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A BALESETEK MEGELÕZÉSE A CÉL

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Szezont értékeltek a vízimentõk Erõs Fidesz-gyõzelem
Összesen 3177 településen, 10.278 szavazókörben 8 millió 25
ezer választópolgár dönthetett arról, kik képviseljék helyi érdekeiket az elkövetkezõ öt évben az önkormányzatokban. Zala megyében kikezdhetetlen a Fidesz, a megye minden nagyobb városát –
beleértve Keszthelyt – és a megyei közgyûlést is a kormánypárt
hozta. Keszthelyen Nagy Bálint 54,89 százalékkal, 655-tel több
vokssal nyert Czuth Zoltán Lászlóval szemben. A Fidesz-KDNP pedig a tíz közgyûlési helybõl hetet elnyert.

A Nemzeti Választási Iroda
adatai szerint, a szavazatok száz
százalékának összesítése után,
3676 szavazattal: Nagy Bálint
(FIDESZ-KDNP) lett Keszthely polgármestere. A Balaton fõvárosában 17 szavazókörbe várták a
helyhatósági választásra érkezõket. A részvétel némileg elmaradt
az országos átlagtól, a névjegyzékben szereplõk 42,53 százaléka
járult az urnákhoz. A voksolást zavaró rendkívüli eseményrõl nem
számolt be a város jegyzõje, a
helyi választási iroda vezetõje. Az
1-es számú egyéni választókerületben (evk) 50,71%-kal Dékány
Péter Tamás, a KÉVE jelöltje nyert
képviselõi mandátumot. A 2-es
evk-ban szoros küzdelemben alig
néhány szavazattal Csótár András, a Fidesz-KDNP jelöltje, gyõzött 50,16% százalékkal. A 3-as
választókerület is kormánypárti
diadalt hozott Raffai Róbert

Zsoltné számára, aki 485 vokssal,
52,49%-ot ért el a voksolási versengésben ellenfelével szemben.
A 4-es evk-ban három jelölt közül, 46,73%-kal a Fidesz–KDNP jelöltje: Vozár Péterné lett gyõztesként kihirdetve. A Zámori 5-ös
evk-ban is a Fidesz–KDNP indulója
kapott több: 514 voksot. Itt Horváth Tamás 58,74%-os arányban
gyõzedelmeskedett. A 6-os számú egyéni választókerületben
szavazategyenlõség alakult ki. A
Nemzeti Választási Iroda adatai
alapján Molnár Tibor János és Dósa Zsolt is egyformán 384 szavazatot kapott. Amennyiben ebben
a választókerületben jogerõs
döntés születik a szavazategyenlõségrõl, úgy idõközi választást
kell tartani 120 napon belül. A Fidesz-KDNP és a KÉVE mellett egy
független jelölt is elindult a 7-es
választókerületben, de az újrázó
Nemes Klára kormánypárti képvi-

selõt egyiküknek sem sikerült
megszorongatnia. A kertvárosi
8-as evk-ban is hárman mérettették meg magukat. A jelöltek közül dr. Ifi Ferenc 45,23%-ot szerzett, így a Fidesz-KDNP jelöltje
képviselheti továbbra is az itt élõ
polgárokat. Három, kompenzációs listás képviselõ foglalhat
majd helyet az új keszthelyi képviselõ-testületben. Az október
közepén fennálló, a jogorvoslati
határidõ letelte elõtti jogi helyzet
szerint, egy fõt a Fidesz-KDNP,
kettõt pedig a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület jelölhet.
A keszthelyiek voksai is beleszámítottak a Zala Megyei Közgyûlés összetételébe. A megyében az összesített adatok szerint
52,37 százalékos volt a részvétel.
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt koalíció listájára a szavazatok 61,34%-a érkezett. Mind a
Jobbik mind a Demokratikus Koalíció átlépte a tízszázalékos küszöböt. A sorrendben õket a Momentum, a Mi Hazánk és az MSZP
követi. A rendelkezésre álló 15
mandátumból
11-et
a
Fidesz–KDNP szerzett meg. A Jobbik kettõ fõt, a DK és a Momentum pedig egy-egy képviselõt
küldhet a megyegyûlésbe.

