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FEJEZETEK MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETÉBÕL

A GEORGIKON KARÁN

Hétezer év története Diplomaátadó ünnepség
Hétezer esztendõ régészetének históriáját dolgozza föl az a
berlini székhelyû Német–Magyar Baráti Társaság által szponzorált
kötet, amelyik Heinrich-Tamáska Orsolya Lipcsében dolgozó magyar
régész és Daniel Winger, a rostocki egyetem õstörténésze szerkesztésében jelent meg június elején.

A gazdag képanyaggal illusztrált mû a berlini Freie Universität
Régészeti Intézetében 2014 és
2015 között, két szemeszteren át
megrendezett elõadás-sorozat tanulmányait összegyûjtve közöl
fejezeteket Magyarország régészetébõl” – adta hírül P. Barna Judit, a Balatoni Múzeum régésze,
aki a neolitikus körárkok tényeit

is. A Közép-Dunavidék tanúja volt
a kelta vándorlásnak, majd a
római hódításnak, a provinciák
kiépítésének. Ez a táj adott otthont különbözõ lovas-nomád hatalmi központoknak is. A hunok
megjelenése a népvándorlás korának kezdetét, míg az avarok
uralma e korszaknak a lezárását
jelenti. A honfoglalás pedig a középkori Magyar Királyság születésének nyitó dátuma. Akadtak

korszakok (rézkor, a vaskori szkíta kultúra, Karoling-kor), amelyeknek nem lehetett helyet biztosítani, mégis sikerült egy reprezentatív betekintést adni Magyarország régészeti kutatásába.
A kötet bepillantást nyújt a Kárpát-medencében egykor élt népek vándorlási útvonalaiba, rokonsági kapcsolataiba, étkezési
szokásaiba. Az ásatási leletek beszélnek kézmûvestechnikákról, a
tudás továbbadásáról, innovációról, valamint messzire nyúló kereskedelmi kapcsolatokról is. A
könyv szakmai hitelességgel a
nagyközönség számára is érthetõ, korszerû és élvezetes olvasmányt kínál.

A CSERSZEGI FÛSZERESSEL

Együtt koccintottak
P. Barna Judit
és talányait elemzi az öt fejezetre
tagolt könyv elsõ részében.
A nagy érdeklõdésre számot
tartó kötetben neves szakemberek mutatják be Magyarország
jelentõségét Európa régészetében. Magyarország kulcsszerepet
játszott a neolitforradalomban,
illetve az élénk kulturális kapcsolatokat felmutató bronzkorban

Az idei évben is útjára indult a Nyugat-balatoni Borfesztiválok
sorozata, melynek elsõ állomása Cserszegtomaj, a cserszegi fûszeres borszõlõ hazája volt. Július második hétvégéjén, CserszegtoA Pannon Egyetem Georgikon Kara június végén a Csány–
majon három egymást követõ napon nyitották ki palackjaikat a Szendrey Általános Iskola tornacsarnokában tartotta hagyományos
tanévzáró diplomaátadó ünnepségét. Az alapítás 221. évében tarborosgazdák, és kínálták boraikat a szomjas vendégeiknek.
tott ünnepély programjában a Himnusz és a Szózat között sort kerítettek a köszöntõkre, a doktorrá avatásra, a kinevezések, a kiA XIII. Bornapok helyszínére, a nyitotta meg a borlovagrendi ta- tüntetések, címek és oklevelek átadására.
helyi iskola udvarára négy jó hírû gok és a borbarát hölgyek gyûrûborház is kitelepült, lehetett lak- jében. Köszöntõjében dr. Brazsil
A köszöntõk után Gelencsér az agráriumban történõ változámározni aszalt gyümölcsökbõl, de József, a Da Bibere Zalai Borlovagsütöttek rétest, pecsenyét, kür- rend elnök-nagymestere a ha- András rektor megnyitójában azt sokra is utalt, azt elemezve, hogy a
tõs kalácsot. A kézmûves kirako- gyományápolás lényegérõl, az helyezte kilátásba, hogy az egye- piac könyörtelen viszonyai közötti
dóvásáron kézzel készített míves elõdök tiszteletérõl beszélt; tem dicsõ múltja, eredményes je- precíziós gazdálkodás miféle terportékák cseréltek gazdát, a gye- Dévényiné Balogh Gyöngyi, a Ba- lene és jövõje is sikerre hangolja a heket, felelõsségeket hordoz. A
rekek örömét pedig légvár és latoni Borbarát Hölgyek Egyesü- frissen végzetteket, akiknek az fajok és fajták sokféleségének
ringlis is fokozta.
letének elnöke pedig a minõségi élethosszig való tanulás már a megõrzését fontos feladatként kiA Tátika Népdalkör boroscsok- borfogyasztás
fontosságáról szakmában való maradás nélkü- jelölve az alelnök azt is ecsetelte,
lözhetetlen feltétele. A rektor kö- hogy a megyében mindig voltak és
ra után a rendezvényt Bartha Gá- szólt.
szönetet mondott a kar erõfeszí- vannak elhivatott szakemberek,
bor, a nagyközség polgármestere
(Folytatás az 5. oldalon.)
téseiért, melynek révén a friss- akik abban hittek, hogy a tudás
diplomások felelõs értelmiségivé, alapú boldogulásnak van csak jökiegyensúlyozott, boldog embe- võje.
Tanévzáró ünnepi beszédében
rekké válhatnak.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Polgár Péter dékán örömmel
Közgyûlés alelnöke az alapítás óta szólt az újabb 150 végzõs szerepvállalásáról, a szakok bõvülésérõl,
a folyamatos infrastruktúra-fejlesztésrõl, a társadalmi kihívásokra történõ válaszkeresésrõl, az
oktatási és kutatási munka eredményességérõl, az oktatói kar elkötelezettségérõl, a doktori iskola mindhárom tudományterületen való elõrelépésérõl, a nemzetközi szinten történõ újabb elõrejutásról. A diplomásokat arra
emlékeztette, hogy nem egy folyamat végére értek, hanem egy

NYÁRI BÛNMEGELÕZÉSI IRODA

Hét hétig lesz Keszthelyen
„A keszthelyi önkormányzat a
helyi rendõrkapitányság szakmai vezetésével a most startoló
nyári turisztikai szezonban ismét bûnmegelõzési irodát mûködtet hét héten át a Balatonparti Energia téren közel harminc, javarészt az Asbóth-iskolából érkezett kortárs segítõ bevonásával. Az irodát idén is a
közterületi vagyon elleni bûncselekmények számának csökkentése, továbbá az idelátogató
turisták és a helyben élõk biztonságérzetének javítása érdekében hívták életre” – jelentették be a július elején tartott sajtótájékoztató alkalmával.

