszthelyi Diáksport
Egyesület versenyzõjét választot-
ták, aki korosztálya legeredmé-
nyesebb futója 100 és 200 méte-
ren. Többszörös országos bajnok
fedett pályán és szabadtéren. 

Nett Vivien a Csány–Szendrey
Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola 3. osztályos tanuló-
ja, a Keszthelyi Kiscápák Sport-
egyesület versenyzõje már két-
éves kora óta úszik. Kiemelkedõ
tanulmányi átlagának, valamint
kimagasló sportteljesítményének
elismeréséül a „Jó tanuló, jó spor-
toló” rangos elismerést idén õ vi-
hette haza. 

A Georgikon Diáksport Egyesü-
let férfi kézilabda-szakosztálya
részére a 2015. évben elért leg-
jobb csapateredmények elisme-
réséül a „Keszthely város legjobb
csapata” kitüntetõ címet adomá-
nyozta a képviselõ-testület, amit
Koloszár Zoltán szakosztályelnök
vett át.

HORIZONTHÉVÍZ-KESZTHELY4

PLAKÁT-ÁLMOK 1910–1920

Tárlat az Elsodort világról 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kultúrmûsorban a Sármelléki

Nõklub, a keszthelyi Napsugár
Nyugdíjasklub, a vindornyaszõlõsi
Õszirózsa Dalkör, az alsópáhoki
Nefelejcs Nyugdíjasklub, a cser-
szegtomaji Aranykorúak Klubja, a
vonyarcvashegyi és a rezi nyugdí-
jasklub nótacsokorral, népdalok-
kal, slágerekkel szórakoztatta a
résztvevõket, addig a Várvölgyi
Asszonyklub, a Zalavári Kulturális
és Hagyományõrzõ Klub és a
keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdí-
jasklub Népek Tánca tánccsoport-
ja korukat meghazudtoló ritmusú
táncokat mutatott be. A sümegi
Aktív Nagyik Klubja mesejátékkal,
a Gyenesdiási Nyugdíjasklub hu-

moros összeállítással, a keszthelyi
TKM Kõrösi Csoma Sándor Klub
két tagja vidám versekkel, míg a
keszthelyi Margaréta Nyugdí-
jasklub és a sármelléki SÖTYE kép-
viselõi szalonviccekkel szereztek
vidám perceket.

Elvégezte értékelését a néhai
dr. Bakonyi Károly szõlõnemesítõ,
Cserszegtomaj díszpolgára emlé-
kére meghirdetett termelõi bor-
verseny zsûrije is. Az okleveleket a
bírálóbizottság elnöke, dr. Brazsil
József, a Da Bibere Zalai Borlovag-
rend nagymestere, a díjakat
Dévényiné Balogh Gyöngyi, a Ba-
latoni Borbarát Hölgyek Egyesüle-
tének elnöke adta át az arra érde-
meseknek. A legjobbnak járó Juni-
ális Bora címet a sümegi Dávoti
József 2015-ös évjáratú olaszriz-
lingje kapta.  Este a bírák képvise-
letében Cigány György, a Hévíz
Térsége Kamarai Tagok Kulturális
Alapítványának vezetõségi tagja
értékelte a fõzõversenyt, mely-
nek fõdíját a Várvölgyi Asszony-
klub csapata érdemelte ki.

CSAPATOSAN CSERSZEGTOMAJON

Aranykorúak juniálisa

A  Hévíz 1999-ben került fel az
NB II-be és gyorsan a második év-
ben már bajnoki címet is szerzett.

Ezt követõen a Hévíz csapata
három éven keresztül az NB I. B-
ben szerepelt.

Az 1999-es zalai bajnoki címet
még Bujáki Tibor edzõvel érték el
és azóta immár idén szeptember-
ben folyamatosan 18. nemzeti
bajnoki évüket kezdhetik.

Az NB I. B. osztályban három

éven keresztül szerepelhettek, a
harmadik év végén anyagi okok
miatt kellett visszalépniük.

A bajnoki cím megszerzése
után Pécsi Zsolt edzõ így nyilatko-
zott: „A lányoknak kemény munka
árán sikerült hozniuk a mérkõzé-
seket és idegenbõl is rendre gyõ-
zelemmel tértünk haza.”

2001 nyarán három kupára is
nevezett a Hévíz, egy nemzetközi
tornára is sor került a városban.

