












1984. nártíus 1o.

A klub atalrulő gytJlése

Á k].ubot potroorá16 lceeztbslyí lÍrive16désí KÍSzg,wt azét,-
Ltildte az el6késztt6 btgottság nogbív Ját az L984. nároíus
lo-én ./szonbatw/ L6 6ra.:ror a Miív. KÜzpoat satnlrági irlub.
jríban tarÜan.lő alalrulő gyillésrei

Ezeu negJelentelrr
a tKM nozgalon országos szenEzí bilzottsá'g1 részér61

r.énárt .rud1t'
o kesztttelví Geoqgítor IÚaJ onarízerrra képvfu e1e t6berr oy6rke

c ézáa'é rn zeum1gazgatd .
e lresztbetví East lynríaerrntől csendes Árrtal ki5nvvtáros;
e kesz'thelY1 Belatonl ií aeunb6]. T6tb. Ferenc,
aa iskolák nászérdt Sríndor ilárrocuís í'g. ir.:lye!!es, iiő-

r1oz Sándomé tanaír'
az alapítő tagoL k6zti1l
L./ BereczltY Kílr.rín 16./ ;1orváth Ferencné
2./ BereezLv &ílnánné l?./ y,ortátlt Veroaí.tra
3./ Boenír Edit 1B.,/ BJ.ss Sánclo:*ré
4.l lreltárL Iászld 19../ f,olos !1bor
5./ 5c:rdálr ÍÁsz!fué 2o./ Ko3'os |!l.bonné
6./ Csébv Ü,éza 2L./ Paior 1?ere..rc
?./ Epea-gles jir.zsébct 22./ PaJor Ferencaé.' 
B .| Géese1 B^zsébet 23./ PaJol Józset
9./ Gécseg Ándnís 24./ dt. Rét5elgx .'u.6

1o../ <ir.Grőf Inre 25./ dT. BéthelJí. .Iea.5aé
lt.l Ib..Gr f Inréarí 26.1 $zapesí !íbor
l2./ I(etfuyL TÁszl.&bé 2?./ Sze?asÍ !l'bo:reé
L3./ E6lr:a tsatalfn B,/ 1zlgatt lttlla
14./ Boz"vátb Csabe z9./ |JdÍ*!191yí lÁszl&á
t5./ Eofiátb Csebánd
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az ífJ . BzefrÍezeteL lrépvfueletébon t
I{agY Pá]. {rragztázía / Gl.nl. K;,sZ BÚtr./
3sl.lrog ltdít.ő /csáw l..á1t.ígt,.uttil:r6cgapat/
Vargn Br1L6
Orbán ilelÍnda
Udvarí &Íőalka
n,ába Ásneg

ndnt vendégek t lÍaJas Tíbor, ItraJas !tbom.é, EaJas ándrea,
Péte:lrrárr Zgolt' Péterrrár1 Erígztínal Pá].]. tríllrta'
dr. órffy I.ászLő, dr. órgrv lászláré1 Gécse6 Tt,-

Jos'Révész &rdr{né' séneth' Bé]-a' tténetb Báláné'
dr. B.rcsy Károlv'B reczky Bzl'láldt l}er.eozlcv Enege
&rec zLt EaJnaJ.,

Az a1alculő gyrilée bevezetéseLént a Csáiví Lrísz16 á,11t.
ískola fafrívős lca:mara egyitttege zeaével lrÖszi'ntőtte a gv -
lés résztvev Ít.

Ezután Cséby céza' & Go].dnerk Károly [ir1ve16clésÍ Kőr,.-
pont Igazgatője lnínt házLgaad'a kilsz nt tte a negJe].onte-
ket és beJelentette, }rogv a gyrilés f e].a.data, rrÍként gz a
neghív lcből ís lríttinlE' a Golfuark l(áro].v Múve].ódásÍ Eilz'-
pon.tbarr r:rf..i:ijr]6 lieszth.elyí Tájak-Kcrol-lirj,zer:.uok k].ub nteg-
a].akítása.