A nyitórendezvényen Ruzsics
Ferenc polgármester a szolgálatot teljesítõk körében elmondta,
hogy a város idén is másfélmillió
forintot áldozott a hasznosnak
tekintett programra. A fiatalok a
zalaszentgróti kortárs segítõ táborban már megismerték egymást, és túlestek egy szakmai felkészítésen. A nyomtatott szóróanyagok is idõre elkészültek, de a
fiatalok már nemcsak a szóró-
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lapok kiosztásában, de egyéb, a
turistákat érdeklõ információk
adásában is segítenek majd.
Dr. Horváth István keszthelyi
rendõrkapitány kiemelte, hogy
szükség van a közbiztonság minden szegmensének erõsítésére,
mert a jó közbiztonság sokszor
óvatlanná teszi az itt élõket és az
ide érkezõket. A Balaton kirobbanó formáját már május elsején
fölvette. A vendég- és autóáradat is jó nyarat vetít elõre, de az
alkalmi lopásokra specializáló-

dott bûnelkövetõk is nagyobb
arányban érkezhetnek. A Keszthely rangjához méltó színvonalat
idén nyáron is meg kívánják õrizni – hangsúlyozta. Szabó Károly,
a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum fõigazgatója is megerõsítette, hogy a bûnmegelõzést hatékonyan szolgálják a kortárs segítõk, akik a rendészeti
képzés alkalmával sok érdekes és
hasznos tapasztalatot begyûjthettek, amit azonmód hasznosíthatnak.

lehetõség továbbvitelére szereztek kiváló lehetõséget, amivel a
felgyorsult világban is bizonyosan
el tudnak majd helyezkedni.
A doktorjelöltek képviseletében Márton Aliz lépett a színpadra és terjesztette elõ az avatásra
vonatkozó kérelmet. Rajta kívül
doktori fokozatot szerzett Horváth Nikoletta, Kormos Éva, Tanos
Péter, Wass-Matics Heléna, Apró
Melinda és Nagy Zóra Annamária
is. Sikeres pályázati eljárást követõen, a Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
megbízásából a rektor egyetemi
tanári kinevezési okiratot adott át
dr. Kondorosy Elõd részére. Professor Emerita címet adományoztak dr. Sárdi Katalin egyetemi tanár számára. A professzor az oktató- és kutatótevékenységéért,
a hallgatói tehetséggondozásban
betöltött szerepéért, a széles körû szakmai tevékenysége elismeréseként részesült a címben. Számára a rektor a 40 éves közalkalmazotti jogviszonya elismeréséül
késõbb jubileumi oklevelet is átadott. A Pannónia Felsõoktatásáért Díj kitüntetést idén dr. Pálmai Ottó címzetes egyetemi docens vette át. Címzetes egyetemi
docensi címet kapott dr. Weisz
Miklós.
(Folytatás az 5. oldalon.)

HÉVÍZ-KESZTHELY

4

HOGY KÁTYÚK NÉLKÜL KÖZLEKEDHESSÜNK

Járda- és útjavítások Keszthelyen
A tavaszi útkátyúzásokra, úthibajavításokra 12 millió forint költségvetési forrás állt rendelkezésünkre. Ebbõl az összegbõl a télen
keletkezett lyukak betömését, az ideiglenes javítások véglegesítését végeztük el. A járdák és gyalogutak reparálására 7,5 millió forint éves keret van elkülönítve a város büdzséjében.

Ennek terhére legelébb a belvárosban indítottunk munkálatokat, de mûszaki szükségességbõl,
a balesetveszély elhárítására és
lakossági jelzések alapján a lakótelepi gyûjtõutak mentén lévõ
rossz állapotú járdaszakaszok egy
részét is ki fogjuk cserélni. A költségvetésben benne van a sétálóutca díszburkolatának javítása és
a Balaton-parti sétány hullámverés okozta gondjainak rendezése
is. A járdajavítási munkálatokról
Tóth Zoltán városüzemeltetési
munkatársat kérdeztük. A szakfelelõs a tervezett útjavításokról is
beszélt.
–Már június közepén megkezdõdött a Szent Miklós utca, a körforgalom és a Bercsényi utca közötti, közlekedéssel érintett szakaszának helyreállítása. E helyen
július végére 17 millió forintból
teljesen új útburkolat készül az
itteni
csapadékvíz-elvezetési
probléma végleges megoldásával. Ezen a területen egy új vízelvezetõ gerincszakasz kiépítése
vált szükségessé. A kivitelezõ az
alépítményi szakaszt június végéig készre jelentette. Az Életfa
iskola és óvoda elõtti parkolószakasz átépítését még idén meg kívánjuk oldani a gépkocsival érkezõ családok segítésére. A jelenlegi járdaszakasz egy részét felbontjuk, a gyalogjárdát az épület
kerítéséhez közelebbi sávban
építjük ki, a közmûaknák szintbe
helyezésével. A parkolók hosszát

megnöveljük, így autóval az útra
merõlegesen is meg lehet majd
állni oly módon, hogy az ott parkoló kocsik már nem fogják za-

varni a Vaszary Kolos utcán közlekedõket. Az újraaszfaltozott és
fehér festékkel feljelölt parkolókból biztonságosabb lesz a gyermekek ki- és bepakolása is. Itt létesítünk egy kijelölt gyalogátkelõhelyet is, hogy a szemközti parkolóból érkezõk is veszély nélkül
átkelhessenek az úton. Nagyobb
volumenû útjavítást ebben az évben csak a Magyar utcában tervezünk. A Nagy Lajos király utcát
és az Árpád utcát az elmúlt években már rendbe tettük, várhatóan õsszel a teljes útburkolat-

KÉZMÛVES SÖRÖK, HÁZI ÍZEK

Vendégvárás
Június utolsó hétvégéjén tartották meg a kézmûves sörök és
házi ízek fesztiválját Vonyarcvashegyen a Kossuth utcai rendezvénytéren. A programsorozattal egy idõben a Kék Balaton Egyesülettel közösen rendezték a fúvószenekari találkozók helyébe lépõ
VIII. Vonyarcvashegyi Fúvószenekari Fesztivált is.