Az idén 20 éves Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálata világosító tájékoztatási rendszer.
(VMSZ) fennállása óta elkötelezetten dolgozik a vízi balesetek A kezed életet menthet néven
évekkel ezelõtt elindított progmegelõzéséért, baj esetén az eredményes mentésért.
ram a laikus újraélesztés technikáját igyekszik minél szélesebb
A munkát a szezonban 71 ba- közt a Balaton Sound, a Strand körben megtanítani az érdeklõlatoni strandon több mint 400 Fesztivál, a B my Lake, a Balaton- dõknek.
Hangsúlyt fektettek
vízimentõvel látták el, nyílt vízen átúszás, a Balaton-átevezés, a idén is a mentõeszközök haszná9 hajóval voltak készenlétben. Kékszalag és egyéb vitorlásverse- latára való felhívás hatékonysáEbbõl a két sürgõsségi mentõha- nyek résztvevõinek biztonságát gára.
jó a nap 24 órájában rendelkezés- vigyázták, valamint a FINA szerMindemellett számos prevenre állt, szeptember végéig 268 vezésében lezajlott versenyek ciós elõadást szerveztek hagyoriasztást kaptak. Októbertõl õszi biztosításában is aktívan részt mányaik szerint az ország különügyeleti rendben folytatják a vettek.
bözõ iskoláiban, táboraiban és a
szolgálatot. Negyedik éve hadKiemelten kezelt a mentõk Balaton-parton. Nyaranta gyerrendbe állt egy mentõtiszti gép- képzése, idén eddig 17 tanfolya- mektáborokban gyakorlati ismekocsi is az Országos Mentõszolgá- mot szerveztek, melynek elvég- retre tehettek szert a résztvevõ
lat koordinálásával, mely június zése után a sikeres vizsgázóknak általános iskolások. Ingyenes sevégétõl szeptember elejéig napi munkát biztosítottak. Az egyesü- gélykérõ
alkalmazásukat,
a
ügyeleti rendben vett részt a Ba- let számára fontos prevenció ér- BalatonHelp-et is igyekeznek folaton északi partján a segítség- dekében számos baleset-megelõ- lyamatosan minél szélesebb körFennállásának 55. évét ünnepelve tartott jubileumi hetet a puszta emlékei címmel foglalkonyújtásban. Az idei szezonban 72 zõ programnak a részesei. A VMSZ ben megismertetni a tavi hajó- keszthelyi vendéglátóipari szakképzõ iskola.
záson vehettek részt a diákok a
esetellátásuk volt. A mentési fel- aktív szereplõje a szakmai össze- sokkal és a Balatonnál pihenõkkel,
Balatoni Múzeumban, szellemi
adatok mellett több mint 20 vízi fogásból született Mentõöv Prog- hogy a bajbajutottak egyszerûen
vetélkedõnek adott otthont a
és vízparti rendezvényt biztosí- ramnak, mely egy egységes vízi- és gyorsan, egy gombnyomással
Fisli István, az intézmény igaz- ra indult a Keszthelyi-hegységbe. Helikon Kastélymúzeum. Az évtott a szakszolgálat, így többek és közbiztonságot elõsegítõ, fel- elérhessék a segítséget.
gatója elmondta, hogy cél a ta- Rendeztek focikupát, csocsóbaj- forduló tiszteletére szerveztek
nár–diák kapcsolatok erõsítése, nokságot, 13 séf örömfõzésével 55 kilométeres váltófutást és keélményszerû tanulási lehetõség ebéd készült. Volt rendhagyó iro- rékpártúrát.
vendégül hívott neves szakembe- dalomóra a Delta zenekarral, ideA kísérõesemények közt retrórek elõadásain, bemutatóin ke- gen nyelvi, mûveltségi és szak- konyha-kiállítás nyílt, nosztalgiaresztül, tartalmas napok nyújtása mai vetélkedõk zajlottak. Fenék- mûsort adott az iskolarádió.
vetélkedõkkel, sport- és kulturális
eseményekkel.
A program során többek közt
elõadást tartott Garamvölgyi
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
A Zonta nõi világszervezet 100 éves fennállását ünnepelte a mi- sa a két világháború között” cím- Krisztián likõrnagykövet, sor keVállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
nap a Hévízi Zonta Klub.
mel, részletesen szólva a keszthe- rült Kotányi-fûszerbemutatóra,
– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
lyi Simon Böskérõl, aki 90 évvel Mozdulj VSZK címmel aerobiktor– Hulladékszállítással!
ezelõtt Magyarország elsõ szép- nát tartottak, jubileumi emléktú– Érték- és felelõsségbiztosítással.
A fürdõvárosban 8 éve alakult mot. Az alkalomhoz illõn dr. ségkirálynõje lett, s még ugyan– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
közösség a városháza dísztermé- Szarka Lajos történész tartott elõ- abban az esztendõben, Párizsban
– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!
ben rendezett találkozóján a helyi adást „A nõi szépségideál változá- a Miss Európa címet is elnyerte.
E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Illyés Gyula Általános Iskola diákjai
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918
adtak zenés mûsort. A jubiláló vi-

VÁLTÓFUTÁS, KERÉKPÁRTÚRA

Vendéglátós jubileumi hét

VILÁGSZERVEZETI CENTENÁRIUM

A Zonta Klubot köszöntötték

lágszervezet céljaival azonos vállalásokról dr. Moll Veronika elnök
elmondta, hogy fõ tevékenységük a tehetségek és a rászorulók
támogatása.
Ebben a körben többek közt
segítséget nyújtanak diáklányoknak, a keszthelyi Zöldmezõ utcai
oktatási intézménynek. Az anyagi
alapot tagdíjakkal önerõbõl, jótékony célú akciókkal, pályázatokkal, valamint patrónus szervezetek révén tudják elõteremteni.
Rendszeres találkozók keretében
szervezik a munkát, különféle témakörökben rendeznek ismeretterjesztõ elõadásokat, amelyek
nyitottak minden érdeklõdõ
elõtt.
Ebben a szellemben ünnepelték a világszervezeti centenáriu-

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS

HÉVÍZ-KESZTHELY
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MÕCSÉNYI MIHÁLY CENTENÁRIUMA

HORIZONT

tott fõszerephez. Az olvasás
megszerettetésérõl, annak hasznosságáról és lényegérõl szólt
Holden Rose, aki figyelemfejlesztõ detektívsorozatáról is híres.
Kovács Attila egy jószándékú szakállas fickó, aki, amikor épp nem
ír, többnyire zenél. A Sárkány kétszer címû sikerkönyv szerzõje
„Könyvtárak az emberért, felelõsség a földért” mottóval ren- írószertartó henger-sárkányt ké- pénteken nagy lendülettel, hudezték meg a 40. héten, az országos könyvtári napokat, melyhez szített. A klímaváltozás témaköre, morral varázsolta el a két csokapcsolódva tartalom- és programgazdag hetet szerveztünk a a mindannyian felelõsek vagyunk portban érkezõ, harmadikos és
hozzánk járóknak és családjaiknak” – mesélte Magyar Szilvia, a Fejér György Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa.

KESZTHELYI GYERMEKKÖNYVTÁR

Méltó megemlékezés Hazai és európai sikertörténet
Mõcsényi Mihály tájépítész, az MTA doktora idén november 9-én
lenne százéves. A Tájépítészeti és Településtervezési Kar, az MTA
tájépítészeti albizottsága, az Ormos Imre Alapítvány, a MÉK táj- és
kertépítészeti tagozata, a Magyar Tájépítészek Szövetsége és a balatongyöröki önkormányzat összefogott, hogy a centenáriumi esztendõ alkalmából méltó módon emlékezzenek meg a Kossuth- és
Széchenyi-díjas kertészmérnök professzorról.