A |Dátral6.Korok.Mrízemoic ktizmrível6désl. mozgaJ.on oro zá-
Eog Szenrezí Blzottsága képvÍseletében Lénárt dluil1t ildvilz.
11 e ]club mega3.akÍtása célJáből egybegyiilteketr majd 19-
mertet1 a tKLl klubok nrikitdését, céIL,ítiizéseÍt' G} rrár nrí-
1cÖd6 kIubok tapas zlaLata1t.

^z 
elölcészj.tö bízottság aevében Szepes1 tíbor ltiizlí.'

bogY a tags zerrezésre szőtó fe].bívágokkel eslnJtt n{ndenlcl
nnegkapta a ÍI$i k].ubok áItalrínog a1.apszabá]'Yaít. Ezt a?,

e].alculő 6yri1és az e16késqLt6 b1zottság ]ciivetkezí Javag-
lataÍt e].fo8pdva az alríbbíalila]. egészí.tÍ tcí. r

a./ A, J..pmtbozr A ffiI[ lrlub oéuttitlzéges
- a. lcdzósségen beltil a tgneráoÍ lr agvtlttdlásénetc

a ne6rra1őg1tága'
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- a lcárog gzenvodé1Yelct61 mentog életmődla tÜrelcvág-
gel az enberÍbb embel?ré vá]ás segÍtégoo

b./ Á L2. pontboz r
O a lclub vezetdsége B lrővetLez6kb61 á11 l

elaÜlc' tt8vvezet6 e]:r,Ölc' tÍtLál' gzerrezí t1tkár'
gazda'ságí fe1e16s, lrr.'6n1lrás, t'íra szawezí ég vezet6.

c./ 
^ 

L5,. potb,ozr
- a lrlub az ttőr6 Eorogztá].vbő1' az Ískolál b.onÍsme-

retÍ 6rge1b61 1-1 ilggzeLÖtd tanulőt / apr6a va8v ínag
néven/l B sza}mrntsáshépz.6, a glsprláztum és a gzaL-
lcÖzépLslrolák b,on1smeretí kilre1b6t 1.1 tanulőt /I.tJ .
iissae1rőtí/ bevontalr a mrnlcába.

lbJd Szepesl !íbor ÍsmertetÍ az e16kég zIt6 bÍzottsfu
á1t81 készltett prognuntewezetet r

L./ A lclub oélul titzt kí a kiJrrret].ea L'Önryezetb61 kÍ-
í.rndulva b'elyÍ és távolabb1 b'onÍsmeret1 anyagelsaJát1tágán{í
segÖtését, bogv ez a vendégk'Ís6r6Í, ídegenvezet6Í szÍntet
elérJ e.

2,/ 3e]Jteres1 a klub Keszthe].y és vÍdélre nníve16dési
iatézményeÍt, bogy azokkal, feladatatkkal és m'nldJulcltal
megÍomerlcedJ élc.

3./ F1syeló szo].gá]'atot vá].1a,1 a klub 8, táJ és mrÍen-
16ke{nk v6ae1me célJáből.

4./ Á tríjvéae]:rrí. fuőravezettéde1'nÍ./ szerrrek,, valanínt a
m zerrmok m&l.áJát a k].ub a ].eb'et6ségeíJrez mérten gYalrorlatí
tevélrenys égével seg1t1.

5./ A lclub céttrttitzéseÍ kijrébe vágő tudonánvos és gyalron.
].at1 tevákenységben a klub tagJaÍ e8vnríst kti].csiÍrtjgen segítlk.

6. / A lclub é].etéuen a demoLrálía al.apelvet1t 1oo /,-van
megval.rísítJ álc.

7./ A klub bavonta e8vszer' 1ebst61eg szombat délután
ÜsszeJilvetelt tart' me$en szerepel az el.6x6 íd6szalr
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egeménveínelr I.rőnJxáJa, szalma.t' vagv útí begzáno16
basanog Ísmereteb / tanáogolcr reoept9Lr praLtíJnra gvaLor.
].atí ígmereteb/. oser{Je' O89.9sÍ rna8tlar népda1' vagy

: mág da1 megtanuláoa, va]nnínt a klub életével lcaposolap
tos egyéu trrdnl'valőIc negbeszélése.