A fúvóstalálkozón fellépett a
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar, a szentgotthárdi városi
fúvószenekar, és a Tapolcáról érkezett ifjúsági fúvósegyüttes is.

együtt erjesztett érlelt kézmûves
sörkülönlegességekre is. Akadt 8
százalék alkoholtartalmú, vagy
bajor licenc alapján fõzött, esetleg magas vitamintartalommal bí-

felújítás itt is megtörténik a rendelkezésre álló 27 millió forintból. Kisebb útjavítás van folyamatban az Entz Géza sétánynak a
Helikon strand elõtti szakaszán.
Itt a fakadóvíz elvezetését kell
megoldani, az útkárokra is koncentrálva, 3,8 millió forint felhasználásával.
Az Ipari Parkban pályázati forrásból építünk új útalapot, új bur-

kolatot, és zárt rendszerû csapadékvíz-elvezetõ rendszert a meredek Jankó János utcában. Az L
alakú Gyöpi utcának az Epreskert
utca felõli szakaszán is új burkolat
létesül még idén a csapadékvíz-

elvezetõ rendszer modernizálásával. Rendelkezünk pénzügyi kerettel a földutak és a kavicsozott
utak karbantartására. Ezt elsõsorban a kertvárosi, meredekebb útszakaszok, idõjárás okozta kimosódások helyreállítására fogjuk
fordítani. A Magvetõ közben, a
Patkó közben és az Ifjúság utca
Vadaskert felõli zsákutca szakaszán már a nyár folyamán kavicsozni fogunk. A költségvetés
terhére folyamatosan pótolni és
kicserélni igyekszünk az ellopott
vagy elhasználódott közlekedési
jelzõtáblákat. A burkolati jelek
felújító festése több ütemben valósul meg. Már végeztünk a
Vaszary Kolos utcában, a Stromfeld Aurél utcában, a Deák Ferenc
utcában, de a gyalogátkelõhelyek
festésére, az elsõbbségi viszonyt
jelzõ csíkok, a záró- és terelõvonalak láthatóságára folyamatosan
nagy hangsúlyt fektetünk. Mi a
Keszthely nem fizetõs, az iskolák,
óvodák elõtti parkolóhelyeinek
feljelölését végezzük, mindemellett persze a város parkolóágazata tõlünk függetlenül, a saját
költségvetésének a terhére megteszi a burkolati jelölések megerõsítését az üzemeltetés helyszínein, a kijelölt parkolóövezetekben. A mozgássérült helyi lakosok által jelzett panaszok,
problémák
orvoslását
szívügyünknek tekintjük. Az általuk
használt útvonalak kisebb-nagyobb akadálymentesítésében,
szegélybedöntésében mindenkor
igyekszünk segítõ partnerek lenni, a közlekedésük javítását támogatni. A mozgássérült-parkolóhelyek kijelölését sohasem vesszük
félvállról – nyilatkozta az okleveles közlekedésmérnök.

HORIZONT

JOBBIK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Tisztújítások után
Herold János, választókerületi szervezõ szólt elõször a Jobbik
Magyarországért Mozgalom országos és helyi viszonyairól, törekvéseirõl. Sajtótájékoztatóján jelezte: az önbecsülését megtartva õ
a jövõben is bátran kiáll az igazságért.

Kalocsa József alapszervezeti
elnök kijelentette: Magyar szívvel,
tiszta kézzel és józan ésszel teszszük a dolgokat tovább. Sem a
megyei, sem a keszthelyi, sem a
választókerületi alapszervezeteknél sincs szó a tagok tömeges kilépésérõl, inkább belépés van. A
választási kudarc okozta csalódás
után sem hagyjuk cserben az állampolgárokat, inkább megerõsödve koncentrálunk a felmerülõ
problémákra, az önkormányzati
választásokra, hogy az ország biztos és világos jövõképpel 30 év
után végre elõbbre lépjen. A személyi és szervezeti változásokon,
országos és helyi tisztújításon ke-

Nemzetközi mûvésztelep
Alim Adilov, Kalocsai Mihály, Kerekes Elek Gyõzõ, Kiss András,
Korn Beáta, Lendvay Zoltán, Sáska Tibor, Tarasz Tabaka, Viktor
Melnichuk és Visnyei Gábor alkotók festményeibõl nyitottak kiállítást a hévízi muzeális gyûjteményben június derekán. A Gróf I. Festetics György Mûvelõdési Központ immáron harmadik alkalommal
rendezte meg az Angyalok és Csavargók Nemzetközi Mûvésztelep
zárókiállítását a fürdõvárosban.

MSZP-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Új alapokon
„Az országos felmenõ rendszerû tisztújító kongresszus dr. Tóth
Bertalant, az MSZP parlamenti frakciójának vezetõjét választotta a
párt elnökének, elnökhelyettesként pedig dr. Szakács Lászlóra esett
a választás. A párt a mûködését, a kommunikációját, a megjelenését új alapokra helyezve nyitott a más pártokkal való
együttmûködésre is” – jelentette be Németh Szabolcs, a párt
keszthelyi alapszervezetének elnökhelyettese sajtótájékoztatóján.

Brunner Tibor, a párt keszthelyi
alapszervezetének elnöke bejelentette, hogy a helyi tisztújítás
eredményeként az elnökségbe
választották Biczó Jánost, Haász
Györgyöt és Maczucza Évát, akik
elkötelezettek abban, hogy helyben is sikerüljön új irányt adni a
pártnak. Az európai parlamenti
választásokra és az önkormányzati választásokra helyben is készülnek. Szeretnék elérni, hogy a
helyhatóságok minél nagyobb hatáskörrel rendelkezhessenek. A civil szervezetekkel való jó együtt-

mûködés bõvítése mellett az
ellenzéki pártokkal való szorosabb
kooperációt is szorgalmazzák. Az
esetleges belsõ viták, ügyek
helyett a felmerülõ problémákkal
foglalkozva, markáns, egyértelmû
gondolatokat felszínre hozva, újra
az emberek között, a közösségi
rendezvényeken kívánnak aktívabban, nyitottabban politizálni
egy nemzeti szociáldemokrata
értékrend mentén. Elõremutató,
hogy nagyon sok új fiatal arc és
nõ került be az országos elnökségbe – mondta el az elnök.