15 éve történt
2001. májusában két fordulóval  a bajnokság vége elõtt a Hévíz

NB-II-es nõi kézilabda csapata már bebiztosította az aranyérmet,
mert öt pontos elõnnyel vezetett a Dél-nyugati csoportban.

Kitüntetéseket adtak át

Az alapítvány tavaly ünnepel-
te fennállásának negyedszázados
évfordulóját, a jubileumot köve-
tõ szezonban a népmûvészet kü-
lönféle ágai iránt érdeklõdõket
várják az egyhetes kurzusokra.
Molnárné Riskó Erzsébet, alapít-
ványi kuratóriumi elnök elmond-
ta, hogy az 5 témakörben zajló
programsorozat július 11-én kez-
dõdik. A már hagyományos, nyol-
cadik textiles népmûvészeti tá-
bor indításával nyitnak, melynek
témája a Vas megyei népvisele-
tes és játékbaba-készítés lesz.
Ezt követõen szervezik meg

12–25 éves korosztályi kör szá-
mára a harmadik ifjúsági komplex
tábort, a szõlészet-borászat kéz-
mûveseszközeit felölelve. Majd
6–18 évesek, felnõtt és gyermek
párosok közös népi társasjáték-
készítõ játszóházi táborának ad-
nak otthont.

Augusztusban kerül sor az ál-
talános iskolások részére szóló
kézmûves-foglalkozásokra, a so-
rozatot záró mûhelyfoglalkozása
pedig ifjúsági és felnõtt részvé-
tellel zajlik a bõrmûves és a ne-
mezelõ technikákkal ismerkedve,
egyedi táskák készítésével. 

Nyári népmûvészeti kurzusok
A Zala Megye Népmûvészetéért Alapítvány folyamatosan ren-

dez nyári alkotótáborokat Keszthelyen, a Sopron utcai alkotóház-
ban.

Szeptember közepéig Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban lát-
ható a Magyar Nemzeti Múzeum 146 eredeti, litografált plakát-
gyûjteményébõl összeállított, az elsõ világháborút és az azt meg-
elõzõ idõszakot bemutató kiállítás. „Az Elsodort világ – Plakát-ál-
mok 1910–1920” címû tárlat a keszthelyi múzeum korabeli tárgyi
emlékeivel kiegészülve, attraktív látványvilágot felvonultatva vár-
ja a közönséget – mondta a nyitóünnepségen Havasi Bálint, az in-
tézmény igazgatója. 

Az utolsó
fagyosszent

Falubeli, lovagrendi, hegy-
községi képviselet tette tisz-
teletét Vonyarcvashegyen Or-
bán neve napján a szent szo-
bánál.

Szelleméhez szóltak aszerint,
ahogy szentjük befolyást tett a
termést meghatározó idõjárásra.
A településen 3 éve teremtettek
hagyományt a szõlõs-boros gaz-
dák a védõszentjük ünneplésé-
nek. Akkor emeltek szobrot oltal-
mazójuknak.

Péter Károly polgármester be-
szélt a szokásokról, ami többnyire
a szobor borral való locsolása. Ám
Orbán, mint az utolsó fagyosszent,
idén „megkövezést” is érdemelt.
Akadtak károk, de mint szakmai
részrõl elhangzott: a természetnek
van még ideje, hogy csillapítsa azt
a bajt, amit helyenként a fagy oko-
zott. 



A véradók adják az újabb esélyt
az élethez. Emberség, pártatlan-

ság, önkéntesség, egyetemes-
ség, amiken a legnemesebb se-

gítség alapul – idézték a felszóla-
lók a véradás motivációit, amik az
emberi sérülékenység mellett
biztonságot adnak. Az elmúlt év-
ben a járási körzetben csaknem
háromezren adtak vért, közel
négyszázan voltak az elsõ vér-
adók. Egyik példás közösség a vá-
rosban a Georgikon egyetemi kar
diáksága és dolgozó kollektívája,
körükbõl évente két alkalommal
80–100 fõ vesz részt az intézmé-
nyi szervezésû véradásokon.
Minderrõl dr. Polgár J. Péter, az
egyetemi kar dékánja beszélt. 

Kapcsándy Mária térségi vö-
röskeresztes szervezeti elnök el-
mondta: a vöröskeresztes mun-
kában alapvetõ és legszebb fel-
adat a véradás szervezése, hiszen
a vér nem pótolható semmivel,
csakis az emberséges ember ad-
hat segítséget. 

