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6 hónapos lekötésû kamatozó betétszámla kamata

180 napos lekötésû Széchenyi IV. Betétszerzõdés
kamata

Széchenyi István Hitelszövetkezet

és a

évi 7,5 % (EBKM: 7,64)

www.szih.hu

A kamat összeghatártól függetlenül új források elhelyezése,
illetve a meglévõ betétek véglejárat utáni ismételt elhelyezése
esetére érvényes.

Keresse az Önhöz
legközelebbi fiókunkat

Király út 39.
Tel.: 93/326-588, Fax: 93/312-293

További fiókjaink:

Zalaegerszeg
Keszthely,

Lenti,
Budapest
Sopronkövesd,

, Kossuth út 62-64. Tel.: 92/346-473 Fax: 92/401-719
Kossuth út 62. Tel.: 83/510-555 Fax: 83/315-609

Kossuth út 6. Tel.: 92/351-676 Fax: 92/551-231
, VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-63-18 Fax: 1/343-09-70

Kossuth út 100. Tel.: 99/363-018 Fax: 99/363-018

Zalaszentgrót, Nefelejcs út l. Tel.: 83/560-115 Fax: 83/362-278

Igazgatóság

Nagykanizsán!

MEGTAKARÍTÁSI AKCIÓ
a Széchenyi István Hitelszövetkezetnél

A Magyarország-Horvátor-
szág IPA Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-
2013 második pályázati kiírá-
sán támogatást nyert
és városok közös pályá-
zata, a Muramenti Hídi Vásár
megrendezésére, amelyre szep-
tember 10-11-én került sor a
Mura folyó hídjának magyar és
horvát oldalán.

Letenye
Prelog

Ahol a folyók összekötnek
A , letenyei

polgármester ötlete nyomán
létrejött kétnapos vásárt az
uniós támogatásnak (Lete-
nye 17, Prelog 13 millió fo-
rint) köszönhetõen Letenye
és Prelog egyidõben szervez-
hette meg.

A szombati megnyitó ün-
nepségen elsõként Halmi Béla

Halmi Béla

Halmi Béla és Dragutin Glavina.

Több mint százan vettek
részt szeptember 24-én, a

rendezett elsõ
Becsehelyi Pálinkanapon.

A birtokán
– ahol a március 3-i Fröccs

Ge-
recse-hegyen

Gerencsér Géza

Becsehelyi Pálinka Nap

Világnapi kezdeményezés is
elindult – megtartott családi,
baráti hangulatú program

polgármester kö-
szöntõje után kétfajta pálinka

Né-
meth Géza

Háromnapos ünnepség-
gel emlékeztek meg a

alapításának hetvenedik
évfordulójáról a település
kultúrakedvelõ lakói és az or-
szágból ideérkezett, olajbá-
nyászathoz kötõdõ vendégek.
A szervezõk a jeles évfor-

báza-
kerettyei Déryné Mûvelõdési
Ház

dulóhoz kapcsolódóan szín-
vonalas rendezvénysorozattal
készültek. Az elõadások sora
szeptember 30-tól október 2-
án estig tartott. Az ünnepsé-
get , a MOL Bá-
nyász Szakszervezet elnöke
és polgármester

Biri László

Iványi László

Történelmi örökséggel dolgoznak a jövõért

Zamatos pálinkákat kóstolhattak a résztvevõk.
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Ahol a folyók összekötnek
Hídi Vásárt rendeztek a magyar-horvát határon

és polgár-
mesterek szóltak a két nép
összetartozásáról. Ezt köve-
tõen kulturális
államtitkár és
letenyei kötõdéssel is rendel-
kezõ helyettes államtitkár kö-

Dragutin Glavina

Zoran Sikic
Nyitrai Imre,

szöntötte a szépszámú vendég-
sereget. A magyar megnyitó
után a régi Mura-hídon folyta-
tódott a program, ahol a határt
jelzõ vonalnál pohárköszöntõk
hangzottak el, majd a horvát
félnél is sor került az ünne-
pélyes megnyitóra.

A magyar oldalon a Mura-
center parkolójában közel 70
letenyei és környékbeli terme-
lõ kínálta portékáját, sõt a vá-
sár idejére egy nevüket és
elérhetõségüket bemutató in-
gyenes kiadványt és kézbe ve-
hettek a vásárlátogatók.

A hazai színpadon felvo-
nultatott kulturális progra-
mokról a letenyei

csa-
pata gondoskodott. Délután a

folklórcsoportja, a
, a

”, a letenyei
, a nagy-

kanizsai lé-
pett fel. Az est sztárvendége

2010 „férfi
hangja” volt. Az ismert énekes
fellépése után
harmonikamûvész szórakoz-
tatta a nagyérdemût.

Vasárnap délelõtt
, a

, a
, a

Fáklya Mû-
velõdési Ház és Könyvtár

KUD Opcine Donji Kraljevec
Petrivente

Virágai prelogi KUD „Sel-
jacka Sloga Mák-
virág Citerazenekar

Orff Ütõsegyüttes

Kökény Attila

Bellák Tibor

Zsongi
Bohóc letenyei és tótszerda-
helyi moderntánc csoportok
bázakerettyei néptáncosok

,

Sheba Hastánc Tót-
szentmártoni Kulturális Egye-
sület Lippentõs
Táncegyüttes latin
és klasszikus táncosok

Mura Men-
ti Fúvósok KUD Zvon Mala
Subotica
Bandisti-Limena Glazba

Letenyéért Közéleti
Egyesület

letenyei
könyvtárosok

Mirkó Imre

csapata, a

, a nagykanizsai
, a varazsdi

pro-
dukciója, a letenyei

, a
és végül a ludbregi

gon-
doskodott a kulturális sokszí-
nûségrõl. A hídi vásár során a
helyi termelõkön kívül népi
ételek készítésével bemutatko-
zott a

, kézmûves foglal-
kozást szerveztek a

valamint borhá-
zak, pálinkaházak várták a
kánikulában szomjazó vendég-
sereget.

A Mura Menti Hídi Vásáron
való részvétel mindenkinek
ingyenes volt, sõt a programok
ideje alatt térítésmentesen kis-
buszok hozták-vitték Letenye
fõterétõl a határig a szépszá-
mú vásárlátogatót.

Kép és szöveg:

,

Színpadon a Mákvirág Citerazenekar.