A háromnapos összmûvészeti
fesztivál szereplõivel a belváros
utcáin sétálók minden este találkozhattak. Sokféle mûfajban kínáltak szórakozást az indiai zenétõl a dixielanden és a countryn át
a gitármuzsikáig, a relaxhangokig. A zsonglõrökön, az „élõ szobrokon” kívül a festõk, grafikusok,
karikaturisták is kitelepültek a városcentrum egy-egy helyszínére,
ahol különféle témákban alkottak. A rendezvény zárónapján ért
véget az alkotótábor. A táborzáró
tárlatra azon munkák kerültek,

KESZTHELYI KÜLÖNLEGESSÉG

Szent Iván-napi folklór
Külföldi és hazai amatõr mûvészeti csoportok adtak mûsort
a Fõ téren és a Balaton-parti zenepavilonnál a Szent Iván-napok
alkalmával.

Vastapsot kapott a vonyarcvashegyi mazsorettcsoport mûsora.
A fesztiválozók kézmûves sörfõzdék gazdag és speciális kínálatából kóstolhatták meg a leginkább
ízesnek tartott szomjoltót. A sörök között az ínyencek találtak fehéret, feketét, világos- és sötétbarnát, vöröset; magyart és külföldit; szûrtet és szûretlent, csapoltat és üvegeset. Az igazi különlegességet keresõk rátalálhattak a háromfajta malátával, komlóval fõzött eredeti meggy-, ribizli-, narancs- és limesûrítménnyel

ró sörital. A gazdagon komlózott
termékek mellett kóstolhattak
korianderes ízesítésû gyümölcsös
itókát is. A közönséget a finom
ételek mellett könnyûzenei koncertekkel (Firkin, Zorall, Fekete
Lakkcipõk) és három utcabállal is
szórakoztatták. A fúvósfesztivál
megnyitásán Pikó Gábor, a Kék
Balaton Fúvós Egyesület elnöke
szólt, a nyárnyitó rendezvényen
Péter Károly polgármester örömmel vette, hogy az esõs idõjárás
ellenére rengetegen megtisztelték a program elsõ napját is.

resztülment párt választókerületi
elnöke: Weller-Jakus Tamás szerint 2014-hez viszonyítva a megyében, több mint öt százalékot
sikerült a pártnak javítania a választásokon, amiért köszönet illeti
a választókerületi kampánycsapat
tagjait is. Gõzerõvel készülnek az
európai parlamenti, illetve a helyi
önkormányzati
választásokra.
Nem meggyengült, hanem megerõsödött csapattal, taktikai és
stratégiai változtatásokkal, interaktív, emberközeli programmal
szeretnének jó eredményt elérni.
Bejelentette: hamarosan újabb
települési pártszervezetek is
megalakulnak majd a megyében.

A szerbiai Jakovo településrõl
érkezett az 1948-ban alakult
Srem Néptáncegyüttes, amelyik
az idõk folyamán több mint kétezer elõadást tartott, 67 külföldi
versenyen jártak a világban, és
számos világhírû fesztiválon vettek részt. Repertoárjukban 27
koreográfia van, a leghíresebb
szerb koreográfusok nyomán. A
Veliko Kolo folklóregyüttes is
Szerbiából, Novi Sadból érkezett.
A néptánccsoport idén ünnepelte fennállása nyolcadik évfordulóját.

A csoportnak több korosztály
is tagja, vannak óvodások és felnõttek is, tehát korhatár és táncos tapasztalat nélkül is lehet
hozzájuk csatlakozni. Az egyesü-

letnek több mint 700 tagja volt az
elmúlt években. A csoportban fogyatékkal élõk is táncolnak. Az
egyesület három bemutatót tartott a folklóriskola és két gyer-

amelyekre a Gyarmati Gabriella
mûvészettörténész által irányított zsûri igent mondott. A kiállításon megjelenteket és a csodaszép munkákkal megjelent alkotókat Nagy Jenõ galerista, a mûvésztelep helyi megálmodója, fõszervezõje is köszöntötte. Az
Indian Joe Band páros közremûködésével tartott tárlatnyitón Fehérvári Zsolt festõ- és szobrászmûvész egyenként méltatta az
inspiratív, profi, érzelemdús, a
személyes világot láttató festményeket.
mekcsoport közremûködésével,
három koreográfiával. Még 2010ben alakult meg a macedón folklór oktatási központja a MITEVI,
amelynek célja a nemzeti macedón kultúra megõrzése és népszerûsítése a fiatal lakosság körében. A MITEVI néptánc minden tagozaton 180 taggal rendelkezik,
de a tagok többsége a népzenei
csoportba tartozik. A tánccsoportjuk számos országos elismertségû koreográfussal dolgozik együtt, akik a macedón hagyományt és kultúrát képviselik.
A Gazi Baba fiataljai lelkükben
életben tartják az õsi dalokat, és
gyakran visszatérnek a szkopjei
síkság õsi falvaihoz, és most úgy
döntöttek, hogy a keszthelyi színpadon újból létrehozzák ezt az
örömképet. Az Ukrajnából érkezett Veselka Gyermek Néptánccsoport a helyi-városi, a regionális és nemzeti fesztiválok aktív
résztvevõje. A Kareyna Rudakova
által irányított együttes Lemberg
városából, a jelentõs kulturális
központból érkezett, melynek
óvárosa a Világörökség része.
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ZALA, A MÉHEK TERÍTETT ASZTALA

A népi méhészet hagyományai
„Zala, a méhek terített asztala – A népi méhészkedés hagyományai" címmel a Balatoni Múzeumban nyitottak idõszaki,
szeptember nyolcadikáig látogatható kiállítást a Múzeumok
éjszakája programsorozat részeként.