Elsõ véradóként 18 évesen
nyújtotta karját, s azóta évente 5
alkalommal ad vért a cserszeg-
tomaji Nyitrai István, aki ezúttal
222 szeres véradásért vehetett át
oklevelet. 

– Családi példa adta az indítta-
tást ahhoz, hogy rendszeres vér-
adó legyek – mondta. – Segíteni
jó érzés. Ezt láttam az édesapám-
tól, aki felnõttkorától kezdve
rendszeres véradó volt. Jól esik a
visszajelzés, amikor a telefonom-
ra sms-értesítést kapok, hogy az
általam adott vért felhasználásra
éppen kiszállították. 

Az oklevél átvétele pillanatá-
ban Nyitrai István már 223-szoros
véradó volt, néhány nappal az ün-
nepség elõtt túllépte eddigi re-
kordját. 

A térségben a Magyar Vörös-
kereszt Országos Vezetõsége, a
Vöröskeresztes Tevékenységért
kitüntetés ezüst fokozatát ado-
mányozta Czigány Sándornak,
Alsópáhok polgármesterének és
Vincze Tibornak, Zalaapáti polgár-
mesterének. Véradó Mozgalo-
mért ezüst emlékérmet vehetett

át Balázs Gyuláné, a keszthelyi
kórház vértranszfúziós osztályá-
nak munkatársa. 

Véradószervezõi kitüntetés-
ben részesült Markóné Haraszti
Marianna felsõpáhoki aktivista.
Dicsérõ oklevelet kapott az
Aranykorúak Keszthelyi Járási Tár-
sasága. Az eseményen jelentet-
ték be, hogy Humanitárius Tele-
pülés címet nyert el Cserszeg-
tomaj és Sármellék, az elismerést
Mezõkövácsházán, az országos
találkozón adják át.
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Színes foglalkozássorozat kí-
nált kellemes idõtöltést a minap a
keszthelyi Festetics György Zene-
iskolában. Az intézmény nem
csak a növendékeihez juttatja el a
zenélés élményét, évente rendez-
nek nyílt napot, amikor minden
érdeklõdõ gyermek közel kerül-
het az ott fellelhetõ hangszerek-
hez. 

A nyílt nap a muzsikustanul-
mányokba való bekapcsolódás
„elõszobája”. 

– Legfõbb célunk a zene sze-
retetére való nevelés. Ennek egy
kezdõ fóruma immár évtizedes
hagyományunk szerint a nyílt
napunk, a hangszerekkel való
közvetlen ismerkedést, azok
megszólaltatásának élményét

nyújtva a gyermekeknek. Mind-
ezzel a zenei mûhely miliõjének
hangulatát is igyekszünk átadni

játékos formában annak a kör-
nek, ahonnan a növendék-után-
pótlást várjuk – mondta házigaz-

daként Bánhidai Tamás igazga-
tója.

Mindez ráhangolást is jelent
ahhoz, hogy a zene iránt érdeklõ-
dõk a képzés eszköztárába is be-
tekinthessenek. A rendezvény
idén is nagy érdeklõdés mellett
zajlott le. Családok ismerkedhet-
tek a zeneiskolás élettel. A gyer-
mekek kipróbálhattak a zeneisko-
lában fellelhetõ mindenféle
hangszert, ebben segítségükre
voltak a tanárok, a zenét tanuló
diákok. 

Többek közt rajzversenyre le-
hetett nevezni Koncertélmé-
nyem címû témát megjelenítve,
zenei rejtélyek megoldását kere-
sõ nyomozást folytathattak a
gyermekek, családi vetélkedõn
zenetörténeti ismereteiket te-
hették próbára a nevezõk. A han-
gulatot végül a versenyeredmé-
nyek kihirdetése tette még izgal-
masabbá és örömtelibbé. Zárás-
ként is természetesen a zene
adott élményt: a Boombtucada
dobegyüttest és a Keszthelyi Jazz
Mûhely koncertjét hallhatták a
résztvevõk. 

NAGY VOLT AZ ÉRDEKLÕDÉS

A zene elõszobájában

CSALÁDI ÚTMUTATÁS

Véradókat köszöntöttek
A keszthelyi Csány–Szendrey Általános Iskolában tartott ünnep-

ségen diákok színes mûsora köszöntötte a véradók nagy táborát,
többszörös véradók, valamint véradásszervezõk részesültek elis-
merésben. 