– Különleges volt az elsõ
–

mondta polgár-
mester lapunknak, a vásárig
nem sokan jártak a letenyei
határátkelõ környékén – foly-
tatta a kisváros elsõ embere.

A vásár abból a szempont-
ból is egyedi volt, hogy a régi
Mura-hídon gyalogosan lehe-
tett átkelni a horvát oldalra.

Muramenti Hídi Vásár
Halmi Béla

Különleges volt a Hídi Vásár
– mondta a letenyei polgármester

Idõs emberek, családok, akik
valaha voltak a hídnál, most
újra ellátogathattak oda, sõt
ingyenes kisbuszjáratok hoz-
ták-vitték a látogatókat.

Halmi Béla szerint vásári
unikum volt az is, hogy elsõ
alkalommal mutatkozhattak
be nagyobb létszámban a
helyi és térségbeli terme-
lõk. Érdekes volt, hogy a vá-

sározók, termelõk között Le-
tenyérõl elszármazottak is
akadtak.

A sokszínû vásári forgatag-
ban észrevehetõ volt, hogy
sok horvátországi vevõ vitte a
szomszédos országba a lete-
nyei és környékbeli terméke-
ket. A hídi vásár szorosan kap-
csolódott a 24 város projekt
célkitûzéseihez is, amelynek

egyik fõ célja egyfajta belsõ
fogyasztói piac létrehozása.

– A 2012-es II. Muramenti
Hídi Vásár idõpontja még nincs
kijelölve, de a város már elké-
szített és beadott egy olyan Lea-
deres pályázatot, amelybõl –
kedvezõ elbírálás esetén – finan-
szírozható a jövõ évi letenyei
nagyrendezvény – mondta vé-
gezetül Letenye polgármestere.

Nagy sikere volt a Hídi Vásárnak.
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Történelmi örökséggel dolgoznak a jövõért
70 éves a bázakerettyei Déryné Mûvelõdési Ház

köszöntõje nyitotta meg. Az
olajipar jeles személyiségei kö-
zül többen – így

, a Rotary Fúrási Zrt. ve-
zérigazgatója, ,
a MOL kutatás-termelési diví-
ziójának kiemelt vezetõje, a
MOL Bányász Szakszervezet ré-
szérõl pedig – is
megtisztelték jelenlétükkel a
rendezvényt.

A település fejlõdésében
meghatározó szerepet betöltõ
olajipari múlt természetsze-
rûen tükrözõdött a változatos
programsorban. Ennek jegyé-
ben a rendezvénysorozat az
1951-ben készült, Gyarmat
föld alatt címû film vetítésével
kezdõdött, amely a MAORT-
pert dolgozta fel, részben ere-
deti, bázakerettyei helyszíne-
ken forgatták. Az elveszettnek
hitt filmet –
elsõ játékfilmjét –
bázakerettyei származású, Szom-
bathelyen élõ helytörténész
találta meg, akinek a nevéhez
elismerésre méltó munka fû-
zõdik. Ezúttal is helytörténeti
elõadással készült, amely a mû-
velõdési ház elmúlt 70 eszten-
dejét taglalta. A prezentációt
interaktív program követte,
amelyen többen hangot adtak
a véleményüknek: még közel
egy évtized múltán is indulato-

Juhász Fe-
renc

Palásthy György

Szalai Géza

Bessenyei Ferenc
Bajzik Zsolt

kat váltott ki a közel 300 fé-
rõhelyes impozáns színházte-
rem mintegy 8 éve elvégzett
lebontása, amelynek következ-
tében most a szabadtéren fel-
állított rendezvénysátorban ke-
rült sor a nagyobb létszámú
rendezvényekre.

Az emlékezés jegyében ré-
gi fotográfiákból nyílt kiállítás.
A legrégebbi – 1939-ben ké-
szült – képek egy részét sze-
mélyesen , a ma-
gyar olajkutatás jeles személyi-
sége készítette. Az egykori ké-
peket részint elszármazottak-
tól, másrészt az

kapták a szervezõk.
Az ünnepi program során

két emléktáblát is avattak. Az
egyiket a mûvelõdési ház fenn-
állásának hét évtizedes jubi-
leuma alkalmából, a másikat

, az intézmény
egykori legendás vezetõje em-
lékére készíttette a

és az ön-
kormányzat. Egyik vendég meg-
említette, hogy harmadik tábla
is állhatna itt, a lebontott szín-
házterem emlékére.

Az ünnepség alkalmat adott
a címû, elsõ
ízben 1947-ben, Bázakerettyén
játszott zenés vígjáték bemuta-
tására. Az eredeti mûvet –
amelynek szövegét

Papp Simon

Olajipari Mú-
zeumtól

Gyurcsák János

Bázake-
rettye és Térsége Bányász Mû-
velõdési Egyesület

Mulat a fúrós

Mikó Ildi-

kó

Farkas Sándor
Lakos Sándor

Lovászi
Olajbányász Mûvelõdési Ház

Gellénházi Bartók Béla Mû-
velõdési Ház Nagykanizsai
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõ-
dési Ház

Hor-
váth István

, a mûvelõdési ház mostani
vezetõje találta meg és men-
tette meg az utókornak – az
egykor itt dolgozó MAORT
dolgozók írták.
a darabot, a dal-
szövegeket szerezte. Elsõ ízben
Gyurcsák János „színházi min-
denes” – aki színész, író, dísz-
lettervezõ és készítõ volt egy-
személyben – vitte színre Bá-
zakerettyén, a helyi színjátszó
kör elõadásában. Az olajipar-
ban dolgozók küzdelmes nap-
jairól szóló mûvet ezúttal zala-
egerszegi színjátszók játszot-
ták el.

Az eseményen számos ven-
dég elõadó is fellépett. Tap-
solhatott a közönség a

,
a

, a

számos kultúrcso-
portjának. A nagykanizsai

Radnóti-díjas mû-
vész verses összeállítással ked-
veskedett a megjelenteknek. A
Gellénházáról érkezett vendé-
gek virággal köszöntötték Mi-
kó Ildikó fõszervezõt, a Báza-
kerettye és Térsége Bányász
Mûvelõdési Egyesület vezetõ-
jét, aki azzal köszönte meg,
hogy jó lenne 70 év múlva
ugyanilyen mozgalmas életet
látni a Déryné Mûvelõdési
Házban.