A tárlat Dél-Zala, Zala és a
szomszédos somogyi területek
népi méhtartására vonatkozó tárgyi és szellemi emlékeit mutatja
be. Zala megye méhészete napjainkig az egyik legjelentõsebb
Magyarországon. A nagykanizsai
és a keszthelyi múzeumok közös
tárlatának alapját a dr. Kerecsényi
Edit néprajzi és honismereti kutató által gyûjtött tárgyi, adattári és
fotótári anyagok, valamint az
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Ifjú tubavirtuóz

ezek által inspirált további
kutatások és publikációk
eredményei adták. Mindezt
a Balatoni Múzeum gyûjteményeinek legérdekesebb
darabjaival, régi fényképekkel, enteriõrrészletekkel kiegészítve. A kiállítás színesen és életszerûen mutatja
be a Dél-Dunántúl népi méhészetét a középkortól napjainkig. A nyitóünnepségen
mondott
köszöntõjében
Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója utalt arra a
tényre, hogy méhek nélkül
nem lenne élet a földön. Az
intézmény vezetõje kimentette a távolmaradása miatt
hiányzó Száraz Csillát, a
Thúry György Múzeum igazgatóját, akinek köszöntõle-

HÉVÍZEN A PARKOLÁS

Adventig ingyenes
A hévízi önkormányzat a június végén tartott nyilvános ülésén
módosította a jármûvel való várakozás rendjérõl szóló helyi rendeletét. A fürdõváros több helyszínén zajló építési beruházásokra tekintettel arról döntöttek, hogy a Petõfi és az Ady utcai kis parkolók kivételével, egészen adventig ingyenessé teszik az gépjármûvekkel történõ megállást a kijelölt, eddig fizetõs helyeken.

velét Gyanó Szilvia etnográfus, a
kiállítás kurátora olvasta föl. A levélben szó esett a sokszínû, több
korosztályt is megérintõ, a turisták számára is érdekes, együttmûködésbõl
létrejött
tárlat
összefoglalásáról. A kiállítást dr.
Szabó István, a Pannon Egyetem
Georgikon Karának nyugalmazott
Professor emeritusa nyitotta
meg. A Niklai Szent Ambrus Mézlovagrend valamint Takács Szilvia,
a múzeumi versmondó kör vezetõjének közremûködésével tartott rendezvényen a szakember a
méhészeket barátságos embereknek mondta, akik minden
helyzetre megoldást találnak.

Gárdos Balázs, Kõhalmi Ágnes és Kiss Tamás társaságában.
Gárdos Balázs, a keszthelyi Festetics György Zeneiskola vonyarcvashegyi tagozatának diákja dobogós helyezést szerzett a zeneiskolások körében Kiskunfélegyházán rendezett XII. országos mélyrézfúvós versenyen.
A 10 esztendõs ifjú tehetség felkészítõ tanára, Kiss Tamás elmondta, hogy a megmérettetés a
muzsikus világban „olimpiai” titulust kapott, mivel csak háromévenként kerül rá sor. Növendéke a tavasszal a dunántúli pécsi területi válogatón szerepleve kvalifikálta magát a részvételre, a
legmagasabb pontszámmal továbbjutva az országos döntõbe. Virtuóz tubajátékával II. helyezést
szerzett.
Szereplésére való felkészítésében zongorakísérettel részt vett Bognár Rita és Kõhalmi Ágnes
zenepedagógus is.

AZ IRODALMI RÁDIÓ ELISMERÉSE
Moll-érem
az egészségturizmusért Keszthelyi különdíjas
Az idei évre vásárolt parkolóbérletek érvényességét pedig
2019. év végéig meghosszabbították. A Széchényi utca megújításával kapcsolatban elhangzott:
a Közút alvállalkozója július elején
vonult fel a helyszínre. Õk a város
által megbízott cégek után haladva folyamatosan végzik a felmarást és az aszfaltozást.
A gyalogosforgalom szempontjából egy többek által kedvelt
és sokak által használt közterület
megújításáról, a Nyírfa köz
augusztus végéig elkészülõ rekonstrukciójáról már korábban
határozott az önkormányzat, és
egyúttal már sort is kerítettek a

A hévízi Szent András Reumakórház dr. Kovács Ernõt, a Pannon Egyetem Keszthelyi Georterület mûszaki átadására. A gikon Karának docensét tüntetmintegy 18 millió forintba kerülõ te ki a helyi alapítású Dr. Moll
beruházást önerõbõl finanszíroz- Károly-emlékéremmel.
zák. A meglévõ aszfaltburkolat
visszabontása után, a kialakult
burkolatszélesség megtartásával
Az elismerést a Semmelweisa kerítéslábazatok és a telekbejá- napi ünnepségen adta át a névrók elõtt is K-szegély kiépítésére adó család képviseletében dr.
adtak megbízást. Hamarosan el- Moll Veronika és dr. Kvarda Attibontják a meglévõ víznyelõket, la, a gyógyintézmény fõigazgahogy helyettük új víznyelõ rácso- tója. A kitüntetett 2012 óta sekat tudjanak beépíteni. A közt 8 gíti a reumakórház munkáját.
centiméter vastag térkõburkolat- Ennek köszönhetõen több kötal látják el. A beruházás során zös, sikeres egészségturisztikai
összesen 593 négyzetméter út, program valósulhatott meg. Ma274 méter kiemelt szegély, 107 gasfokú szaktudásán, tapasztaméter süllyesztett szegély és 34,5 latain alapuló tanácsaival sokolméter folyóka is megépül majd.
dalúan hozzájárul a gyógyin-

A CSERSZEGI FÛSZERESSEL

Együtt koccintottak
(Folytatás az 1. oldalról.)
A hegyközségi borverseny
eredményhirdetési ceremóniáján
a díjakat Bernáth Tibor „örökös
hegybíró”, a község díszpolgára
adta át. A nagyarany minõsítésû
fõdíjat Romsics Bence fiatal helyi
borász kapta. A Chili együttes hajnalig tartó bálja elõtt Mészáros
János Elek operaénekes, a Csillag
születik tehetségkutató tévémûsor negyedik szériájának gyõztese énekelt. Szombaton elsõként a
Kék Balaton Citerazenekar népzenei mûsorának tapsolt a közönség, majd a balatonkeresztúri német dalkör adott elõ fülbemászó
nótákat. A Helios együttes báli
muzsikájáig a színpadra szólították: Nagy Ibolya Déryné-díjas
operettprimadonnát, Berkes János operaénekest, Kecskés Tímeát, a Madách Színház színész-

nõjét, Jegercsik Csabát, a Pesti
Magyar Színház tagját valamint
ifj. Berki Bélát és cigányzenekarát. Vasárnap is elsõként a helyiek, az Aranykorúak Nyugdíjasklub
vidám tagjai szerepeltek, majd

zalai ivónótákkal a Gyenesdiási
Dalárda tagjai vigadtak. Sztárvendégként színpadra hívták Máriót,
a harmonikást, aki a mûsora után
átadta a színpadot a Silver Band
tánczenekarnak.

tézményi tevékenység fejlesztéséhez.
A Dr. Strecker Ottó-emlékérmet Horváthné Papp Éva fizioterápiás csoportvezetõ kapta, aki
mögött 44 év szolgálat áll, tudásának, tapasztalatainak a szakdolgozók generációi számára való
átörökítéssel. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által adományozott Semmelweisnapi Elismerõ Oklevelet Tóth Ildikó ápoló vehette át, továbbá 13
dolgozó részesült fõigazgatói dicséretben.