A sokoldalúan felkészült egyetemi tanár, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozója mintegy negyedszáz év alatt,
legkedvesebb diákjaival és családjával felépített egy régi murvabánya udvarából átalakított nyaralót, amit a legszebb balatoni panorámájú édenkertként, „kreatív
tájjá alakított paradicsomként”
emlegetnek Balatongyörök-szerte.
Az életmû, a tudományos és
alkotói hagyaték, az „otthoni” archívumok feldolgozását, illetve
rendszerezését egy évvel ezelõtt
kezdte meg egy kutatócsoport. A
félezer példányban megjelentetni kívánt esszékötet várhatóan
jövõre kerül a könyvesboltokba.
Dinyés László, 2015-ben elhunyt
szobrászmûvész tisztelete jeléül
elkészítette a néhai professzor
mellszobrát, ami családi tulajdonban van. A szobrászmûvész özvegye engedélyezte az újraöntést,
amit Troznai István öntõmester
elvállalt. Mõcsényi mester 1991
és 1993 között a Kertészeti Egye-

tem rektora volt és most az
egyetem szoborkertjében kap
majd egy különleges bronzszobrot. Az egyetemi tanár munkássága elõtt tisztelgésül, idén decemberben, az MTA nemzetközi
tudományos tanácskozást is
szervez, ahol neves nemzetközi
elõadók és hazai szakemberek
elemzik és értékelik a kertmûvészet és a tájépítészet tudományterületének és gyakorlatának fejlõdését. A konferencián méltó
módon megemlékeznek a professzor felbecsülhetetlen értékû,
közel nyolc évtizedes alkotói, tervezõi, tudományszervezõi tevékenységérõl.
Az archívumi anyagok felhasználásával a Mõcsényi-életmû, a
tudományos és szakmai eredmények és a megvalósult hazai és
nemzetközi alkotások bemutatásával egy minikonferenciával és
mûhelybeszélgetéssel egybekötött életmû-kiállítást is rendeznek. A szervezõk az utazó tárlat
egyik helyszíneként Balatongyörököt jelölték ki.

FÓKUSZBAN A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

– Kedden kiállítást nyitottunk
azokból a könyvekbõl, amelyeknek a témája a természethez, a
környezetünkhez, az állat- és növényvilág megóvásához kapcsolódik. A Zöld könyvek címû kiállításra válogatott és a bemutatóra
kitett kötetek darabjait a hét vé-

gére szépen-lassan ki is kölcsönözték. Nagyon sikeres volt a
négy õselem: a Föld, a Tûz, a Víz
és a Levegõ megismertetését
szolgáló kézmûves-foglalkozásunk, mely a „négy elem sárkánya” címet kapta. Minden résztvevõ, a saját eleméhez tartozó

MÚZEUMI DARAB A MAGYAR ÁTLÁS

Hónap könyve
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtárának
Hónap könyve bemutatósorozatában egy különösen értékes és
szép kivitelû térképgyûjtemény az októberi kiállítási darab.

A dokumentum kiadását jelentõs összeggel támogatta Festetics I. György is, olyan mûvelt fõurakkal közösen, mint sógora,
gróf Széchényi Ferenc, vagy
Lipszky János, aki maga is térképész volt. Magyarországon a 18.
század második felében kezdõdött el a komolyabb térképészeti
tevékenység. Ennek egyik úttörõ
alakja
Görög
Demeter

detben leginkább csak költséget
jelentettek, így egy mappát csak
akkor tudtak kiadni, ha pártfogót
is találtak hozzá. A mecénások
közül méltán emelkedik ki Festetics I. György, a térképgyûjtemény táblái több mint felének a
kiadását támogatta. Mindezek
eredménye lett a Magyar Átlás.
A befektetett pénz és energia
megtérült, az atlaszt sokan hasz-

Közlekedésbiztonság

a földünk állapotáért gondolat is
célkeresztjébe került a szerdán
tartott író-olvasó találkozónak. Ez
alkalommal azt is igyekeztünk közösen hirdetni, hogy a tévénél és
a mobiltelefonnál mennyivel fontosabb a lélekünknek az olvasás, a
gondolatképek gyártása. Majoros
Nóra írónõ a fantáziájában megelevenedõ történeteket legszívesebben mese formájában írja le.
Az „Író Cimborák” alkotómûhely
tagjával sokat beszélgettek a
gyerekek és azt játszották, hogy
Nóra volt az olvasó, a gyerekek
pedig a meseszerzõk. A kollektív,
kreatívan felépített mese, kívánság alapján, a borzról szólt. Minden korosztályt minden évben
igyekszünk valamiképpen megszólítani. Az állatok világnapjához
kötõdve, csütörtökön az óvodások és a velünk élõ természet ju-

hetedikes gyerekeket. A diákoknak annyira tetszett a bemutatója, hogy az összes, általa írt
könyvtári könyvet kikölcsönözték. Szombaton a mindenki számára nyitott Könyvmoly Klub tagjaival beszélgettünk a környezettudatos élet fontosságáról. A
klubot, idõrõl idõre, az ovistól a
felnõttig, többféle korosztály felkeresi. Õk a programhoz kapcsolódó rejtvényeket is megoldottak, apróbb jutalmat bezsebelve.
Vasárnap a Családi nap alkalmával
ingyenesen beiratkozhattak az
érdeklõdõk és a „megbocsájtás
napja” alkalmából is hoztak vissza
otthon ragadt köteteket. A korábban felavatott és nagy népszerûségnek örvendõ Játék-vár is
csúcsra járt. Több család jött hozzánk a közös együttlét, a társasjáték, a kézmûveskedés kedvéért.

A HÉVÍZI REUMAKÓRHÁZBAN

Nemzetközi szintû közlekedésbiztonsági akció keretében ellenõrizték az autóbuszos személyszállítást és a teherfuvarozást októberben egy héten át a zalai rendõrök.

Arthritis világnapján

A több útvonalon történt igazoltatásokra az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata
(TISPOL) tematikus ütemezése
szerint került sor. A napokban a
71-es fõút keszthelyi elkerülõ
szakaszán végezték a munkát a
zalai rendõrök. A feladatról és a
tapasztalatokról a helyszínen tájékoztatta a sajtó képviselõit Anti
András alezredes, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetõje.
Mint elmondta, ezúttal a nehéz
tehergépkocsik és az autóbuszok
fokozott ellenõrzésére került a
hangsúly. A vizsgált körhöz tartoznak a külföldi jármûvek is, ka-

„– Örökítse meg nálunk az arthritis világnapja alkalmából kezének körvonalát, mely képessé tesz alkotó emberré válni. A rajzokat
a nap emlékeként megõrizzük, és késõbb kiállítjuk Intézményünkben!” – szólt a felhívás mindazokhoz, akik október közepén ellátogattak a hévízi reumakórházba.

mionok és turistabuszok. Elsõsorban a pihenõidõk, valamint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartására, valamint bûncselekményre utaló
helyzetek kiszûrésére fókuszáltak, az általános ellenõrzési gyakorlat, sebességmérés mellett. A
tapasztalatokról kedvezõ helyzetet vázolt a rendõrtiszt, csak elvétve találkoztak kisebb súlyú
szabálytalanságokkal, jogsertésekkel.
A legfontosabb cél az európai
közúti közlekedés mind biztonságosabbá tétele. Még idén további
célfeladatokkal újabb TISPOL-ellenõrzésre kerül sor.