– Alapszínadó növényként a
szalmarózsa sötét narancsszínû
fajtájára esett a választásunk. A
növények formavilágában szeret-
tük volna megmutatni, hogy egy
viszonylag kis alapterületen, mi-
lyen nagy és érdekes biológiai
produktum hozható létre a díszí-
tõ növények leleményes összeül-
tetésével. A május legvégén be-
ültetett palánták hamarosan
nagyméretû növényegyedek
lesznek. Olyan sárga büdöskefajta
is az ágyba került, ami karózás
nélkül, önmagától másfél méte-
res magasságra nõ majd meg.
Ugyanekkora méretû kannák,
szalviák, díszgyertyák, menyecs-
keszem fajok, Kleopátra tûje is
helyet kértek maguknak. Az egy-
nyáriként alkalmazott növények
közé idén több olyan évelõ nö-
vényt kevertünk, amik korán be-
virágzanak, és egész nyár alatt
folyamatos díszt adnak. Nyár vé-
gén átültetjük õket meglévõ éve-
lõágyakba, ezzel szaporítva ott a
fajok változatosságát. Magyaror-
szágon máshol még nem láthat-
ták a szárai végén sárga gömbvi-
rágzatú, Ausztráliában és Új-Zé-
landon õshonos Craspedia glo-
bosa fajtájú növényt. Az évelõ
menyecskeszem dupla virágú,
napsárga változata és a szintén
sárga, apróbb virágú, másfél mé-
teresre is megnövõ válfaja is
meghatározó virágékessége lett
az ágyaknak. Nagyobb látványfe-
lülettel számolhatunk, ha az ágy-

ban nem egynemû, alacsony nö-
vekedési magasságú, mozaiksze-
rû beültetést választunk,  Az ágy
vertikális díszítését a struktúrával
emeljük, vagyis nagyméretû nö-
vényeket ültetünk. Kis
foltokban váltakoznak
a növények, a dzsun-
gelszerû összeültetést
megjelenítõ szabályos
mintázat 4–5–10 tõ
növény kiültetése
után folyamatosan
változik, már ezért
sem volt könnyû fel-
adat a rendszer végsõ
kialakítása. A kiülte-
tett virágok 40x40,
30x30, 25x25 és
20x20-as tõtávolságo-
kat igényelnek, ezt
alakítottuk át a cse-
pegtetõ öntözés miatt
40x40, 30, 25, 20 cm
sor- és tõtávolságra. A
növények nagyon kicsi
foltonként váltakoztak
az ágyban, az ültetési
távolság is így változott. A nagy-
méretû növényeket nehéz oldal-
ról kézi öntözéssel elegendõ víz-
hez juttatni. Ezért és az öntözõ-
víz-takarékosságra tekintettel
alakítottuk ki itt a csepegtetõ ön-
tözés szisztémáját. Programozot-
tan, kevesebb pontos vízmennyi-
ség-szabályozással, víztakaréko-
san, precíz növényeléréssel éjsza-
kánként öntözünk. Így a napfény
hatására nincs haszontalan elpá-

rolgás, a vízcsepp azonnal a ter-
mõtalajra kerül. A kiültetett
ágyakba 40 centiméterenként
húztuk be a csöpögtetõ csöve-
ket.

–  A  tavalyinál  több  vagy  keve-
sebb  virág  díszlik  majd  a  fürdõvá-
ros  közterein?

– A beültetendõ felületek
nagysága, mérete nem, csak a fe-
lületek intenzitása változott. Idén
több olyan növényt használtunk,
ami drágábban beszerezhetõ, na-
gyobb értékû és terjedelmesebb
méretû. A tervezésnél figyelem-

be vettük a növény végleges mé-
retét, így  darabszámra kevesebb
egynyári palántát kell kiültet-
nünk. A négyzetméterre kivetí-
tett költségek nem nõttek, gya-
korlatilag a tavalyi szinten marad-
tak, nagyobb biológiai és esztéti-
kai produktummal. A Festetics té-
ren egy különleges, nem pero-
noszpóra-érzékeny, a közteret
dekoratívan díszítõ, új-guineai,
vízifukszia-sorozatot ültettünk el.