Természetesen felléptek a
helyi csoportok is. A nemrégi-
ben alakult moderntánc cso-
port hiphop bemutatót tartott.
Megmutatkoztak a három cso-
portot magába foglaló, öt éve
folytatott néptáncos munka
eredményei is. Bemutatkozhat-
tak a legkisebbek is, a felnõtt-
korhoz közelítõ nagyobbak pe-

dig igazi profi virtussal járták a
magyaros táncokat.

Alkalmat adott az esemény
a Zene Világnapjának megün-
neplésére is, ennek jegyében a
rendezõk a kérték
fel, így és

mediterrán hangulatot
varázsolt a magyar olajipar
bölcsõjébe.

Mivel a kultúra és a sport
elválaszthatatlan egymástól, a
kísérõprogramok közt a sport,
a foci, sakk, pingpong kapta a
fõszerepet. Az utolsó napon
délelõtt matiné szórakoztatta a
gyerekeket. A sakk iránt érdek-
lõdõk szimultánt játszhattak,
sor került a Déryné Teke Ku-
pára és megmérkõzött egy-
mással a Bázakerettye SE és a
BÖSKE (Bázakerettyei Öreg-
fiúk Sportkedvelõ Egyesülete)
is. A sokszínû program rávilá-
gított, hogy a színvonalas
kulturális tevékenység tovább-
ra is fontos igénye a térségben
élõknek, s ha az anyagiak lehe-
tõvé teszik, a következõ hét év-
tizedben is tele lesz a báza-
kerettyei kultúrház.

Latin Duót
Tátrai Tibor Szûcs

Antal

Farsang Lajos

A Bázakerettyei Mûvelõ-
dési és Oktatási Központ –
Déryné Mûvelõdési Ház
néven – 1941-ben kezdte
meg mûködését. Eredetileg
MAORT (Magyar-Amerikai
Olaj Részvénytársaság) be-
ruházásában létesült, mun-
kásotthon céljából. Az épü-
let hosszú évtizedekre a za-
lai olajipar meghatározó
kulturális intézményévé fej-
lõdött, s ma is a térség kul-
turális életének legjelentõ-
sebb bázisa.

Kiérlelt produkciókat vitt színre a bázakerettyei népitáncosok
elsõ generációja.

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!

A gellénházi fellépõ vendégek Mikó Ildikót köszöntötték.
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Becsehelyi Pálinka Nap
Egy éve szabad a házi pálinkafõzés

fõzésével kezdõdött meg, majd
a Gyümölcsök, mint alapanya-
gok címmel er-
dész (a tavalyi év Zalai Embe-
re) szakmai elõadását hallgat-
hatták meg az érdeklõdõk.

Idõközben a hegyre érke-
zett országgyû-
lési képviselõ, aki többek kö-
zött elmondta: a jelenlegi kor-
mány egyik elsõ intézkedései
között volt a szabad házi pá-
linkafõzés tiltásának feloldása,
így tehát személy szerint is
örül az ehhez hasonló kezde-
ményezéseknek.

Kovács Gyula

Pintér László

A fideszes politikus rövid
beszédét követõen

, az Agárdi Pálinkafõzde
vezetõje adott szakmai taná-
csokat azon gazdáknak, akik
saját pálinkájukat hozták el a
pálinkanapra.

Ebéd után ismét gyakorlati
tanácsokat kaphattak az érdek-
lõdõk, akik a helyszínen fel-
állított becsehelyi borháznál
zamatos pálinkákat, no és per-
sze jófajta helyi borokat is kós-
tolhattak.

Idõközben elkészült a
délelõtt „feltett” kétfajta pá-

Kaiser Gá-
bor

linka is, amely a résztve-
võk körében osztatlan sikert
aratott.

Tavaly az országban a tör-
vény életbe lépése napján az el-
sõk között fõztek nyilvánosan
pálinkát Becsehelyen és a prog-
ram jövõre sem marad el, hiszen a
pálinka nemzeti ital, része hagyo-
mányainknak, történelmünknek.

M.I.

Nagy érdeklõdés kísérte a szakmai elõadásokat.

ZALAEGERSZEG

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

8901 Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.

• Méret utáni polgári és ortopéd

cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt

• Munkaruha készítése nagy választékban.

Extra méret esetén egyedi gyártást is

végzünk.

Tel.: 92/312-543

Tel.: 92/311-111/20

Hízó disznók
novemberi elvitellel

.elõjegyezhetõk

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Fõzni jó!

Már mindenkivel elõfor-
dult, hogy elrontott egy
ételt. Becsúszott egy baki.
Bosszantó helyzet, de még
nem a világ vége. Legköze-
lebb biztos sikerül.

De vannak az életben
olyan helyzetek, amikor
hosszú évekig kell együtt él-
nünk egy hibával. Aki felújí-
tásban gondolkodik, annak
az élet nem egyszerû. Azzal
a tudattal vág bele, hogy en-
nek jól kell sikerülni! Hi-
szen nem mindegy, hogy mi
lesz a végeredmény. Nem
kevés pénzt és energiát
szán arra, hogy hosszú éve-
kig elégedett legyen az ered-
ménnyel. Ahogy a fõzésnél,
úgy a felújításnál is fontos,
milyen alapanyagokból fõ-
zünk. Fontos azt is tisztázni,
mit szeretnénk. Ha egy jó
pörköltre vágyunk, nem le-
szünk elégedettek, ha gu-
lyás lesz belõle. Ez könnyen
elõfordulhat, ha nem a meg-
felelõ sorrendben, vagy
mennyiségben végeztetjük
el a munkálatokat a felújítás
során.

Amikor fõzünk, észre se
vesszük, hogy mennyivel
könnyebb dolgunk van. Mert
van egy recept! Ha ezt kö-
vetjük, biztosak lehetünk a
végeredményben, mert a re-
cept megadja mibõl meny-
nyit, és mikor tegyünk az
ételbe. A felújításnál is egy
receptre lenne szükségünk.
Ami lépésrõl lépésre meg-
adná, mit kell tennünk ah-
hoz, hogy biztosan elérjük a
célunkat. Ez a recept akkor
igazán jó, ha van benne egy
jó ötlet. Ami miatt a bará-
taink is csak annyit tudnak
mondani: ez igazán jól si-
került. Mert az élet nem
egyszerû, csak egy jó recept
kell hozzá…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

– az élet nem egyszerû…

Érdeklõdni:
06/30/478-6485

Disznók
elõjegyezhetõk

Tölgy boroshordók
olcsón eladók.

