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r Az aLkotóközösség az egyik, ha nem a [egszínvonalasabb vadászati, természeti
ternatikájú rnűvészte[ep. Múltja egészen a ‘90-es évek végéig nyúLik vissza, ekkor
kereste feL a Gemenci Erdőgazdaság a telep jeLenlegi vezetőjét, VaLaczkai Erzsé
betet az ötletteL A neves festő-és grafikusművész elmondta, a meghívásos alapú
teLep különleges lehetőségeket nyújt a résztvevőknek. A társaság olyan helyekre
juttatja eL a művészeket, ahová egyébként nem Lenne Lehetőségük elmenni. Az idei
alkotótelepet még nem rendezték meg, arra várhatóan októberben Pörbölyön kerül
sor. Ennek okán a teLep alkotóinak egyéb munkáiból áLlították össze a keszthelyi

A NEMZE kiáLlítási. Ahogy a technika, úgy a témaválasztás is sokoldaLú; a barkás gímszarva
soktól kezdve a hóban ügető vaddisznók vagy a nyulakat figyeLő róka is megjelenik.
A kiállító művészek közül töl1ben már égyénileg is bemutatkoztak Keszthelyen. Tóth
Csaba, a múzeum vezetője elmondta, mindig céLjuk a magas színvonal~ ugyanakkor
reményét fejezte ki, hogy a kiállító művészek akár egyéni, akár csoportos formában

~ Az Európai Bíróság határozata szerint jog visszatérnekmunkáikkalKeszthelyre.

ellenes a bevándorlókat a magyar határon fel
állított tranzitzónában várakoztatni. A dön- . - — —

tés értelmében járványveszély idején is be kell BRINGAZZ or KERERPAROS NAP
HESZTHELT 2020. szeptember 6. (vasárnap)engedni a migránsokat az ország területére. Ez .. .~‚.. . -

B+R parkoló (Georgikon és Pál utca sarka)
az ítélet egybevág Soros György migrációra vonat- ‘4 . ‘~

kozó régi tervével, amely szerint Európába minden- t:

—áron évi egymillió bevándorlót kell beengedni. ‚I . „

Ön egyetért azzal, hogy a kormány tovább— Ai újkeszthelyi kerékpáros útvonal bebiciklizése.

ra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fenn Indulás: 15.00 órakor az Élefá iskola elől. Útvonal: Életfa iskola —

Vaszary K. utca — Stromfeld A. utca — Georgikon utca — B+R parkoló.. S — • Sa magyar határ szigoru vecielmet? 15.30 óra: Nagy Bálint, Keszthely Város polgármestere köszöntője

. I 6.00 óra: Keszthelyi Rendőrkapitányság tájékoztató előadása

17 00 óra: fixiverseny biciklls ajándékokért..

Mondja el On is véleményét! 18.00 ára: BringaAkadémia Roadshow
. ‚ . .. ‚ látványos kerékpáros bemutató, lélegzetelállító trükkök SZÉCHENYIS ~Kerjuk, vegyen részt a Nemzeti Konzultacioban!

Ingyenes egvarak bic’klis ügyesseg akadalyp y ‚

ke ekparos tartoze ok vasara szervizpont, KRESZ-toto I Európai unió ______

I Európai Regionáis ___________Készült Magyarország Kormánya megbízásábál, BikeSafe rendorseg kerekparreg’sztraciós program. I FejIe~~i~ap

Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont
forgalomcsillapítása érdekében (TOP-3. í.I~I S~ZA 1-2016.00006)

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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