A Rákóczi utcában a nagy, burkolt
felületek között viszonylag kevés
számú sorfa magaslik, illetve csak
néhány parányi zöldterület van.
Ennek feloldására úgy gondoltuk,
hogy az itt sétálók díszített zöld-
felületigényét nagyméretû, mo-
bil virágtartókkal igyekszünk ki-
elégíteni, amelyekbe – a tavaly
megszokottól eltérõen – ebben
az évben már csak muskátlik ke-
rültek. A korábbi, vegyes, rövi-
debb életû összeültetések nem
tudták a gyógyturisták által elvárt
igényeket kielégíteni, nem voltak

képesek késõ õszig tartó látvá-
nyos képet biztosítani. A nyári vi-
rágosítást úgy próbáltuk végre-
hajtani, hogy a gondos szakmai-
sággal kiültetett növények a le-
hetõ leghosszabban és a lehetõ
legdekoratívabban szolgálják az
itt élõket és a vendégeinket. A
város rendezett, tiszta közterüle-
tei, zöldterületei, virágágyai ko-
moly turisztikai vonzerõt jelente-
nek.

MELEG SZÍNEKKEL BARÁTSÁGOSABBÁ TENNI

Hévízi virágosítás, tiszta közterület
„Idén a városháza terén  a színkör meleg részébõl  válogattunk

növényeket, amivel  a nyári naplemente színeit jelenítjük meg az
ágyásokban. Túlnyomórészt vörös, sárga, narancssárga színû virá-
gokat alkalmaztunk,  kevés egyéb kiegészítõ színt hozzárendelve.
A szürke, fehér és zöld színû, viszonylag nagy, egynemû, homogén
burkolt teret szerettük volna barátságosabbá tenni a kiültetett
egynyári fajtákkal” – mesélte érdeklõdésünkre Laczkó Mária, a hé-
vízi GAMESz kertészmérnök vezetõje.

A város vezetõje elmondta: a
jobbra kanyarodás innen csak az
autóbuszoknak és a nagy teher-
autók számára lesz tiltott. A bu-
szok jobbra kanyarodását is lehe-
tõvé tévõ nyomvonal kiépítésé-
vel, egy új útív korrekcióval a már
meglévõ járda, a sétatér és a ke-
rékpárút annyira leszûkült volna,
hogy az eddig elért építési-fej-
lesztési eredmények semmivé
lettek volna. Szerinte szükség
volt a forgalmirend-változtatásra

már csak azért is, mert a város
keleti és nyugati kapcsolattartása
mostantól egyszerûbb lett. A Le-
hel utcából a Kastély utcán át a
város nyugati szegletébe mos-
tantól gyorsabb lesz a menetidõ.
Egyelõre a Georgikon utcából bal-
ra, a Deák Ferenc utcába történõ
kanyarodást is engedélyezte a
képviselõ-testület, mert a Csány-
iskola, a Kis-Vajda épülete és a ze-
neiskola is ebben az utcában mû-
ködik. E közterület forgalomter-
helését késõbb viszont felülvizs-
gálják majd. A Deák utcából a
Georgikon utcára bármelyik
irányban elkanyarodóknak na-
gyon kell figyelniük, a megszo-
kásból vezetõknek ez komoly bal-
esetveszélyes helyzetnek minõsül
annak ellenére, hogy precízen
minden figyelemfelhívó jelzõtáb-
la és felfestés a helyére került. A
Georgikon utca Sétálóutca és
Deák utca közötti szakaszán 30
km/h-s ideiglenes sebességkorlá-
tozást léptettek életbe mindad-
dig, amíg a helybeliek meg nem
szokják az új forgalmi rendet. Fel-
készültek a Szalasztó utca
kétirányusítására is, ezért a maj-
dan idetelepítendõ forgalomirá-

nyító fényjelzõ készülékek föld
alatt futó vezetékeinek védõcsö-
veit is lefektették már. Hamaro-
san teljes körû forgalomfelmé-
rést végeznek a közlekedési szak-
emberek a Szalasztó utcát érin-
tõen. A várható óriási forgalom-
terhelés miatt házsorokat kellene
lebontani, magántulajdonú ingat-
lanokat kellene kisajátítani, ami
olyan horribilis összegbe kerülne,
hogy ezen egyelõre az önkor-
mányzat nem is gondolkodik. A

halszálkás parkolás az Amazon ol-
dalán megszûnt, párhuzamos
parkolási rend állt vissza. Az Ama-
zon hátsó kapuja melletti trafó-
ház mentén a VÜZ Kft. munkatár-
sai az útszegélyeket nyolcvan
centiméterrel beljebb viszik, ez-
zel újabb fizetõ-parkolóhelyek lé-
tesülnek. A Georgikon utca 4.
szám alatti udvaron már tavaly is
épült néhány parkoló, most to-
vábbiak létesülnek, sõt a Nádor
utca felõl nemsokára átkötést
biztosítanak erre az udvarrészre.
A Kastély utca modernizálása is
tervben van, itt új díszburkolat és
parkoló is létesül.