A mûvészet több ágát is sikerrel mûvelõ alkotó ezúttal az irodalom terén szerzett újabb sikert: Ilka néni címû írásáért az Irodalmi
Rádió különdíját kapta. A pályamû
bekerül egy készülõ kötetbe. A
történet a királyi szakácsversenyek helyérõl is ismert, Somogy
megyei Nagyszakácsi településen
játszódik.

számos közterületi szobra látható
országszerte és a határainkon túl is.
Tavaly, szakrális valamint jeles történelmi személyiségeket, s eseményeket formázó szobraiért és dombormû-kompozícióiért a Magyarságért Érdemrend kitüntetést kapta.
Az irodalom terén korábban a Kritikusok és Írók Kulturális Egyesülete
„Mikor fellebben a függöny” címû

Az elismerést a napokban Budapesten, az Országház vadásztermében rendezett ünnepségen vehette
át a szerzõ. Az eseményt követõen
az ünnepi könyvhét fõvárosi központi helyszínén, a Vörösmarty téren, az Aposztróf Kiadó pavilonjánál
dedikálta a Szó-Kincs címû antológiát, melyben az „elköltözött öregek” emlékét õrizve a keszthelyi
tûzoltó, Sanyi bácsi „sétálóutcai
ikon”, azaz Puskás Sándor, a városi
tûzoltóság néhai parancsnoka életét idézi.
Turi Török Tibor a belvárosi magánmúzeumok létesítésével vált ismertté városában, munkásságáért
a Pro Cultura Keszthely kitüntetést
is elnyerte. Szépmíves alkotóként

filmes élmény feldolgozása témakörében kiírt irodalmi pályázaton
nyert második helyezést, két novelláját pedig nemrég beválogatták a
„100 minitörténet” címmel idén kiadásra kerülõ antológiába.

A GEORGIKON KARÁN

Diplomaátadó ünnepség
(Folytatás az 1. oldalról.)
A kari kitüntetéseket Polgár
Péter dékán nyújtotta át az arra
érdemeseknek. Kiváló dolgozó
lett: Benedek Zsuzsanna tanszéki
mérnök és dr. Dunai Attila adjunktus. Dékáni Dicsérõ Oklevél kitüntetésben részesítették: Beliczky
Gábor tanársegédet, Hosszú
György mûszaki ügyintézõt valamint Németh Szabolcs tanszéki
mérnököt. A Georgikon Kar a

2017/2018. tanévben elsõ ízben
hirdette meg a Doctorandus
Primus pályázatot, mely révén a
tavalyi évben a legkiemelkedõbb
kutatói, oktatói teljesítményt elért doktoranduszhallgató került
díjazásra. A pályázat gyõztese Simon Brigitta harmadéves doktoranduszhallgató lett. Idén Szanati
Angéla környezetgazdálkodási agrármérnök mesterszakos hallgató
részesült Nádasy Miklós-díjban.

Példaértékû munkája elismeréseként a Georgikon Kar „Mintagazdaság” kitüntetõ címet adományozott a Varga Szárnyas Kft.-nek.
Az oklevelek és igazolólapok átadása a mérnökjelöltek fogadalomtétele után a felavatottak nevében Deák Márk természetvédelmi mérnök búcsúzott. A végzett hallgatókat végezetül Ruzsics
Ferenc polgármester köszöntötte.
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ANYUKÁM SZÍVE IS BENNE VAN

Befõzés, aszalás, savanyítás
–Testünk azon táplálékból él, fejlõdik, amit elfogyasztunk. Csakis egészséges táplálékból képzõdhet egészséges vér. Amilyen a vérünk, olyan az egészségünk. A nyár egyik fontos feladata a befõzés, aszalás, savanyítás, tehát a télre való elõkészülés. A munkát
családi összefogással, közös segítséggel ildomos elvégezni, és nem
szabad csupán az anyákat terhelni ezzel a feladattal. Az eltett gyümölcseink, zöldségeink csak akkor szolgálják az egészségünket, ha
azok mentesek mindenféle kemikáliától, mindenfajta vegyszerektõl – mesélte Feketéné Bokor Katalin fitoterapeuta-természetgyógyász. A táplálkozási tanácsadótól elöljáróban azt kérdeztük: miért
érdemes saját magunknak befõzni?