8./ Il8yanogals havontagY szombaton a klub lc ztjs várogrézéstt
nrízeun.látogatást r temészetJárő t rá,t' esetleg távolabbí
kÍránllu]ást g.zefrÍez.

rfi{ndezelc ígmertetége utÉn SzepesÍ [1bor Javaslatot tasz
a lclub megala,Eulásánal. lrÍmoadlágára és a, Javaso].t progran el-
fogaclrfuára.

lLz alalcu].ő gy lés e8vhaJÍ'gulag
lcJ.nondJa hatrírozatban a Leszt-
belv1 fIIKl'Í lclub megaJs,lr1tását,
nnelynek szélcbolYe 8' kegztbelyÍ
$91 rnar"lc Károlv Mrive16d és í Ktizpont.

Ezután szepes1 !Íbor ÍsmerÜetí a tÍsztségvÍsel6lcre vo-
natlcozőan az e16lrészLt6 bÍzottság Javaslatát. Ezt az alalcu-
]. gYrí].ég eJ.fogad ín & lcIub tisztsérytse161 /veret6ség1
taeJ aL/ sotríba a lcÜvettcez6ket vá].asztJa mog s

e]:riílrnelr t Cgébv Gézüt' B nrív.lciÍzpont í*gazgatőJát'
tig3.vezet6 elnijlrnelct b.néthetyl. .Ten6 oJo E,őtházJ- fdo:ryogtl
títldnxaLr Epergyes E:uséuet núv. lciizp. f6e16adőt'
szenrezí tÍtLáJmak lBBec z]rv Ká1ríán rrv . váJ.]'. ktinyvel6t'
lffőntEáma,L.r SzepesÍ f!.boneé D{ o tarrítőnít,
gazdaság{ fe1e16sneL l Bognár EdÍt áIt.{gk. tarrí'tőnft,
t ra szerrez ne]r ég vezet6nekl Kolos tlbor rry.8l.m,.t8nált.

Csébv Géza, e].rriitc Javaslata alepJán elbatár.oz?p' a'z gla.
Lulő 8yitlés' bogv & leglriizelebb1 lclub.ijsazaJijvetelt 1984.
náro1ug 24-éa, azombaton du. 3 őrtJcor J.esz, m{Lorlg a
lresztb'elyí BaFt6lyur geunot lreresgtlL f el .

Bajna Zsoltne
Kiemelés
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lbJd BereozlcY Ezl1árd xránv1&ísával B Je1en1Ev6lc me8-
tanrrlJáIr g lrÜzÖsen e]rénelcelÍJc a r0gl'lt.agoLl ogí11a8oL ssé-
pen ragJogJatolci lrezdetú népdalt.

A gLmÁztuní E.J.Sz. ggerrezet neváben ilagY Pál Alnasb
táz]a, gí.m,. tenul Ápr:Íl.J l.aJos z8ráB.lolÉ oínrí versével
lcÖsziiatÍ a neeá]-atult 'n(!ií Llubot.

Bereczlry Ká1'"án javaslatríra & lr].ub K6rÜs1 Cso a Sárr-
dor nevét veszÍ fel. Igv a lclub lrove s

Á tresztbelví Go].dnarlr rr{rolv thívelódésí
EÖzpont Edritsí Csoea Sándor {rlm LlubJa.

Ifra,jd a résztvevsr a bd'rorn kesztJrelvÍ mrízerrrrről rtÍvíd
ísnertetést ha]'18atn^a'L me8 t

a LesztbelYí GeorgÍoon tbJor túrizeumől GyÖr.lte eézál;é}
a m ,zeum í.gazgatőJa'

a keszth'elyt Kastély Mrfueunről Csendes áatal Eünwtárog r

a lcesztbo].yÍ Ba]a,tonÍ ![tfueumot - ntve1lrépvíse16Je kÖzbm
e].tá,vozott .t Csébv Géza ísmertetÍ rilvÍden.

BefeJ ezésit1EreczlcY KárJmán szl:e.es dlalcépelc,ben rnrtatJa
be a bárom lcegztb'eIy1 nrízeun nébánv lábrívalőJát és Kegzt,-
he1y nébrínv Levezetess égét.

Bajna Zsoltne
Kiemelés