(1760–1833) volt, aki tervbe vette részletes térképek kiadását
Magyarországról és megyéirõl. A
mappák kiadására egy térképészeti intézetet rendeztetett be
Bécsben az Esterházy hercegi palotában, ahol mint nevelõ is tevékenykedett. A palota ura, Esterházy Miklós herceg is messzemenõen támogatta a vállalkozást. A
térképészeti mûhely mûködtetése, a munkatársak fizetése kez-

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKEZETE

További mártírok is voltak
Országszerte – így hagyományosan Keszthelyen a Szent Miklós temetõben is – tartottak ünnepi megemlékezéseket a 170
éve kivégzett aradi vértanúk
tiszteletére. A helyi honvéd hõsök emlékmûvénél ezúttal is sok
polgár tette tiszteletét. A koszorúzási ceremóniával egybekötött ünnepségen Tóth Sára, a
Vajda-gimnázium tizedikes tanulója szavalta el: Az ég zsoltára
címû költeményt.

A kormány még 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet
gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap Pesten kivégzett
gróf Batthyány Lajosra, Magyar-

ország elsõ független, felelõs
kormányának vezetõjére emlékezünk. A helyi cserkészcsapat közremûködésével, katonai tiszteletadás mellett tartott ünnepségen
a város polgármestere köszöntõ-

jében a további, kevésbé közismert
vértanúkra
fókuszált.
Ruzsics Ferenc arra emlékeztetett, hogy a kivégzett honvédtisztek száma valójában 16, de a
nemzeti emlékezet elsõsorban a

nálták, 6 kiadása jelent meg, a 19.
század végéig ez volt az egyetlen
használatban lévõ gyûjtemény.
Ezek voltak a legelsõ kéziratos,
magyar nyelven szerkesztett térképek, amelyek a hely- és földrajzi neveket magyar nyelven tüntették fel. A kötet címoldalán kiadási dátumként 1802 szerepel,
de a teljes térképanyag 1811-re
készült el. Így a helyes kiadási idõ
1802–1811.
12 tábornokra és az egy ezredesre összpontosít. 1849 augusztusa
és 1850 februárja között Aradon
még további három szabadságharcos honvédtisztet végeztek ki:
1849. augusztus 22-én Ormai
Auffenberg Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek
parancsnokát 26. születésnapján
akasztották fel. 1849. október
25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát lõtték agyon. Õ dandártábornokként
vezényelte katonáit Komáromban
a tavaszi hadjárat idején. Haynau
1850. február 19-én, az osztrák
származású Ludwig Hauk alezredest, Bem József tábornok hadsegédét akasztatta fel. A Galíciában szolgáló Lenkey János honvéd vezérõrnagy szintén az aradi
várbörtönben halt meg; õt azért
nem végezték ki, mert megtébolyodott s az elmezavara miatt a
„véreskezû hóhér” rajta nem végezte el az ítéletet. A szónok
olyan, ma is idõszerûnek mondott gondolatot idézett a 13 vértanútól, amelyet õk, közvetlenül
kivégzésük elõtt fogalmaztak
meg.

Dr. Kvarda Attila fõigazgató
arról szólt, hogy a hévízi és a
keszthelyi kórház sok érdekes közös programmal készült a világnap méltó megünneplésére. Dr.
Mándó Zsuzsanna orvos-igazgató
elmondta: hazánkban százezer,

végzés, alkotás, társas kapcsolatok, de akár az egyén társadalmi
részvétele szempontjából is. Lényeges a megelõzés, az egyéni
felelõsség, az egészségtudatos
magatartás, a testmozgás, az elhízás megelõzése, az egészséges

Európában mintegy 120 millió, világszerte több száz millió ember
szenved valamilyen reumatikus,
mozgásszervi betegségben. E világnapon a kórképek megelõzésére, idõben történõ felismerésére szeretnék felhívni a figyelmet.
Dr. Hontvári Lívia, a reumatológiai
osztály vezetõ fõorvosa jelezte,
hogy az arthritis az ízületek és az
ízületek körüli lágyrészek gyulladásos, vagy gyulladásos jellegû
elváltozásainak összefoglaló neve, mely több tucat kórképet takar. Érintett lehet bármely ízület,
de ezek közül a kéz károsodása kiemelt fontosságú a mindennapi
emberi tevékenységek, munka-

testmozgás, a káros szenvedélyek elkerülése. Megtudtuk: a
reumatikus megbetegedések a
beteget, a családot, a környezetet és az egész társadalmat is
nagy kihívások elé állítja. Az ízületi fájdalom, duzzanat sok szenvedést okoz, hosszú távon az ízület
végleges károsodásához, az
egyén mozgáskorlátozottságához
vezet. A rendezvény sajtótájékoztatójával egyidõben a Fedett fürdõ földszinti aulájában a keszthelyi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai mentálhigiénés tanácsadással, ingyenes testösszetételméréssel, relaxációs tréninggel
várták az érdeklõdõket.
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KERESZTÉNY SZIMBOLIKA, KORTÁRS MÛVEK

A Balatoni Múzeum kettõs kiállításán
A Balatoni Múzeum idén is
csatlakozott a magyar festészet
napja programsorozathoz. Ezúttal egy kettõs, kortárs, modern
mûvészeti tárlat nyílt Szent Lukács, a festõk védõszentje napjához legközelebbi szombaton,
amelyet év végéig tekinthetnek
meg az érdeklõdõk. A kiállítás
alaphangulatát
a
Festetics
György Zeneiskola zenepedagógusai: Bánhidai Tamás és dr.
Pusztainé Puskás Zsuzsanna tették emlékezetessé LisznyaiSzabó Gábor: Õsz és Goltermann: a Hit címû zenemûveinek
illõ tolmácsolásával.