Közlekedési
változások
Június harmadikától Keszthelyen a Kastély utcából a Georgikon

utcára, jobbra is elkanyarodhatnak az autósok – jelentette be a
helyszínen tartott sajtótájékoztatóján Ruzsics Ferenc polgár-
mester. 
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Az Add meg a lehetõséget!
Alapítvány, a Keszthelyi Városvé-
dõk Egyesülete és a Fészek a Lel-
ki Egészségért Egyesület szakmai
és kulturális programmal kétna-
pos rendezvényt szervezett. 

– Célunk a figyelemfelkeltés, a
segítségnyújtás, a közösségte-
remtés – hangsúlyozta koordiná-

tori képviselõként dr. Mászáros
Jánosné. Elmondta, hogy a nyitó
mûhelytalálkozóra meghívták
mindazon helyi szervezeteket,
melyek tevékenysége kapcsolódik
a családokhoz. A beszélgetést kö-
vetõen közös sétát tettek a város-
ban, dr. Gelencsér József vezeté-
sével megismerhették a helyeket,

ahol történelmi idõkben azok a
családok éltek, akik szívükön visel-
ve a város fejlõdõsét, példamuta-
tó közremûködõi voltak annak,
hogy Keszthely kedvelt polgárvá-
ros legyen. 

Másnap Családok Helikonja
címmel általános iskolások színes
mûsora zajlott a Balaton-parton. 

Dr. Mészáros Jánosné beszélt
arról, hogy a Keszthely kultúrájá-
hoz hozzá tartozó Helikon elneve-
zést annak széles körû ismertsé-
ge, a városhoz való szoros kötõ-
dése okán vették fel. A család fo-
galmának értelmezésére a kis-
diákok körében írásos vélemény-
kutatást tartottak, annak ered-
ményeként a gyermekek a szere-
tet, bizalom, érték, élmény, biz-
tonság szavakkal jellemezték a vá-
laszaikkal a családban való élést.

A kulturális mûsort követõen
meggyújtották a Keszthelyi csalá-
dok helikoni lángját, s a közönség
soraiban más városokból, falvak-
ból jelenlévõknek adták azt át. 
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Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök 

kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból. 

INGYENES parkolási lehetõség.

Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

Mint Csomós Ferenctõl, a 131
éves ipartestület ügyvezetõjétõl
megtudtuk, hasonló piknikeket a
korábbi esztendõkben a Nagyme-
zõn tartottak, ám nemrégiben az
önkormányzattól 30 éves haszná-
latra megkapták a székház mö-
götti udvart, ahol ideális körül-
ményeket teremtve, az idén vá-
sárolt új rendezvénysátrat is fel-
avathatták. A szívet-lelket melen-
getõ összefogásból és adakozás-
ból, illetve önkéntes felajánlások-
ból rendezték a programot, ame-

lyet megtisztelt jelenlétével Né-
meth György, a zalaegerszegi
ipartestület elnöke is. Mint meg-
tudtuk: a tagság öregszik, a fiata-
lok zöme külföldre távozott, de a
tíz üzletet magában foglaló szék-
ház vezetése gondos gazda mód-
jára igyekszik bánni a javakkal.
Csupán a tagdíjakból már valószí-
nûleg nem mûködhetne a patinás
testület. Az ipartestület tagjainak
vezetésével négy csapat is elin-
dult a baráti hangulatú fõzõver-
senyen.

Iparos majális
A Keszthelyi Ipartestület Szociális és Kulturális Bizottsága

(KISZKB), a testület elnöksége a 15 éve mûködõ Keszthely és Kör-
nyéke Jótevõ Iparosainak Alapítványával összefogva az ipartestü-
let székházának belsõ udvarában vidám hangulatú, hagyományos
majálist szervezett fõzõversennyel, sütemény- és sóstészta-ver-
sengéssel, gyereknapi mûsorral és nyugdíjasoknak szánt progra-
mokkal – adta hírül Nádler Józsefné, az KISZKB elnöke.