– Júniusban már startol a befõzés idõszaka. Ilyenkor tölthetjük
meg az éléskamránkat befõttekkel, gyümölcslevekkel, kompótokkal, musttal, lecsókkal, lekvárokkal, paradicsomlevekkel. Az eltett
finomságok nem csupán a mi örömünket szolgálhatják, de a váratlanul érkezõ vendégeknek is feltálalhatunk belõlük. Sokan kérdezhetik, de kinek van erre ideje ebben a rohanó világban. Ha
anyáink, nagyanyáink gépesítés
nélküli háztartásában sikerült, akkor nekünk miért ne menne?!
Nem mindegy, hogy milyen lelkülettel állunk hozzá egy munkához,
feladathoz. Az idõ- és a pénzbeosztás mûvészete is elsajátítható.
Az sem utolsó szempont, hogy annak, aki nyáron megtöltötte a
kamráját, annak a téli hóban, sárban már nem kell cipekednie. A
nyáron saját magam által eltett
élelmiszer sokkal olcsóbb, egészségesebb, mint a boltban vásárolt.
– Az áruházakban beszerezhetõ élelmiszerek károsak?
– A szervezetünket becsaphatjuk ugyan a sok ízfokozót, a mesterséges állományjavítót, a természetes aromának csúfolt vegyszereket tartalmazó étkekkel, az aromahadjárat ártó készítményeivel,
de mindez hiányállapothoz vezet,
aminek következménye a farkaséhség, és bekövetkezik, hogy egyszerre leszünk túlsúlyosak és alultápláltak. Aki tartalmas ételt fogyaszt, az nem lesz aromafüggõ,
és azt nem gyötri a napjában
négyszeri, ötszöri étkezés ingere.
A gyomornak, az emésztõszerveinknek egyaránt szüksége van
étkezési, emésztési és pihenési
idõre. Testünk minden része megkívánja a maga táplálékát. Az agynak, az izmoknak, a csontoknak,
idegeknek is meg kell adjuk a maga részét. Az egészség alapja az
egészséges sejt. Az egészséges
sejtmûködéshez viszont megfelelõ tápanyag kell. Vitaminok, ásványi anyagok és védelem a DNS számára. Még a szegény parasztság is
jobban volt ellátva tápanyagokkal
a középkorban, mint a jóléti társadalmak gyermekei manapság.
Egyre jobban kedveljük a futószalagon készült ételeket, egyre ritkábban akarunk a tûzhely mögé
állni. A legfontosabbat, az egészséges ételek elkészítését mérnökökre, kémikusokra, technikusokra hagyjuk. Mindenki, mindig szabadon dönthet arról, hogy miként
gombolyítja élete, étkezése fonalát. Sajnos az étkezési szokásainkat
nem az egészséges táplálkozás irányítja, hanem az eldeformált ízlésünk. Az étkezés fõ indító oka a
testi erõ megtartása, növelése,

Üveg Trend Plusz Kft.

ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS
Mindennemû épületüvegezés,
csiszolt bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

nem pedig a hamisított aromák, a
felturbózott zamatok hajhászása.
Csak a saját döntésünkön múlik az
immunrendszerünk egészségesen
tartása is.
– Mi szükséges az egészséges
befõzéshez?
– Egészséges, tisztára mosott,
friss gyümölcs-zöldség, kiforrázott befõttesüvegek, nátriumbenzoát, celofán, egy kosár a
dunsztoláshoz, majd a lakás leg-

hûvösebb helyisége, kamrája. A
gyümölcsök eltevéséhez én kristálycukor helyett évtizedek óta
csak mézet, a zöldségekhez pedig
csak sót használok. A cukor túlter-

helést végez a szervezetünkben,
izgatja az emésztõszerveket és
megtámadja az agyat, eltömíti a
szervezetet, székrekedést okoz. A
cukor nem tápanyag, hanem üres

kalória- és szénhidrátbomba csupán. Csak mi túlozzuk el az élvezeti értékét. A cukor ráadásul gyengíti a fehérvérsejtek baktériumölõ
képességét. Szervezetünk akkor
fog saját maga ellen támadni, ha
cukorral és egyéb káros anyagokkal legyengítettük az immunrendszerünket. Már nyolcféle rákbetegség köthetõ a túlzott cukorfogyasztáshoz. Iskoláskorú gyermekeknél tapasztalták, hogy az étrendben lévõ nagy mennyiségû
cukor lerontja, gátolja a homloklebeny mûködését. A finomított
cukor nem agytáplálék, hanem
éppen az ellenkezõje. Befõzés során a méz is veszít ugyan tápértékébõl, mégis sokkal egészségesebb a kristálycukornál. Ecetet
nem érdemes az alaplé folyadékába tölteni, mert az öli a vörösvérsejteket. A nátrium-benzoátot
pedig csak a celofánra teszek,
majd erre csavarom a befõttes
üveg tetejét. Majd egy kosárban
jól betakarva, szárazdunsztba teszem egy napra. A befõttjeim soha nem érintkeznek semmiféle
tartósítószerrel, mégsem romlanak meg semmikor. A fagyasztott
ételekben csak kevés vitamin és
ásványi anyag marad meg, ezért
nincs fagyasztószekrényem sem.

KITEKINTÕ

Képzõk képzése
a vendéglátásban
Hotel-Restaurant-Cafe (HORECA) elnevezéssel indított nemzetközi programban vesz részt a Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.

A témakörben angol és lengyel
partnerekkel közös szakmai találkozónak adott otthont a minap a
vonyarcvashegyi Zenit Hotel. A
cél a vendéglátói szakképzésben
a stratégiai partnerség és a turizmusban dolgozó személyzet
edzõi rendszerének kidolgozása.
A munka az idegenforgalmi képzések fejlesztésére irányul, különös tekintettel a vendéglátóipari
oktatók számára átfogó képzési

docens, szólva a változó fogyasztói igényekrõl, a konkurenciáról,
a kínálatok kombinált megjelenítésérõl, s annak a piacokon való
elhelyezésérõl. Elhangzott: a vendéglátás minden szegmensében
fontos az élményigény kielégítése, a kreativitással való új szükségletek teremtése, a realitáson
alapuló piaci értékû minõségbiztosítás, s mindehhez a képzõk
képzésének megoldása.

programok készítésével, hogy
mind szélesebb körûen képzett
trénerek segítsék a turizmusban
hangsúlyos szerepet betöltõ
gasztroipart.
A térségi érintettek körébõl
Zala, Somogy és Veszprém megye
kereskedelmi és iparkamarai képviselete, valamint a keszthelyi és
a siófoki vendéglátói szakképzõ
iskola delegáltjai vettek részt. A
HORECA-programban megfogalmazott szükségletekrõl és elvárásokról tartott bevezetõ elõdadást
dr. Némethy Sándor egyetemi

A HORECA feladata a trénerek,
mint célcsoportok képzettségének igényekhez való igazítása, a
vállalkozói felkészültség támogatása, a szakoktatásban különösen
fontos élethosszig tartó tanulás
jelentõségének tudatosítása. A
program a partnerszervezetek
tapasztalatai alapján a trénerkompetenciák kiépítését kívánja
elkészíteni a kifejlesztett tananyagokkal. E modellekrõl a mûhelyrendezvényen kutatási eredmények alapján számoltak be a
külföldi szakmai képviseletek.