A Budaházi Tibor és Horváth
László alkotásaiból rendezett tárlat nyitóünnepségén mondott
köszöntõjében Havasi Bálint, a
házigazda intézmény igazgatója

kiemelte: Kostyál László
mûvészettörténész ötletét felkarolva egy izgalmas õszi bemutatót sikerült életre hívni. Kostyál
László
fõmúzeológus
megnyitóbeszédében arról is beszélt, hogy egy
olyan egyszerûségre törekvõ festõ és szobrász
vállalta a közös megnyilvánulást, akiknek mûvészi
gondolkodása meglehetõsen közel áll egymáshoz. Mindketten mai képzõmûvészetünk
idõsebb nemzedékéhez, emellett
pedig azon szakrális vonulatához
tartoznak, amely képes keresztény elkötelezettségét a kortárs
mûvészet mélyreható jelkép- és
eszköztárával kifejezni. Alkotásaikon a filozofáló attitûdöt sejtetõ
krisztológiai tartalom nem narratív módon jelenik meg, hanem

különös hangsúllyal jelentkezõ,
elvont, szimbolikus jelek, utalások (kereszt, kör, háromszög, kéz,
rács, fény) formájában. A kreativitást használó Budaházi festményeinek egy részén, a múltba, illetve a túlvilágba tekintés megjelenítése céljából, közvetlen esztétikai szerephez jut a kézírás, mint
az emberi gondolatok kifejezõje.
A pecséthengerek segítségével

multiplikált, sematikus figurák
felsorakoztatása révén hozza közelebb a filozofáló ikonok világát.
Horváth László szobrászmûvész is a primer látványtól elszakadó, szubjektívabb interpretációs mezõben mozogva alkot,
nonfiguratív, konstruktív, a fémmûvesség csúcsát megjelenítõ szobrokat. Mûvein
nem látunk figurát, legfeljebb csak egy mutogató, vidám, vagy görcsbe rándult
kezet, amely emlékezik, ha
kell '56-ra, ha kell egy elhunyt festõ barátra. Horváth elõszeretettel kölcsönöz kisplasztikáinak rozsdás, ásatag – az alóla itt-ott
elõtûnõ krómacél csillogásával élesen polemizáló –
felületet. A mûvészek egymásra
is reflektáló alkotásaikkal hitet
tesznek amellett, hogy a két évezredes kereszténység örök érvényû mondanivalója a mai kor embere számára a kortárs mûvészet
nyelvén is releváns módon közvetíthetõ. Az örökérvényû tartalmak és értékek világa – szerintük
– a modern mûvészet formanyelvét használva is idõtállók.

Bárdos Lajos születésének 120. évfordulója tiszteletére a Helikon Kórus és a Balaton VOX kórus adott közös, ingyenes koncertet a keszthelyi Festetics-kastélyban. A Kendeh Gusztávné és
Koncz Zsuzsanna által irányított kórusok a Fehér tükörteremben
telt házas hangversenyen énekelték a zeneóriás mûveit.

A jubileumi kórushangverseny ötlete Kendeh Gusztávné karnagytól származik. A 32 esztendõs énekkar máig aktív és lelkes vezetõje elárulta, hogy Magyarországon az összes nõi, férfi-, vegyesés gyermekkar is gyakran és nagyon szívesen énekel Bárdos-mûveket, mert a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerzõ, karnagy, zenetudós, érdemes és kiváló mûvész a honi kórusmûvészet
egyik legkiemelkedõbb egyénisége. A keszthelyi karvezetõ a Helikon kórussal baráti kapcsolatokat ápoló több énekkarral is fölvette
a kapcsolatot azt tudakolva, lenne-e kedvük egy kollektív énekléshez. A balatonboglári Balaton Vox vegyeskar vezetõsége azonnal
igent mondott a közös tisztelgésre. A mûsor csak Bárdos-mûvekbõl
állt. Egyházi mûveket, megzenésített verseket valamint népdalfeldolgozásokat is elõadtak. Zárásként pedig két összkari mû bemutatásával tették emlékezetessé a jubileumi koncertet.
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Tanárok napja
A Múzeumok Õszi Fesztiválja alkalmából idén hat alkalommal vártak kicsiket és nagyokat a Balatoni Múzeumba. A programsorozat keretében egy régész-numizmata és egy restaurátor szemszögébõl mutatták be az év elején napvilágra került „rejtélyes gyûjteményt”, egy
keszthelyi zsidó család elrejtett ékszer- és éremgyûjteményét. Várták
továbbá a kreatív tevékenységek és az õszi hagyományok iránt érdeklõdõket, s gondoltak a költészetben csendesen elmélyülni vágyókra is. A közelmúltban pedig a pedagógusokat célozták meg.

Egy közös gondolkodást elindító tanévnyitó múzeumpedagógiai
ötletbörzére várták az óvodák, általános és középiskolák azon pedagógusait, akik érdeklõdést mutattak a múzeum, mint „tudástár”, a múzeumi gyûjteményekben rejlõ oktatási lehetõségek
iránt. A gondolatcserét azért szervezték, hogy a pedagógusok és a
muzeológusok jobban megismerhessék egymást, s bemutatást
nyerjenek a gyûjtemények és a
bennük rejlõ lehetõségek. Az iskolákban és a múzeumban is lehetõvé kívánták tenni a minél élményszerûbb ismeretátadást. Szeretnék elérni, hogy a gyerekek lelkesen, örömmel tegyék magukévá
az új ismereteket. A találkozó során a meghívottak Németh Péter
múzeumpedagógus vezetésével
áttekintést kaptak a sokféle tudományterületet átölelõ gyûjteményegyüttesrõl, annak összetételérõl, mintegy kapaszkodókat

nyújtva a tanárok számára. Meghatározott ötleteket is kínáltak és
bemutatták a szertári demonstrációs tárgyegyüttesük egy részét.
A gyûjteményeket legjobban ismerõ szakemberek emeltek ki
egyes tárgyakat, tematika, vagy
korszak szerint válogatott kisebb
tárgyegyütteseket bemutatva azt
is, miként lehet azokat szorosan a
tananyaghoz kapcsolni, rendhagyó – akár kitelepült – múzeumi
foglalkozás keretében bemutatni.
A programmal próbálták serkenteni a múzeumi órák beépülését a
helyi és környékbeli iskolák éves
menetrendjébe, az órák tanagyagába, s elérni, hogy a környékbeli
oktatási intézmények pedagógusai bátrabban keressék a helyi
szakembereket, muzeológusokat,
ha szeretnék kiegészíteni, élményszerûbbé tenni a tanórákat.
Az „utazó múzeum” rendhagyó
órái nagyon népszerûek a diákok
körében – tudtuk meg.