Az emberré válás fejlõdéstör-
ténetében látványosan és gaz-
dagon tallózó vándorkiállítás ér-
kezett a keszthelyi Balatoni Mú-
zeumba. Az egész nyáron láto-
gatható tárlatot megtekintve
nagy kalandot tehetünk azok-
ban az idõkben, mialatt a földi
élõvilágban elkezdõdött az em-
ber kialakulása. 

Minél régebbre tekintünk visz-
sza, annál tágabb határok közt
emlegetjük õseleink korszakait: a
kezdeti évek tízmillióira becsült, a
fejlõdési folyamat évek milliói-
nak, százezreinek nagyságrendi
szakaszait öleli föl. A kiállítási
anyaggal róhatjuk ezeket az idõ-
ket egészen addig a pontig, ahol
megjelenik a saját arcunk. 

A vándortárlat Szegedrõl érke-
zett, Varga András kulturális ant-
ropológus, az alföldi város Móra
Ferenc Múzeuma természettudo-
mányi osztályának vezetõje ren-
dezte. A leletek az ország több in-
tézményébõl (Herman Ottó Mú-
zeum, Miskolc; Magyar Nemzeti
Múzeum, Budapest; SZTE Földtani

és Õslénytani Tanszék, Szeged;
Magyar Földtani és Geofizikai In-
tézet, Budapest; a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum, Buda-

pest; Móra Ferenc Múzeum, Sze-
ged) lettek kölcsönözve. Mind-
ezekkel együtt, egy helyen szem-
lélhetõk a hazai õsemberkutatás
legfontosabb leletei, eredmé-
nyei. A látnivalókkal bepillantha-

tunk abba a több évmilliós folya-
matba, amelynek során kialakult
a ma élõ modern ember, a homo
sapiens.      

Emberelõdeink mel-
lett csontleletekbõl és
-rekonstrukciókból meg-
ismerhetjük azokat az
állatokat is, amelyek a
jégkorszak idején, illet-
ve az azt követõ átme-
neti kõkorban az ember
környezetében éltek,
akár zsákmányállatként,
akár az emberre is ve-
szélyes ragadozóként.
Megtekinthetõk továb-
bá Mészáros Ildikó ru-
dabányai õslénytani le-
lõhelyen készített fotói. 

A kiállítás abban is
különleges, hogy nem
minden csak a szemnek
szól. Az interaktív ele-
mekben bõvelkedõ tár-

laton a látogató simogathat
életnagyságú mamutbébit,
mezolitházba léphet be, vagy
akár kipróbálhatja a rajzfilmbõl
ismert kõkorszaki Frédi és Béni
autóját. 

A messzirõl jött ember 

A 25 esztendõ alatt a csoport
több száz fellépésen okozott örö-
met a közönségnek, sõt 21 külföl-
di út során vitték a magyar népi
kultúra gazdagságának hírét
Európa-szerte. Belgium, Német-
ország, Szlovákia, Olaszország,
Románia, Horvátország és Auszt-
ria is egy-egy siker mérföldkövét
jelenítette meg. 

Az Aradvári Lászlóné mûvésze-
ti vezetõ szakmai iránymutatásá-
val a huszonöt esztendõ alatt a
lányok-fiúk hosszú utat jártak be.
Elérkezett az idõ egy pillanatra

megállni, ünnepelni és viszszate-
kinteni. Errõl szólt az együttes
Balaton Színházban június dere-
kán tartott jubileumi mûsora,
amely a Negyedszázad címet kap-
ta. Az ifj. Aradvári László és a mû-
vészeti vezetõ által összeállított
mûsorban bemutatták az eddigi

legsikeresebb koreográfiákat, be-
mutatkoztak a legfiatalabb gene-
ráció képviselõi, és visszatértek a
színpadra néhány mûsorszám
erejéig a már elballagott, idõsebb
táncosok is. Természetesen a mû-
sor gerincét a Ranolder János Ró-
mai Katolikus Általános Iskolában
mûködõ Tündérrózsa gyermek-
néptánccsoport jelenlegi tagjai
adták a már megszokott gazdag
látványtechnikával és egyedi képi
világgal. Jó pár meglepetés és
több kísérõprogram is kapcsoló-
dott a jubileumi táncjátékhoz,

