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A mind nagyobb rangot elérô Nagyka-
nizsai Hevesi Sándor Általános Iskola
Galériájában nyílt meg a Zalai Vadász
alkotómûvészek kiállítása.

A kitûnôen megrendezett és látvá-
nyában is jól megkomponált kiállítást
Feiszt Ottó, a ZALAERDÔ Rt. vezérigaz-
gatója ajánlotta a szépszámú érdeklôdô
figyelmébe. Az ünnepélyes megnyitó
mûsorában közremûködtek az iskola
versmondói és énekkara.

A kiállítás anyaga Keszthely után
most Nagykanizsán került bemutatásra.
Az alkotók által megjelenített világ cso-
dálatos titkai a kiállítók mindennapjai-
nak része, lévén maguk is naponta a
természetben járó erdészek és vadá-
szok.

Keszthelyi Jenô intarziaképei a szak-
mai precizitást, a természet iránti végte-
len szeretetét sugallják.

A fafaragók közül a fiatal Marton La-
jos domborfaragásos tárgyai és karcolt
csont és szaru használati eszközei a
népmûvészet eszköztárával tükrözi a
természetet.

Wegroszta Zoltán ismert és rendsze-
resen kiállító alkotó. Szobrain és dom-
borfaragásain a környezetét, a régmúlt
emlékeit, a régi népélet körébôl meg-
idézett képeket és vadászjeleneteket
mutat be.

Trajber Elemér faszobrait és térplasz-
tikáit részben a természet, részben az
alkotó mûvész éles szeme, az anyag és
forma feltétlen tisztelet hozza létre. Kü-
lönös figurái és térplasztikái igazi meg-
lepetések.

A festôk közül Kun Edit, a fiatal va-
dászfestô nemzedék legjelesebb képvi-
selôje, képeibôl sugárzik a természet
önfeledt szeretete, tisztelete és az átélt
élmények valódisága.

Marics Attila a társaság legfiatalabb
tagja. Képeinek festôi és grafikai meg-
fogalmazásai egy fegyelmezett, pontos,
minden részletre kiterjedô megfigyelô
alkotó kibontakozását vetítik elénk.

Jelentôs számban képviseltetik ma-
gukat a fotósok.

Polster Gabriella, Bodai György,
Berke József, és a fiatalok közül
Adorján Péter, Hóbor Zsolt, Jakabfi Ta-
más képein a természetfotózás meg-
nyugtató, szép szenvedélyének leszû-
rôdését láthatjuk.

Vajon lehet-e jobb hely egy iskolai
galériánál, ahol megannyi kitûnô alko-
tás és alkotó bemutatkozhat, közel hoz-
va a természetet és annak szeretetét.

Napjaink katasztrófái, környezetünk

most már napi pusztulása még jobban
ráébresztheti e tárlat látogatóit – gyer-
mekeinket – a meglévô, de elveszthetô,
pusztuló értékeinkre.

WZ

Vadász alkotók kiállítása 
a Hevesi Iskola Galériájában

A Casuarina nemzetség többcélú hasz-
nosításra alkalmas fafajokat foglal magá-
ban, jelentôs gazdasági értéke miatt sze-
repe fokozatosan növekszik. Arid és
szemiarid trópusokon kap helyet az er-
dôtelepítésben, ott, ahol kevés az erdô
és nagy a sivatagosodás veszélye. Ôsha-
zája Ausztrália, itt fáját tüzelésre hasz-
nálják. Nitrogénkötô, sótûrô, szélvéde-
lemre, homokkötésre, talajjavításra kivá-

ló. Fája ipari hasznosításra is alkalmas.
Elterjesztését kiterjedt nemesítési kísér-
letek szolgálják, ezt a munkát morfoló-
giai, szerológiai, biokémiai és faanató-
miai vizsgálatokkal alapozták meg.

(M. H. El-Lakany: A decade of
research on Casuarina. 18th IUFRO
World Congress. Div. 1. Vol. I. 31–38.
o.)
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A Casuarina-kutatás egy
évtizede

Erdôtûz pusztít az etiópiai Nechsar
vadasparkban, amely egy ritka antilop-
fajnak ad otthont. A tüzet a helyi törzsek
tagjai okozták, akik a környéken a bo-
zótosok felégetésével növelik a mûvelés
alá vont földterületet. Mintegy hetven-

ezer katona, paraszt és diák dolgozik a
földön a lángok megfékezéséért, s a
délafrikai és az etiópiai tûzoltók két he-
likopterrôl és egy katonai megfigyelô
repülôgéprôl irányítják a küzdelmet.

(Élet és Tudomány)

Tûz a vadasparkban