Érdeklõdni lehet a
92/596-936-os telefonszámon

hétköznap 8-15 óráig.

Boroshordók eladók
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A
, a

szeptember
10-én tartották

és a

. Ennek kereté-
ben került sor a

építész által terve-
zett és

csík-
szeredai szobrász
által faragott

átadásá-
ra, amely a

kapott helyet.
A leveleivel egy-
egy zalai telepü-
lést szimbolizáló,
törzsén pedig

és

zalavári Vár-
szigeten Törté-
nelmi Emlékpark-
ban

Za-
la Megye Napját

Szent Ador-
ján Családi Na-
pot

Makovecz Imre

Koszti Ist-
ván Miklós

Za-
lai Életfa

Millen-
niumi Emlékmû-
ben

Szent
Istvánt, Bulcsú ve-
zért Kolon is-

A megye ünnepe

pánt
dr. Kövér László

dombormûként megjele-
nítõ alkotást ,
az Országgyûlés elnöke avatta fel.

– A felfelé törekvõ fa a jö-
võt, a változást jelképezi. A fá-
nak mindig vannak friss haj-
tásai, amelyek új lehetõségeket
jelentenek, viszont a vadhajtá-
sokat le kell csípni. Fontos,

hogy megismerjük az elõttünk
lévõ nemzedékeket, a szüleink-
tõl származó lelki örökséget,
melyeket az életfa ránézésre
láthatatlan gyökerei rejtenek –
szólt Kövér László az egybe-
gyûltekhez.

Az Életfát
zalavári plébános áldotta meg,

Szi-Márton János

aki az emlékmû szakrális jelké-
pére mutatott rá. Az emlékmû
kupolája alatt tartott ünnepsé-
gen , a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke el-
mondta, hogy a jövõben is tar-
tanak Zalaváron hasonló ün-
nepségeket, de természete-
sen a megye más települései-
re is szeretnének programot
szervezni:

– A Kárpát-medence egyet-
len Karoling-kori kõpalotájá-
nak nyomaira bukkantak az
idei ásatások során. Ez az ezer
éves emlékeket magában rejtõ
hely a jövõben turisztikai és
szakrális hellyé is válhat. A me-
gyei önkormányzat és a zalai
települések az uniós támoga-
tás odaítélése elõtt is támogat-
ták az itt zajló projektet, me-
lyet a környék történelmi em-
lékeihez is illeszkedve tervez-
tünk. A kormány szeretné erõ-
síteni a megyék szerepét, így a

Manninger Jenõ

megyei önkormányzatok sze-
repe változik, azonban jó dön-
tésnek bizonyult a kormány-
hivatalok létrehozása is. A kul-
turális örökség megõrzése, a
közmûvelõdés, a helyi értékek
egyaránt fontosak.

Az ünnepség keretében ke-
rült sor a Zala Megyei Közgyû-
lés által 1996-ban alapított
díszpolgári cím átadására, amit
kiemelkedõ munkásságával

keramikusmûvész
érdemelt ki. A megyei önkor-
mányzat döntött a

megyei díjról is, ame-
lyet idén
zalaszentgróti orvos három ge-
nerációs családja érdemelt ki,
ahol az öt gyermek és a húsz
unoka mutat követendõ példát
a család értékteremtõ erejérõl.

A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Né-
meth János

Családdal
Zaláért

dr. Szelestei Tamás

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

A Zalai Életfa koronája a fény felé tör.

Bánfainé Tamás Erika óvo-
davezetõ tájékoztatta lapunkat
a muraszemenyei óvoda fej-
lesztésérõl.

– A muraszemenyei óvodá-
ban megkezdõdött az udvar
rekonstrukciója. A felülvizsgá-
latot követõen szükség volt a
játékok cseréjére, mivel nem
feleltek meg az uniós elõ-

Új játékok
– a muraszemenyei óvoda udvarán

írásoknak, szabványok köve-
telményeinek. Nyáron beszer-
zésre került egy kétüléses
hinta és mászóvár – csúszdá-
val, amelyet az intézmény
költségvetésébõl és szülõi
adományokból szereztünk be.
A gyerekek nagy örömmel
vették birtokukba az új já-
tékokat.

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Õsi zalai zamatok

A gyerekek örömmel vették birtokukba az új játékokat.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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2011. október 1-jén a

szervezésében immár negye-
dik alkalommal került megren-
dezésre a szüreti felvonulás

. A rendezvényen, me-
lyet a települési önkormányzat
és a helyi vállalkozók támogattak,
részt vett a falu apraja és nagyja.

A kisebbségi önkormány-
zat legfontosabb célja a horvát
identitás megerõsítése, az anya-
nyelv ápolása, valamint a ha-
gyományok megõrzése. Ezért

Hor-
vát Kisebbségi Önkormányzat

Sem-
jénházán

Szüreti felvonulás Semjénházán

Vidám hangulatban teltek az órák…

igyekszünk olyan programo-
kat szervezni, melyben eleget
teszünk céljainknak. Külön
öröm számunkra, hogy fiatal-
jaink rendszeres résztvevõi
rendezvényeinknek.

Sokat köszönhetünk a falu
, tagjai min-

den eseményen aktívan kive-
szik részüket a munkából is. Jó
kapcsolatot ápolunk a helyi
önkormányzattal,

polgármestertõl minden
támogatást megkapunk. Öröm-

asszonykórusának

Preksen Lász-
ló

mel segítjük egymás munkáját,
mert csak így tudjuk kis falunk
életét színesebbé tenni.

S mi történt a szüreti felvo-
nuláson? Délután 3 órakor a
faluház elõtt gyülekeztünk. Rö-
vid köszöntõ után traktorokra
szállva indultunk el. Elsõ ut-
unk a közeli szõlõhegyre –
Sándor-hegyre – vezetett, majd
a falu utcáin vonultunk végig.
Nótaszóval, s a kisbíró vicces
mondókáival szórakoztattuk a
település lakóit és mosolyt

csaltunk az emberek arcára. A
háziasszonyok kaláccsal, a fér-
fiak borral és pálinkával hálál-
ták meg az örömteli perceket.
A faluházhoz visszatérve a pet-
riventei tánccsoport és a sem-
jénházi asszonykórus mûsora,
valamint a szõlõtaposás követ-
kezett. S hogy egy picit meg-
pihenjünk, vacsorára invitál-
tuk a résztvevõket.