ÕSZI BORPARÁDÉ ÉS ZALAI GASZTROPARTY

Volt a Kedd velem vendége Balatoni borpezsgés Vonyarcvashegyen
Somogyi Renáta, a gyenesdiási Somogyi Fagylalt Mûhely vidám
fagylaltmestere, a családi vállalkozásban mûködtetett Bringa tanya talpraesett „fagyiangyala” volt a meghívottja a Kedd velem
névre keresztelt, három évvel ezelõtt életre hívott politikamentes
rendezvénynek, ahol mindig Csányi Zoltán mutat be a hívatása mögötti helyi vagy térségi közismert embert.

Mint kiderült: a mintegy három évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezõ családi vállalkozásban robotoló harmincesztendõs cukrász a kézmûves fagylalt
világában nemcsak hazánkban,
nemcsak Európában, de világszerte is letette a
névjegyét. A vendéglátás, a cukrászat, a fagyikészítés
alapjait, ezek szeretetét dédszüleitõl,
nagyszüleitõl és szüleitõl kapta. Életvonalán a gyenesdiási
mûvészeti alapfokú
iskola a kreativitásában, a Vajda-gimnázium pedig az olasz
és a német nyelvek
elsajátításában jutottak fõszerephez. Renátát inasként, nyolc
évvel ezelõtt édesapja: Somogyi József
tanította meg a fagyikészítésre, de a
közgazdász és élelmiszermérnöki egyetemi diplomaszerzések után a cukrász
szakmát is elsajátította. „Gyenes diós”,
„Il mio cioccolato”
„Bazsalikomos málna”,
„Festeticsék
mandulás csókja”, „Il-

latos Izabella”. E fantázianevek
versenydíjat nyert különleges alkotások. Az oklevelek, emléklapok, díjak, kupák, érmek, a gyakori médiamegjelenések is jelzik
az elismertségüket, a kiváló fagylaltkreációk készítésének helyes

irányvonalát, az alkalmazott technológia helyességét. Tavalyelõtt a
magyarországi fordulót megnyerve jutottak ki a fagylalt Ebre, ahonnan ezüstkupával jöttek
haza. Innen vezetett az út a vbre, ahol pedig a szakami bírálóbizottság különdíját szerezték meg,
és egy negyedik helyezést is bezsebeltek. Még 2017-ben a Balaton fagyija címet is elnyerték. Tavaly Renáta a Next Generation
harminc év alatti kategóriájának a
magyarországi fordulóján szerepelt kimagaslóan: a „Bazsalikomos málna” névre
hallgató fagylattal
elnyerve az Év fagyija címet. Mindemellett elhozott egy
kézmûves nívódíjat,
Szeged város különdíját és egy bronzérmet is. Idén sikerült
második alkalommal
is elhódítani a Balaton fagyija címet az
„Illatos Izabellával”.
Elmondta: igazi csapatmunkát végrehajtva, nyitott szemmel járják a világot,
folyamatosan képzik
magukat, jótékonykodásra is jut idejük.
Nagy szakmaszeretettel, gondos alapanyag-választással,
családi és baráti körben kipróbált receptúrákkal figyelnek a
kiváló minõség folyamatos megtartására, mert ez az
alapja minden a sikernek.

– Az áprilisi I. Borparádé és
Zalai Gasztroparty sikerén felbuzdulva a Balatoni Borkultúráért Alapítvány támogatásával
újra egy kis pezsgést hoztunk a
Balatonra, ahol kedvenc zalai és
balatoni borászataink mellett újborkóstolókkal és Márton-napi
finomságokkal is megkínáltuk
vendégeinket – mesélte a program szervezõinek nevében Fodor Márk, a Festetics Helikon Taverna vezetõje.

Nyolc pincészet, valamint neves zalai éttermek és rangos termelõk részvételével, nyarat idézõ
hõmérsékletben örömködve, október utolsó szombatján rendezték meg a jó hangulatú bormustrát, színes koncertekkel, a Zenit
Hotellel azonos helyszínen lévõ
Festetics Helikon Taverna Borá-

szati és Gasztronómia Kiállítótérben és Rendezvényközpontban. A
nap folyamán már déltõl rengetegen felkeresték a fenséges balatoni panorámát kínáló rendezvényhelyszínt. A Babos–Piller Jazz
Duó láthatóan többféle zenei mûfajban is a közönség kedvét kereste. A programot különféle fi-

A napokban Csurgón megrendezett II. Gesztenye Kupa úszóversenyen kimagasló eredményt
értek el a Keszthelyi Kiscápák SE
sportolói.

Somogyban remekeltek
a keszthelyi Kiscápák

A 24-fõs csapat tagjai különféle
úszásnemekben 23 arany-, 22
ezüst- és 15 bronzérmet szereztek
a 25 méteres rövid pályás versenyen. A kupán 15 egyesület 169
úszója közül a kaposváriakkal holtversenyben a legtöbb gyõztes helyezést nyerték. Hosszú idõ óta
fennálló megyecsúcsot döntött
meg Szemán Viktória, Tóth Luca és
Varga Balázs. A somogyi versenyen
több egyéni csúcsteljesítmény is
született keszthelyi színekben.

nomságokkal a Bujdosó Szõlõbirtok és Pincészet, a Feind Borház,
Dóka Éva Pincészete, a Fischer
Birtok, a Borbély Családi Pincészet, a Folly Borászat, a Garamvári
Szõlõbirtok, a Bock Pince, a Bock
Bisztró Balaton, a Tannin Resto, a
Keszthelyi Spájz Szörp, a Várak
Völgye Sajt is megtisztelte.
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KITEKINTÕ