KESZTHELYEN IS KERESETTEK

A vakációs nyári táborok
A vakáció elindulásával sok diák fogja nyári táborban tölteni a
szünidõ egy részét Keszthelyen is. A fiataloknak idén a tavalyinál is
szerteágazóbbak a lehetõségei. Mind a Balatoni Múzeum, mind a
Goldmark Károly Mûvelõdési Központ több lehetõséget is felkínál
számukra.

A Balatoni Múzeum Gyanó Szilvia néprajzkutató irányításával
szervezett középiskolásoknak egy
telt házas „Szõlész- és borásztábort” a „Sokszínû múzeum” címet
viselõ pályázati projekt keretében. A diákokat nem csupán a
múzeumban foglalkoztatták, de
autóbusszal elvitték õket borbirtokokra, pincészetekbe is. A már
tradíciós, általános iskolások számára szánt régészeti és természetismereti táborok is elkezdõdtek. Ezek a foglalkozások annyira
népszerûek, hogy mindegyikre
túljelentkezés van. Németh Péter,
a Balatoni Múzeum múzeumpedagógusa által koordinált szaktáborokban nemcsak a tudományterületek népszerûsítése és a gyer-

mekfelügyelet biztosítása zajlik,
hanem rengeteg régészkedés, terepen történõ kalandjáték is színesíti a programokat. Már az õszi
szünet idejére tervezett táborokra is akadtak jelentkezõk.
Május végén nyitották meg a
Goldmark Károly Mûvelõdési Központban a NépmesePontot, ahova egy pályázat jóvoltából alsó és
felsõ tagozatos diákokat is vártak
az ingyenes dráma- és népmesetáborba. A fizetõs táborok árai
sem drágák. Anyagköltséggel
együtt nyolcezer forint a jelentkezési díj. Simon Edit vezetésével
megrendezték a korábbi években
is nagy népszerûségnek örvendõ,
ötnapos agyagozó foglalkozásokat. Július 13-áig tart a kreatív és

tartalmas elfoglaltságot kínáló
korongozótábor. A tánctábort a
Goldmark nagytermében továbbra is Szabóné Dézsenyi Zsuzsa
szervezi, aki a jazzbalett szakkörök irányítója is. Lesz július végétõl augusztus elejéig egy jó hangulatú vegyes képalkotó tábor is
Ferge Rita pedagógus vezetésével. Augusztusban startol a tanulásmódszertani táborozás KrepszKapai Bernadett irányításával. A
felsõsök helyes tanulási szokásokat alakíthatnak ki, hatékony tanulási módszerekrõl hallanak,
meghatározhatják a tanulási típusukat, megismerkednek a jegyzetelés, lényegkiemelés, verstanulás, idegennyelv-tanulás technikáival, de megismerik a helyes
Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyûlése elõtti napokban
idõbeosztást: a napi- és hetirend
kialakítását is a jobb teljesítmény zajlott le az Év erdésze verseny 2018-as országos döntõje Gyulán.
eléréséért. A Barta M. Imola fel- A Dalerd Zrt. szervezésében rendezett megmérettetést a
ügyeletével zajló foglalkozások Bakonyerdõ Zrt. erdésztechnikusa, Tóth Péter nyerte meg.
pedig ráépülnek a jobb agyféltekés rajzolás, festés elméleti és
A választékolás versenyszám Az erdõfelújítás leírása; famagastechnikai gyakorlataira.
gyõztese is a Bakonyerdõ Zrt. ság- és térfogatbecslés; álloKeszthelyi Erdészetének kerület- mányleírás; körlapmérés; gyérívezetõje lett, aki kétszáz magyar tésjelölés; erdõkárbecslés; válaszkollégája közül bizonyult a leg- tékolás; rönk- illetve sarangjobbnak. Az Év Erdésze kitüntetõ számbavétel is fontos része volt a
Palkovics Zoltán kapta, cserszegi címet elõször birtokolhatja a vetélkedésnek. Mindezeken felül
Bakonyerdõ
munkatársa.
A kiválóan kellett szerepelni a közfûszeres x zenit cuvée borával.
Ezúttal választották ki Cser- veszprémi székhelyû erdõgazda- jóléti feladatok megoldásán, a
szegtomaj nagyközség borát, a te- ságnál 12 esztendeje hivatássze- golyós lövészet versenyszámban,
lepülés képviselõ-testületének retettel dolgozó szakember pá- de még a trófeabecslésben is. Az
tagjai valamint Dálnok erdélyi lyájának kezdete óta a Keszthely összetett verseny gyõztesei vátestvérfalu küldöttsége ízlésével, környéki erdõkben tevékenyke- sárlási utalványokat, okleveleket
a pontszámok alapján 5 legjobban dik, és nagyon komolyan készült és a támogatók által felajánlott
szerepelt fehér- és vörösbor kö- erre a versengésre. Tóth Péter a tárgyjutalmat kaptak. Az elért
zül. A címet a fehérek közt háziverseny után a pápai vetélke- eredmény utal arra is, hogy Zala
Romsics Bence cserszegi fûszere- dõ megnyerésével vívta ki magá- megyében szakszerû erdõgazdálse, vörös kategóriában Kovács Vik- nak az indulási jogot a versenyen. kodást végeznek.
tor 2014-es évjáratú cabernet
sauvignon bora érdemelte ki.

Közönségmustrára érett borok
A szakma elõtt már vizsgáztak a borok, a versenyek legjobbjait
kóstolhatják a vendégek az üdülõrégióban nyaranta hagyományosan végigvonuló borfesztiválokon.

Nemrég a Balaton-felvidéki
borvidék hegyközsége a termelõk
által zsûriztetett 77 mintát minõsített: 58 fehér, 15 vörös és 4 rozé
került a bírák elé a gyenesdiási
Rádi-pincészetnél tartott mustrán. A 6 tagú bizottság dr. Bakonyi
László elnökletével végezte a
munkát, a nagy arany oklevelet, s

ezzel a gyõztes helyezést Romsics
Bence nyerte el sauvignon blanc
borával. Arany minõsítést 27,
ezüstöt 34, bronzot 15 fajta kapott. A dobogón második helyre
került Kovács Viktor cserszegi fõszeres x pátria cuvée bora, harmadik lett Rádi László ottonel muskotály félédes bora. A közönségdíjat

Zalai az idei
év erdésze