Napunkat éjszakába nyúló
bállal zártuk.

Kiss Gyuláné

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

OKTÓBER A HÓNAPJALÁTÁS

INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT

SZAKTANÁCSADÁS

JELENTKEZZEN BE MOST!

www.optilent.hu

Nyitva tartás:
Hétfõtõl - Péntekig: 9 - 17

Szombat: 9 - 12

0 0 0 0

0 0 0 0

OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY ÚT 22.

TEL.: 06 30 30 55 817
06 92 352 066
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Szentgotthárd, Õriszentpé-
ter, Körmend, Vasvár, Zalalö-
võ, Lenti Letenye

osztrák
Szlo-

véniából

Halmi Béla
Gazdasági fejlõdés

Letenyén

és a magyar-
országi partner abban az Eu-
rópai Unió által finanszírozott
24 város projekt együttmûkö-
désben, amelynek kezdemé-
nyezõi az oldalról, to-
vábbi partnerei pedig

csatlakoztak.
A települések képviselõi

szeptember 16-án tanácskoz-
tak Körmenden. A program
során , Letenye pol-
gármestere

címmel egy 15 olda-
las prezentációt mutatott be.

Halmi Béla elõadásában töb-
bek között szólt a kisváros

Letenye a 24 város találkozóján

priorításairól, stratégiai és ope-
ratív céljairól is – tudtuk meg
Letenye elsõ emberétõl.

A megbeszélés során szó
volt arról is: a 24 város projekt-
ben résztvevõ települési veze-
tõk megegyeztek abban, hogy
csatlakozni kívánnak az Euró-
pai Területi Társuláshoz, ahol
újabb pályázati lehetõséggel nyíl-
nak meg elõttük. Ezen belül
Letenye számára is bíztató le-
het, hogy a határmenti tele-
pülések együttmûködése tárgy-
körben akár újabb pályázati le-
hetõségekhez juthat a kisváros.

A tanácskozáson jelen lévõ
letenyei FMHK

igazgatótól, települési képvise-
Dömõk József

lõtõl megtudtuk: a délutáni
nyílt napon a kultúráé volt a
fõszerep Körmenden.

Ekkor kiállítás nyílt a Lete-
nyei Festõk Körének alkotá-
saiból, akik Körmend fõterén
nyílt alkotónappal is várták az
érdeklõdõket.

Ugyanakkor a letenyei Vá-
rosi Könyvtár munkatársai kéz-
mûves játszóházzal is színesí-

tették a repertoárt, amely so-
rán csuhévirág készítéssel és
gyöngyfûzéssel várták az ügyes-
kedni kívánó látogatókat.

Körmend szabadtéri szín-
padán több fellépõ mellett
nagy sikert aratott a

által felkészített letenyei
táncos produk-

ciója is.

Pintér Já-
nosné
Mura Mazsik

M.I.

Október 22.-én (szombaton) 16 órai kezdettel avatják
a település újjáépített mûvelõdési házát.

A rendezvény részletes programját honlapunkon is meg-
találják: www.zalatajkiado.hu

Becsehelyen

Szüret idején

Mariskám, nálunk az a helyzet, hogy az uram minden
társadalmi rezdülésre talál olyan filozófiai alaptézist, ami
feljogosítja az ivásra!...
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Kézmûves játszóház… Színpadon a Mura Mazsik.

Fotó: Tóth ZsoltFotó: Tóth Zsolt

Házavató Becsehelyen

Egy papucsférj nagyon
megelégeli a házasságban be-
töltött szerepét, és elmegy a
pszichiáterhez. Megtudja tõ-
le, hogy az egész azért van,
mert nincs kellõ önbecsü-
lése, nagyon kevésre tartja
magát és ezen változtatni kell.

Ehhez segítségként kap is
rögtön egy könyvet.

A fickó a hazaúton végig
lázasan olvas és szívja magába
a tudást.

Amikor hazaérkezik, rög-
tön nekiesik a feleségének:

– Na idefigyelj! Mostantól
minden megváltozik! Én va-

gyok a ház ura és te azt
teszed, amit én parancso-
lok. Most azt akarom, hogy
azonnal készíts nekem egy
pompás vacsorát! Utána,
hogy azt megettem, egy íz-
letes desszerttel fogsz meg-
lepni. Aztán eresztesz ne-
kem kellemes fürdõvizet,
hogy a kádban kipihenhes-
sem magam. Végül pedig mit
gondolsz, ki fog szépen fel-
öltöztetni és megfésülni
engem?

Mire a feleség:
– A temetkezési vállal-

kozó.

Megelégelte…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szeptember 22-én a Lete-
nyei Polgármesteri Hivatalban
a Nyugat-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Hatóság
(NYUDU-KÖVIZIG) tartott saj-
tótájékoztatót.

A KEOP által támogatott
„Murai Árvízvédelmi szakasz
fejlesztése” címû kétfordulós,
állami árvízvédelmi projekt
elõkészítõ szakasza befejezõ-
dött – mondta
fõmérnök, a hatóság mûszaki
igazgatóhelyettese.

A projekt elsõ fordulója
(2008-2011) során 146,6 millió
forintból elkészült a részletes
megvalósíthatósági tanulmány,
a környezeti hatásvizsgálat, a
hullámtéri lefolyási vizsgálat, a
vízjogi létesítési terv, a kiviteli
terv, a régészeti hatástanul-
mány és a kisajátítási terv is.

A NYUDU-KÖVIZIG a pro-
jekt második fordulója során
meg kívánja valósítani: a töl-
tések magasítását 33 km, a töl-
téskorona szélesítését 43 km, az

Gaál Róbert

Árvízvédelmi beruházás a Murán

altalaj erõsítését 6,5 km hossz-
ban, 21 db zsilip átépítését és
árvízvédelmi felvonulási utak
kiépítését, melynek várható költ-
sége közel 5 milliárd forint.

A 2015-ben befejezendõ
projekt során döntõ tényezõ
Letenye, Murarátka, Tótszer-

dahely, Molnári, Murakeresz-
túr

M. I.

lakóinak védelme, vala-
mint a települések értékeinek,
vagyontárgyainak megóvása, hi-
szen a legutolsó átfogó fejlesz-
tés 39 évvel ezelõtt, 1972-ben
történt.