KITTENBERGER KÁLMÁN EMLÉKÉRE

FÕZÉS, FORRÁZÁS, VIZES ÁZTATÁS

Rendhagyó múzeumi séta

A helyes teakészítés rejtelmei

A Múzeumok Õszi Fesztiválja keretében „Kittenberger Kálmán
és a fekete földrész állatvilága” címmel tartottak rendhagyó programot a vadászati múzeumban. A 138 évvel ezelõtt Léván született
„– A teában benne rejlik az átváltozás olyan mûvészete, amely a
vadász, zoológus afrikai felfedezõútjainak történetei, tudományos növény átlényegülésével élményadó minden érzékszervünk számáés ismeretterjesztõ munkásságának eredményei is megelevened- ra. Mindannyian vágyunk a teaszertartás varázsának átélésére, de
tek a tárlatvezetéssel összekötött rendhagyó múzeumi sétán.
helyénvaló, ha a teára nemcsak úgy tekintünk, mint a tûz, a víz és
a növényrész összegére. Az évezredes tudást, a gondoskodó figyelmet, a meleg ital varázsát a legtöbben képtelenek illattá, zamattá,
A látogatókat és a csoportokat szettudományokban jártas szak- szeretetté átlényegíteni, mert nem ismerik a forrázás, a fõzés, az
Valovics Szilvia múzeumpedagó- emberek. A magyar Afrika-kutató áztatás titkait. A kikapcsolódás egyik finom kellékét, a pihenés és
gus, tárlatvezetõ valamint Lukács 16 évet töltött Földünk második erõgyûjtés nedûjét sokan helytelenül kotyvasztják” – mesélte
Bernát, a vasútmodell-kiállítás legnagyobb területû földrészén. Mázlóné Rieger Klára, a teakészítés keszthelyi tudora, akitõl elöljámûszaki üzemeltetési vezetõje kí- A vadászat és élõállat-befogás róban azt tudakoltuk, hogy mi mindenre jók a tea hatóanyagai?
sérték körbe. Mint megtudtuk: a mellett gyûjtõ tevékenységet is
vadászati múzeum méltó emléket végzett a Magyar Nemzeti Mú– A tea kedvezõen befolyásolja koffein mennyisége lényegében
állít a hazai legismertebb vadá- zeum részére. A Fõvárosi Állat- és
szoknak, bemutatva Kittenberger Növénykert számára is hozott be lelkivilágunkat, hangulatunkat, azonos a zöld és fekete teában. A
néhány személyes tárgyi emlékét élõ állatokat. Az 1956-os forrada- kedélyállapotunkat, gondolatvilá- valódi tea koffeintartalma 2,5 és 4
is. A programon részt vevõk meg- lom harcai érintették a Nemzeti gunkat. A teacserje az ázsiai föld- százalék közötti. Kevesen tudják,
ismerkedhettek az afrikai konti- Múzeum épületét, ahol tûz ütött rész legfontosabb italát szolgál- hogy a teacserje leveleiben jelennens védett és vadászható nagy- ki, amelynek martaléka lett az Af- tatja. A matétea a közép- és dél- tõs mennyiségû fluor is található.
vadfajaival. Ez alkalommal az ér- rika-gyûjtemény. A zoológus itt amerikai lakosságét. A hibiszkusz- A fluoridok a csontképzõdés folyadeklõdõk kézbe vehették a Big õrzött gyûjtésének, trófeagyûjte- virág az Afrikában élõ lakosság matában, a fogzománc állomáFive, azaz a Nagy ötös kivételes ményének zöme megsemmisült. alapitala. Európában elõbb gyógy- nyának megõrzésében játszanak
példányainak trófeáit. Kittenber- A honi vadásztársadalom klasszi- írként ismert füveket fogyasztot- szerepet. Daganatos megbetegeger Kálmán preparátor, lapszer- kusa a veszteséget hatalmas ka- tak teának. Jelenleg az összes dések megelõzésében célszerûkesztõ, természetkutató, vadá- tasztrófaként élte meg. Néhány földrész teája a rendelkezésünkre nek tartják a teafogyasztást. Mind
szati szak- és szépíró máig nagy bemutatható trófea és személyes áll. A teacserje leveleibõl elõállí- a zöld, mind a fekete tea illatosítismertségnek örvend a hazai és a emléktárgy szerencsére megma- tott hatóanyagok egyikét teinnek ható. Ízjavítás céljából jázminviránemzetközi vadászok között. Is- radt. A látogatóknak ezúttal meg- nevezték, ám rövidesen kiderült, got, vagy bergamott illóolajat
merik és példaképüknek tekintik mutatták ezen különleges relik- hogy az azonos a kávébabban elõ- szoktak mellé tenni. A herbateák
zõleg felfedezett koffeinnel. A nem tartalmaznak koffeint, de érõt a természetvédõk és a termé- viákat is.
tékes biológiai tulajdonságokkal
rendelkezõ hatóanyagai hozzájárulnak az egészség fenntartásához. A herbatea nem okoz mellékhatásokat és nem lehet túladagolni. A herbatea õsrégi, de ma is virágzó csokor. Az egész Föld illata,
íze, zamata részt vesz testi-lelkiszellemi egészségünk megõrzésében. A rendszeres vízutánpótlás
Textilbaba-kiállítás tekinthetõ
legjobb lehetõségeiként színükmeg november elsõ vasárnapjáig
kel, ízükkel, illatukkal; színezékek
a hévízi Belvárosi Múzeum kamaés tartósítószerek, állományjavító
ratermében, ahol Török Emõke, a
anyagok nélkül hatnak érzékszerkaposvári Zichy Mihály Iparmûvéveinkre. A teakeverékek az egészszeti Szakközépiskola tanára mutatja be szebbnél szebb munkáit.

A MI CSALÁDUNK!

Hévízi babatárlaton jártunk

ben, teafüvekben, teakeverékekben nem a vitaminok mennyisége
a döntõ, hanem a hangsúly a
rendszeres bevitelen van.
– Hogyan készítsük az õszi teákat?
– A lágy vizek kevésbé oltják a
szomjúságot, a sok meszet tartalmazó víz viszont kedvezõtlen a
teakészítés szempontjából. A keserû teát a gyermekeink nemigen
fogyasztják, és sok felnõtt is
visszautasítja. Ésszerûségi érvek
hatására akaraterõnkkel megváltoztathatjuk az ösztönvilágunkat,
az ellenszenveinket. A cukor és a
cukorpótló készítmények, valamint a citromlé sokszor jelentõs
mértékben fedik az elkészített
tea eredeti, sajátos ízét. Ne tároljuk a teákat egy napnál hosszabb
ideig. Az õszi derût kínáló: bodzavirág, cseresznyeszár, csipkebo-

ÕSZI PROGRAM GYENESDIÁSON

A családok éve alkalmából
még tavalyelõtt jelentkezett egy
pályázati felhívásra az a kedves
családtagokat bemutató anyag,
amelyik ezúttal a fürdõvárosban
is bemutatást nyert. A hévízi kiállítást az alkotómûvész testvére és
legjobb barátja: Török Tamás rendezõ nyitotta meg. Elhangzott,

Csodaszarvas családi nap

VONYARCVASHEGY

Felújított községháza

Egy tiszteletet parancsoló, gazdaságosan fenntartható, esztétikus épülettel lett gazdagabb Vonyarcvashegy.