hogy a nézõ egy pillanatig se
unatkozzon. Az elõadáson elõtér-
be kerültek az együttes legki-
emelkedõbb ismertetõjegyei: az
összetartás, a barátság és a csalá-
di jelleg. Ahogyan az együttes be-
harangozójában is olvasható:
„Minden sikert együtt értünk el.
Minden megtanult tánc közös
csapatmunka eredménye volt.
Együtt voltunk jóban és rosszban
is. Köszönetünk jeleként ezért
együtt vagyunk a 25 éves jubileu-
mi plakáton. Mind a 400 tánco-
sunknak, aki valaha színpadra lé-
pett a Tündérrózsa gyermek-nép-
tánccsoportban 1991-tõl kezdve,
a neve felkerült a jubileumi pla-
kátra. Ahogyan a 25 év legismer-
tebb táncaiból is egy-egy pilla-
natkép. Mert a siker mindig kö-
zös!”

25 éves a Tündérrózsa
néptánccsoport

Még II. János Pál pápa Magyarországra látogatásának évében,
1991-ben alakult meg Keszthelyen a Tündérrózsa gyermek-nép-
tánccsoport, amelyben hétrõl hétre tehetséges és elhivatott gye-
rekek ismerkednek meg a magyar néptánc sokszínû világával.

CIVIL SZERVEZETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL

Családok Helikonja Keszthelyen 
„Családokkal a családokért” jelszóval, 3 keszthelyi civil szervezet

fogott össze, s kezdett el azon dolgozni, hogy Keszthely legyen a
családok városa.

A vadászok, a természetbará-
tok és a környezetvédõk találko-
zóját is jelentette az a két rendez-
vény, amelyeknek a napokban a
kastélymúzeum adott otthont. A
Vadászati Kulturális Egyesület ez-
úttal a fennállásának negyedszá-
zados jubileumi ünnepét tartotta
meg Keszthelyen, s ezzel együtt
rendezték meg a 18. Szarvasbõgõ
Európa-bajnokságot. 

– Büszkék vagyunk rá, hogy
méltó helyet adhatunk e rangos
eseményeknek. A rendezvények
országos és nemzetközi szinten is
tovább erõsítik intézményünk va-
dász szakmában és a vadászati
kultúrában betöltött szerepét –
mondta köszöntõjében a megnyi-
tón házigazdaként Pálinkás Ró-
bert, a Helikon Kastélymúzeum
igazgatója. 

Üdvözölte az eseményeket
Gulyás Andrea, a Földmûvelés-

ügyi Minisztérium közigazgatási
államtitkára. 

– A Vadászati Kulturális Egyesü-
let közel hozza egymáshoz mind-
azokat, kik az élõvilágért tevé-
kenykednek, segíti az állami és a
civil szervezetek munkáját – emel-
te ki beszédében a kormányzati
képviselõ. Hangsúlyozta továbbá:
az egyesület az ifjúság nevelésé-
ben táborok szervezésével, a va-
dászirodalom népszerûsítésével
és gyarapításával, a vadászat és a
mûvészetek kapcsolatának elmé-
lyítésével nagyon fontos társadal-
mi szerepet tölt be. Majd szólt a
tagozatok munkájáról is, aminek
részleteibe a rendezvény közön-
sége élõ betekintést kaphatott. 

Nyitómûsort adott a Baranya
Vadászkürt Egyesület, az ese-
mény keretében rendezték meg
az Országos Bársony István ifjúsá-
gi prózamondó versenyt. Solymá-

szok, lovasok tartottak bemuta-
tókat a múzeumkertben és a kas-
télyparkban. Az egész napos
programot szabadtéri gímtrófea-
kiállítás, kézmûves vadászati ter-
mékek szemléje színesítette. A

szarvasbõgõ bajnokság most har-
madik alkalommal zajlott Magyar-
országon, hazai képviselettel
együtt 12 ország 36 versenyzõje
vett részt, a bikák hangját kürttel
utánozva.

SZABADTÉRI PROGRAMOK, TRÓFEAKIÁLLÍTÁS

Vadászkultúra és szarvasbõgés
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum vadászati múzeuma és a

Vadászati Kulturális Egyesület kapcsolata új értékeket hozott a vá-
rosba. Az immáron tartós együttmûködés több éve, közös célok el-
érését segíti. 