Eredményes szereplésrõl
adhat számot a

.
Az október elsején
megrendezett Országos Kis-
motorfecskendõ Szerelési Baj-
nokságon a Becsehely ÖTE fér-
ficsapata második helyet ért el
a modern kategóriában.

A megmérettetés a zárófor-
dulója volt az év során meg-
rendezett országos versenyso-
rozatnak. A retro és modern
kategóriában külön értékeltek,
viszont együtt versenyeztek a
férfiak és hölgyek, a hivatásos,
üzemi és önkéntes tûzoltók

Becsehelyi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Teskándon

Szélesítik a tömegbázist
Becsehelyi tûzoltósiker országos mezõnyben

egyaránt. A versenyt mindkét
kategóriában a

csapata nyerte meg. A népes
és rangos mezõnyben a nõi
csapatok közt a lá-
nyok bizonyultak legjobbnak,
ami – a felvázolt versenysza-
bályok mellett – összességé-
ben a korántsem lebecsülendõ
13.-ik helyre volt elegendõ. A
becsehelyi ifjúsági lánycsapat
egyébként már nemzetközi szin-

zalaegerszegi
városi hivatásos tûzoltóság

becsehelyi

ten is ismert, hiszen három
nemzetközi tûzoltóolimpián is
szerepeltek, legutóbb 2007-
ben Svédországban második
helyezést értek el.

A becsehelyi népes önkén-
tes tûzoltógárda három – nõi,
férfi és veterán – csapatot is
indított a teskándi versenyen.

elnök elmondta,
hogy a közel 70 fõt számláló
egyesület titka az, hogy szere-
tetbõl és nem kényszerbõl ké-

Rádi Zsolt

szülnek a versenyekre, s a ren-
delkezésre álló technikából
mindent kihoznak a fiúk-lá-
nyok. Az idei rendezvény tulaj-
donképpen nagy nyitás volt,
hiszen most szerepeltek elõ-
ször ennyien ilyen jelentõs
megmérettetésen, s ezentúl
még több figyelmet fordítanak
a felnõtt és senior csapatok
szereplésére.

A dél-zalai község önkénte-
seinek edzõitõl,

és megtud-
tuk, hogy a következõ idõszak-
ban még tovább szeretnék szé-
lesíteni a munka tömegbázisát,
ennek a folyamatnak az egyik
elsõ és eredményes lépése volt
a Teskándon három csapattal
való szereplés és az elért
eredmény.

– A nagyobb esély megte-
remtéséért bizonyos technikai
kockázatokat be kellett vállal-
ni, hiszen számos csapat lénye-
gesen jobb technikai lehetõsé-
gekkel érkezett. Ez a munka be
is váltotta a dobogós reménye-
ket, s a többi futamban való
szereplés is elegendõ volt hoz-
zá, hogy az erõs középme-
zõnyben végezzünk – mondta
Tóth Ferenc.

Budai Róbert-
tõl Tóth Ferenctõl

Farsang Lajos

A sikeres becsehelyi önkéntes tûzoltócsapat.

Ismertették a projekt részleteit.

Pályázatokhoz
kapcsolódó
kiadványok,

újságok készítése
szerkesztése

megbízhatóan,
gyorsan!

Érdeklõdni:
92/596-936;
30/378-4465

e-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Szeptember 17-én (szom-
baton) immár nyolcadik alka-
lommal került megrendezésre
– ezúttal – a megyei
önkormányzat szervezésében

Hévízen

Zala megye sportnapja.

Díjazott letenyeiek
– a megyei sportnapon

A megmérettetésre
több mint 25-en utaz-

tak el. letenyei szer-
vezõ lapunknak elmondta: a
versenyek során imponáló kis-
városi sikerek születtek. Lég-

Lete-
nyérõl

Tóth Zsolt

puska lövészetben elsõ helye-
zést ért el a helyi

.
A kerékpározáson is kitett

magáért a határváros „delegá-
ciója” hiszen a 10 kerékpá-
rosból 8-an (köztük

polgármester is) Letenyérõl
álltak rajthoz, bár itt nem ered-
ményre, hanem „csak” távol-
ságra kellett kerekezni.

A 40 éven felüli hölgyek
számára szervezett un. „Liget-
futás” során a murarátkai

elsõ helye-
zést ért el. Ugyanezen kategó-
ria férfi sportolói között má-
sodikként állhatott a dobogóra
letenyei képzõmûvész (op-art
alkotó) .

Timár
Miklós

Halmi Bé-
la

Bíró-
né Buni Violetta

Tímár Zoltán
M.I.

Tímár Zoltán átveszi az elismerést.

Timár MiklósHIRDETÉSÉT feladhatja
a Dél-Zala Murahíd havilapban.

Telefon:(92) 596-936;
Fax:(92) 596-937;

E-mail:zalataj@zelkanet.hu

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A kisbíró kidobolja a ludvércjárást. A Csepûrágók a régi Valkonyát mutatták be.

Valkonyán
ludvércjárás

hosszú évek óta
hagyomány a , mely-
lyel jelképesen elûzik a rosszat
a falutól. A ludvérc, más néven
lidérc, az õsi magyar hiedelem-
világ misztikus lénye. Az er-
dõkben élõ boszorkányként
azonosították így.

A fesztiválra való készülõ-
dés már napokkal korábban
megkezdõdött, sütés-fõzés, sát-
rak, padok felállítása. Szeptem-
ber 24-én, szombaton reggel a
kisbíró kidobolta a ludvércjá-
rást, amellyel hivatalosan is
megkezdõdött a rendezvény. A
programok között szerepelt
fõzõverseny, portrérajzolás, kéz-

Elûztek minden ártó szellemet
Valkonyai ludvércjárás

mûves foglalkozás, a vásáro-
sok kínálatában pedig megta-
lálhatók voltak a kerámiaedé-
nyek, a fatálak, fakanalak, kulcs-
tartók, dísztárgyak, méz, lekvár
és sok más egyéb.

Délben szentmise várta a
híveket a kápolnában. Ezt kö-
vetõen kezdõdött a Valkonyá-
ról elszármazottak találkozója,
amit

polgármester nyitott meg.
Miközben fõttek a fino-

mabbnál finomabb ételek,
bûvész lépett fel a szín-

padon. Utána a helybeli
színtársulata követke-

zett a régi Valkonyáról szóló

Rejtélyiné Nagy Gabri-
ella

Pál
Bálint

Csepû-
rágók

elõadással. Ezt követõen a
, a nagykanizsai

diák-
jaiból alakult népzenei együt-
tes szórakoztatta a közönséget.