A Vidékfejlesztési program javarészt uniós forrásaiból valamint
az önkormányzat önerejével,
mintegy százmillió forint felhasználásával megújult és energiahatékony lett a polgármesteri hivatal, melynek kicsinosított épületében mûködik a posta, a
gyógyszertár és a nagyobb teret
kapott Tourinform-iroda is. A hetvenes években emelt önkormányzati épület egy teljes külsõ ránc-

ség megõrzésére szolgáló ásványi
anyagok, vitaminok, színanyagok,
illóolajok és egyéb értékes anyagok összhatását jelenítik meg. Az
étkezési tea kedvezõen hat a szervezet kálium-nátrium arányára,
mert hozzájárul a pozitív káliummérleg fenntartásához. A káliumpótlás mellett a teafüvek fokozzák
a felesleges mennyiségû nátrium
kiürítését. Egyes növényi részek-

gyó, édesgyökér, fahéj, galagonyatermés, pitypang, gyömbérgyöktörzs, körömvirág és a
sáfrányos szeklice teájának készítésekor is hibázhatunk. A két teáskanálnyi szárított bodzavirágot
elég három deci forró vízzel leönteni, majd öt perc múlva leszûrni.
Hidegen is fogyasztható, az egész
napi adag elkészíthetõ egyetlen
alkalommal. A vesekõbetegeknek
ajánlott cseresznyeszárfõzet napi
adagja 10 grammból készül egy liter vízzel, negyedórás fõzéssel.
Kihûlés és zszûrés után a vízveszteséget vissza kell pótolni
egy literre. A gyógyszerfölszívódást is serkentõ, gyulladáscsökkentésre javallott édesgyökérteának lehetnek ugyan mellékhatásai, de csak igen nagy mennyiség
és elhúzódó alkalmazás során lépnek föl. Az emésztõrendszer
egyes mûködési rendellenességének megelõzését szolgáló mokkáskanálnyi porított fahéjat egy
csésze vízzel forrázzuk, majd a vizes kivonatot kávészûrõ papírtölcséren engedjük át. Ez az adag a
nap folyamán még egyszer megismételhetõ. A galagonya õsszel
éretten is gyûjthetõ. Az érfalvédõ, nyugtató italt forrázás után
még egy-két percig kíméletesen
fõzhetjük. Tíz perc állásidõ után
szûrhetjük, majd ízesíthetjük illóolaj tartalmú növények fõzés utáni beledobásával. A mokkáskanálnyi porított gyömbérbõl – ami étvágyjavításra hányinger- és szédüléscsökkentésre is jó – forrázat
készül egy csésze vízzel. Negyedóra pihenés után már szûrhetõ.
Az elsõ adag néhány korty fél órával étkezés elõtt, majd minden
órában, vagy 3–4 órás idõközökben egy-két korty ajánlott. Adagoláskor egy tetézett teáskanálnyi nyelves körömvirág jut minden csésze vízre. A gyomorra és
vékonybélre is jó gyulladáscsökkentõ tea elõnyösen társítható a
cickafarkfû apró fészekvirágzataival.

felvarráson is átesett, de kicserélték a nyílászárókat, tetõablakokat
és a kazánt; modernizálták a fûtési rendszert, és a homlokzati szigetelést is elvégezték. Sikerült
határidõre elvégezni a tetõszerkezet- és héjazatcserét is. Az
újonnan lefestett ingatlanon
szebbé formálták a bejárati részt.
A jövõ feladata lesz a tanácstermet magában foglaló épületrész
renoválása, tudtuk meg.

hogy a mûvész több mint negyven esztendeje foglalkozik textiljáték-készítéssel. Számos hazai
önálló kiállítása volt, és több pályázatot is elnyert. A természetes
alapanyagokból készült játszóbabákon kívül igényes kivitelezésû
mûvészbabákat is készít.
A Babavilágszövetség tagjaként évenként indul a külföldön
rendezett babakészítõ világbajnokságokon. Négy éven keresztül minden alkalommal díjazott
volt, ezért mintegy két évtizeddel ezelõtt megkapta a nemzetközi tanári oklevelet. Ennek birtokában akkreditált baba- és textiljáték-készítõ kurzusokat is
szervez úgy, hogy jogosult a
résztvevõknek nemzetközi tanúsítványt kiadni alkotó munkájuk
eredményérõl. A mosható, szilikonos tömõanyaggal és „szeretettel” töltött babák készítõje kitartással, hûséggel, nagy munkatapasztalattal, különleges anyagokkal dolgozik. A tárlat derûs
emberkéi pedig önmagukért beszélnek.

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

„A Bakonyerdõ Zrt. vadászati
témájú családi napjára várta a
vendégeket október második
vasárnapján” – tájékoztatott
Sali Éva megbízott ökoturisztikai vezetõ A kedvezõ idõjárási körülmények között tartott
rendezvényen a vendégként
meghívott
Balaton-felvidéki
Nemzeti Park munkatársai játékos feladatokkal, feladatlapok
kitöltésével és jutalmazással is
készültek.

A játékos családi vetélkedõk
keretében izgalmas és érdekes
feladatokkal találkozhattak az
egyes állomásokon a Természet
Háza Látogatóközpont udvarára
kilátogatók. A legügyesebbeket
ráadásként jutalomban is részesítették.
Kisteleki Gergely solymászbemutatója még ebéd elõtt
okozott sokaknak örömperceket.
A vadászkürt- és szarvasbõgés-

bemutatót ebéd után tartották,
majd a vizslák és a vérebek kerültek fõszerepbe a vadászkutya-bemutatón. A Festetics Imre Állatparkban a felnõttek és a gyerekek is megsimogathatták az állatokat. A szervezõk egész napos
termelõi és kézmûvesvásárt valamint trófeakiállítást is szerveztek.
Az érdeklõdõk kipróbálhatták a

céllövészetet Keczeli Zoltánnal és
Major Veronikával, de benevezhettek távcsöves vadfelismerési
programra is. A kisebbek kézmûves-foglalkozáson próbálhatták ki
kézügyességüket. A dámszarvasnévadó pályázat keretében pedig
azt kérték a program látogatóitól,
hogy adjanak nevet két ifjonc
dámszarvasuknak.