A fõzõverseny helyezettjei
egy-egy kisbográcsot kaptak, a
közönségdíj egy óriási fakanál
volt. Az elsõ helyezett a
csapat lett, a második és a har-
madik helyen valkonyai csapa-
tok végeztek. Ezután került sor
a tombolasorsolásra, amire min-
denki feszült izgalommal várt.

Aztán este 8 órakor meg-
kezdõdött a ludvércûzés. A tûz
fénye mellett lámpásokkal, jel-

Ka-
zsinka Band
Farkas Ferenc Zene és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola

rigyáci

mezben, jelmez nélkül a hegy-
re vezetõk úton át elindultak a
felvonulók. Messze ûzve a falu-
tól a ludvérceket, lidérceket, és
minden ártó szellemet!

Vámosi Melinda

Hamarosan
lakói is birtokba vehetik a tele-

Muraszemenye

Közösségi ház Muraszemenyén

pülés központjában lévõ
IKSZT épületet.

Az MVH által kiírt IKSZT
(Integrált Közösségi és Szolgál-
tató Tér) létrehozására adott
be pályázatot a

. En-
nek köszönhetõen az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ, Fõ
tér 6. sz. alatti épületben kap-
nak helyet különféle közösségi
programok. Itt lelhetnek ott-
honra egyesületek, vállalkozá-
sok, civil szervezetek, önszer-
vezõdõ csoportok, ifjúságot
összehozó foglalkozások. Eze-
ken kívül egészségmegõrzés és
az idõskorú lakosság segítése
is szerepel a célok között.

A szolgáltató tér mûszaki
átadása már megtörtént. Az
ünnepélyes átadásra a kivitele-
zõ adminisztrációs feladatai-
nak csúszása miatt elõrelátha-
tólag 2012. januárban kerül sor.

Muraszemenye
Községért Közalapítvány

CZOTTER

IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg,
Gyimesi u. 36.

Másológépek,
egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung

pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése

és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.:
06-92/320-258;
06-20/9510-824

A mûszaki átadás már megtörtént.



112011. szeptember-október Dél-Zala Murahíd

A 740 lakosú
az elmúlt idõszakban a sikeres
pályázatoknak köszönhetõen
sok beruházás valósult meg –
errõl váltottunk szót a minap

, a település elsõ
emberével.

Tavaly a „Zöld Óvoda” pályá-
zat keretében és egy IPA-pá-
lyázatnak köszönhetõen új, az
uniós elvárásoknak is megfelelõ
játszótér épült óvodánkban –
mondta Molnári polgármestere.

– Új játszóházzal, árnyéko-
ló terasszal, stilizált malom-
épülettel, csónak-homokozó-
val és komposztáló sarokkal
bõvült az apróságoknak helyet
adó intézmény – hallottuk.

Egy önkormányzati minisz-
tériumi pályázat keretében 13

Molnáriban

Vuk Istvánnal

Sikeres pályázatok Molnáriban
millió forint bekerülési költ-
séggel elkészült az óvoda épü-
letének külsõ hõszigetelése,
megvalósult a nyílászárók cse-
réje. Idén augusztus végére az
óvoda-bölcsõde belsõ tere is
átalakításra került – mondta a
jó híreket a polgármester.

Szintén IPA-s pályázati pénz-
bõl kerülnek kialakításra, be-
szerzésre az óvodában haszná-
landó színpad, hangosítás, pa-
ravánok is. Ezen pályázaton be-
lül 5 milliót nyert Molnári. A
fõ projekt a horvátországi

, a és a
óvodák megújí-

tását és szorosabb kapcsolatát
hivatott szolgálni.

A „Vizek hátán, dombok
ölén, bunkerek mélyén” címû

don-
ja dubravai marcali
zalamerenyei

Nyugat-dunántúli Operatív
Programhoz kapcsolódó pá-
lyázaton belül ez évben ké-
szült egy murai csónakki-
kötõ. Közbeszerzési eljárást
írtak ki egy látogató központ
kialakítására, amelyben bemu-
tatásra kerül a Mura élõvilága
és természetesen Molnári tör-
ténete is.

A Petõfi utcában lévõ volt
Idõsek Otthonának IKSZT-vé
(Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér) való átalakítása most szep-
tember végén kezdõdött meg.

A munkálatokat ez év vé-
géig fejezik be az elnyert közel
34 millió forintból.

A Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal (MVH) pá-
lyázatán is sikeresen szerepelt
Molnári. A 10 milliós pályázati
öszegbõl újjávarázsolják a temp-
lomkertet. A munkák kivitele-
zése szeptember végén kezdõ-
dött el és szándékuk szerint
azt december 31-vel fejezik be.

A Leader pályázat kereté-
ben 750 ezer forintos pályáza-
ti összegbõl informatikai kép-
zést indítanak útjára Molnári-
ban, melyen belül a település
lakói sajátíthatják el az alapvetõ
számítástechnikai ismereteket.

Ez évben a kerkaszentkirá-
lyi „Zala Zöld Szíve” Leader Kö-

zösség sikeres pályázatának
köszönhetõen sor kerül a meg-
lévõ önkormányzati épületek
stratégiai hasznosításáról szóló
terv elkészítésére, melyre 3,8
millió forintot nyert el a Mura
menti község.

Természetesen a jövõ esz-
tendõre is vannak tervek Mol-
náriban. Így folyamatosan pá-
lyáznak a falumegújítási prog-
ramba, amelybõl a kultúrház
nyílászáró cseréjét és hõszige-
telését kívánják megvalósítani.
Egy IPA-pályázat keretében ví-
zimalmot építenének, amely
szorosan kapcsolódna egy meg-
újuló energia pályázathoz is.
Ez esetben a malom kerekét
kötnék össze egy generátorral,
amelybõl származó áram akár
a település energia felhaszná-
lását is kompenzálhatná.

A Leader projekten belül
murai raftingozást szeretné-
nek útjára indítani. A raftingot
követõen a Molnárira és a hor-
vát vidékekre jellemzõ gasztro-
nómiai bemutatók, kóstolók
is megvalósíthatók lennének.
Mindebben Molnári,

és községek
vennének részt – mondta sike-
reikrõl, terveikrõl szólva Vuk
István, Molnári polgármestere.

Semjén-
háza Petrivente

Mirkó Imre

Megjelenik a
településeinek támogatásával
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A letenyei Ági Fagyizó

22 évvel ezelõtt a letenyei
Séta téren elsõ üzletként nyi-
tott meg az .

A családi vállalkozás, amely-
ben

és dolgozik
(idõjárás függõen) tavasztól-
késõ õszig várja vásárlóit.

Az üzlet kialakítását tulaj-
donképpen a véletlen szülte.
A családfõ Pataki Lajos a 80-
as években a Kanizsa Bútor-
gyár garanciális ügyintézõje
volt és hozzá tartozott a bu-
dapesti és a Pest megyei üz-
letek felügyelete is.

A Pest megyei bútor már-
kaszerviz vezetõjének felesé-
ge egy fagylaltozót üzemel-
tetett, de profilt váltott és az
elsõ „fagylalttechnikai” eszkö-
zök így kerülhettek Letenyé-
re. (A jó öreg magyar gyárt-
mányú kiszolgálópult azóta
sem hibásodott meg.)

A fagyizóban a technikai
fejlesztés folyamatos, hiszen
az eltelt 22 esztendõ alatt sok

Ági Fagyizó

Pataki Lajosné, Pataki
Lajos Pataki Éva

jogszabály módosult és az idõ
elõrehaladtával újabb gépek
beszerzése is megtörtént,
minden dolgozó rendelkezik
az elõírt képesítéssel.

Az Ági Fagyizó a helyi
törzsvendégeken túl viszont-
eladókat is kiszolgál, sõt Lo-
vászitól-Murakeresztúrig na-
ponta helybe szállítják az íz-
letes fagylaltot.

A fagyizóban három or-
szág gyártóinak alapanyagai-
ból állítják elõ termékeiket;
fagylaltpor érkezik Magyaror-
szágon kívül Ausztiából és
Olaszországból is.

A vállalkozás minden év-
ben szinte az összes városi
közrendezvényt anyagilag tá-
mogatta.

A letenyei Ági Fagyizó 12
fajta fagylalttal, hókristállyal,
kávéval várja vendégeit; ár-
emelés mostanában nem volt,
hiszen 4 dkg fagylaltot 120
forintért kínálnak Letenyén.

M.I.

Újjávarázsolják a templomkertet.
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Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-

magunk, az tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt
Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI
IRODA ÕSZI AJÁNLATAI

SZILVESZTERI AJÁNLAT

5% kedvezmény a hirdetés
felmutatójának!

KRAKKÓ-CZESTOCHOWA-
WADOWICE-AUSWITZ

ISZTAMBUL, a mesés Kelet kapuja

ERDÉLY: Bánffyhunyad-Kalotaszeg-
Nagyvárad

(félpanzió, disznóvágás-disznótoros
vacsorával, sétakocsikázás)

Eng.szám: R/0022/1992/2000

Okt. 20-23. 45.900,-Ft/fõ

Okt. 26-31. 88.500,- Ft/fõ

Dec. 29-Jan. 2. 69.900,-Ft/fõ

Bázakerettye

Bajzik Zsoltnak

Mikó
Ildikó

lakói sokat
köszönhetnek a múltjuk meg-
õrzésében ,
akit évtizedek óta élénken fog-
lalkoztat az olajipar bölcsõjé-
nek helytörténete. Errõl

, a mûvelõdési ház veze-
tõje tájékoztatta lapunkat, aki
összefogta az intézmény 70
éves létrejöttének megünnep-
lésére szervezett programokat.
Ezek két fontos sarokpontja
volt a helytörténésznek a kul-
túrház történetérõl szóló elõ-
adása, valamint a helytörténeti
fotókiállítás.

– A több évtizedet átfogó
kiállítási anyag összegyûjtése
meghatározóan Bajzik Zsolt
munkáját dicséri. Korábban is
többször tartott már helytör-
téneti elõadást, egy alkalom-
mal kifejezetten Bázakerettye
történetérõl – osztotta meg ve-
lünk az intézményvezetõnõ.

Könyvet ír Bázakerettye történetérõl
Visszahúzza a szíve az elszármazott helytörténészt

Bajzik Zsolt sokáig Bázake-
rettyén élt, a családja az 1956-
os forradalom elõtti idõszak-

ban került a településre. Édes-
anyja tanárnõ volt, az édesapja
a Budafai Kõolajipari Vállalat-
nál dolgozott, így volt alkalma
rálátni a helyi közéletre, benne
az egyszerû hétköznapoktól a
forradalmi eseményekig, s az
azt követõ évtizedekig. Báza-
kerettyétõl azóta sem szakadt
el, annak ellenére, hogy ma
már hosszabb ideje Szombat-
helyen él. Mondhatnánk, a hi-
vatása is kötelezi, hiszen tör-
ténelem szakos egyetemi dip-
lomájával levéltárosként dol-
gozott és napjainkban is sereg-
nyi kitûnõ publikáció fémjelzi
a nevét különbözõ témakö-
rökben. Korábbi levéltári mun-
kája révén is ráláthatott olyan
múltbeli történeti események-
re és dokumentumokra is,
amelyeket a közember nem
igazán ismerhet, s az ismere-
teket hivatása szerint közvetí-
tette a külvilág felé. Ám túl a
szakmai kötelességein, a hely
kötõdései is motiválják a ki-
tartó munkában az elszárma-
zott helytörténészt.

Értesülésünk szerint ezek-
ben a hetekben a forradalom
közelgõ ünnepségére a báza-
kerettyei '56-os eseményrõl ál-
lít össze egy elõadást. Minden
bizonnyal érzékletesen jeleníti

meg majd többek közt azokat
a perceket, amikor a bázake-
rettyei emberek a „sztalinye-
cekkel” – azaz lánctalpas trak-
torokkal – ledöntötték a helyi
szovjet obeliszket. Emellett a
helyi sportegyesület múltját
dolgozza fel annak közelgõ ju-
bileumára, valamint egy na-
gyobb lélegzetû munkája so-
rán Bázakerettye történetérõl
állít össze könyvet.

Farsang Lajos

A Bázakerettyérõl elszármazott
Bajzik Zsoltot élénken
foglalkoztatja az olajipar
bölcsõjének helytörténete.

A bázakerettyei kultúrház történetérõl összeállított fotókiállítás
képei.


