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Január 21-én szombaton a
letenyei

tizedik
alkalommal rendezte meg a
Vince-napi pincejárást.

Az éppen 10 éve felavatott
el-

sõként a civil szervezet veze-
tõje, majd

polgármester köszön-
tötte a népes vendégsereget.

Szõlõ és Gyümölcs-
termesztõk Egyesülete

Öreg-hegyi boronapincénél

Molnár Ferenc, Hal-
mi Béla

Vince-napi pincejárás
Letenye polgármestere kö-
szöntõje során többek között
elmondta:

– A kisváros számára min-
denképpen elõnnyel jár az,
hogy 2013. januárjától járási
székhely lesz és a turizmusnak
is jót tesz majd, hogy a szom-
szédos Horvátország az Euró-
pai Unió tagjává válik.

Két karácsonyi elõadást is
tartottak a Muraszemenyei
Általános Iskola és Óvoda

Kétszeres ünnep Muraszemenyén

diákjai december 21-én, érte-
sültünk a családias rendezvé-
nyekrõl polgár-
mestertõl. A szünet elõtti utol-
só tanítási napon, délelõtt az
iskolában adták elõ mûsoru-
kat, délután kettõtõl pedig a
falu közösségi házában láthatta
azt a szélesebb közönség.

óvodaveze-
tõ irányításával mûködõ óvo-
dából 11 gyermek karácsonyi
mondókákat, verseket adott
elõ és dalokat énekelt. A húsz
– harmadik és negyedik osztá-
lyos – iskolás pedig

és
tanítónõk felkészítõ munkája
révén szépen begyakorolt bet-
lehemi játékot mutatott be.

A délelõtti mûsor beve-
zetõjeként
igazgató köszöntötte a vendé-
geket. A gyerekek ezúttal az

Stefanec Mária

Bán-
fainé Tamás Erika

Varga
Gézáné Prelogh Károlyné

Huszár Hajnalka

A muraszemenyei iskolások betlehemi játékot adtak elõ.

Régi szokás szerint kolbászt akasztottak fel a szõlõben, mi-
közben vesszõmetszésre került sor.

További hirdetéseink és fontos információk a 12. oldalon!
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Vince-napi pincejárás
A rendezvényen a pince-

tulajdonosokon kívül jelen
voltak a

, a

, a

, a

tagjai és ter-
mészetesen a

is.
a Keszthelyi Borbarát

Hölgyek Egyesületének tagjá-
tól érdekességként megtud-
tuk, hogy a Letenyei Borbarát
Hölgyek Társasága tulajdon-
képpen a keszthelyi példát
követve alakult meg és a

Letenyei Borbarát
Hölgyek Társasága Keszt-
helyi Borbarát Hölgyek Egye-
sületének Csentei (Szlové-
nia) Szõlõ és Gyümölcster-
mesztõk Egyesületének
Tótszentmártoni Borbarátok
Egyesületének

Da Bibere
Zalai Borlovagrend letenyei
képviselõi Világos Lász-
lónétõl,

letenyei hölgytársaság rend-
szeresen részt vesz a Balaton-
parti város szüreti felvonu-
lásain, programjain.

A forraltboros köszöntés
után a társaság a helybeli

magyar és
horvát zászlókkal fellobogó-
zott pincéjéhez látogatott,
ahol plébános
áldotta meg a hegyvidéket és
itt került sor a Vince-napi
szõlõvesszõ-metszésre is.

A program ebéddel zá-
rult, ahol a letenyei

kecskeháti hagymás-
pecsenyéjét” és ízletes „zsup-
pos pincepörköltjét” is meg-
kóstolhatták a Vince-napi
pincejárás résztvevõi.

Kép és szöveg:

Vertarics István

Farkas Károly

Szõke
István „

Mirkó Imre

Kétszeres ünnep Muraszemenyén

iskola közönsége elõtt szerepel-
tek, azaz a fenntartó önkor-
mányzatok polgármestereinek,
a négy önkormányzat jegyzõ-
jének, az intézmény nevelõ
testületének, valamint diáktár-
saiknak. A szereplõk délután
rádupláztak, így Muraszeme-
nye lakossága számára ismét
elõadták a színvonalas mûsort.
A közösségi ház épülete mel-
lett ekkor már állt a napokkal
korábban közös erõvel felál-
lított és szépen feldíszített ka-
rácsonyfa. A hangulatos ünnep-
ségen, amelyre sokan eljöttek

és
is, Stefanec Mária polgár-

mester osztotta meg ünnepi
gondolatait a község lakóival.

– A karácsony az év leg-
meghittebb ünnepe, amely a

Alsószemenyérõl Csernec-
rõl

készülõdésrõl, a várakozásról,
a szeretetrõl, békességrõl és a
Kisjézus születésérõl szól –
mondta, majd a megjelentek
figyelmébe ajánlotta az óvo-
dások és iskolások sok munká-
val készült, kedves karácsonyi
mûsorát, amellyel megidézték
e szép ünnep hangulatát. Vé-
gül a testület és a saját nevé-
ben kívánt mindenkinek ál-
dott, békés karácsonyt és ered-
ményekben gazdag, boldog új
esztendõt.

A nap zárásaként az önkor-
mányzat forralt borral, teával
és süteménnyel vendégelte meg
a falu népét, az elõadás sze-
replõi pedig narancsot, szalon-
cukrot, csokit tartalmazó aján-
dékcsomagocskát érdemeltek
ki a szorgalmukért.

(farsang)

Az óvodások karácsonyi versekkel köszöntötték a vendégeket.

Örömteli hírrõl számolt be
lapunknak ,
a ,

és
települések gyer-

mekeinek oktatását végzõ

igazgatója. Sikeresen
szerepeltek a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetû
tanulók felzárkóztatását célzó
IPR (Integrált Pedagógiai Rend-
szer) esélyegyenlõségi pályázaton.

Az iskolában nagyon sok
nehéz helyzetben levõ család
gyermeke tanul. Mintegy 40
százalék a cigány gyerekek
aránya, ami 34 diákot jelent. Az
iskola 95 tanulója közül 52
hátrányos, ezen belül pedig 47
halmozottan hátrányos helyze-

Huszár Hajnalka
Csörnyeföld Muraszemenye,

Kerkaszentkirály Szent-
margitfalva

Mu-
raszemenyei Általános Iskola
és Óvoda

Színház, sport és terített asztal
Nyertek az IPR esélyegyenlõségi pályázaton

tû. Többen tanulási nehézsé-
gekkel küzdenek, s bizony,
jelentkeznek a sokszor hallott
sajátos nevelési igények. A
számokból látható, hogy a
probléma a cigány és nem ci-
gány gyerekeket egyaránt érin-
ti. Emiatt a térségben jelentõs
feladatot jelent a tanulók oly
módon való felnevelése, hogy
a probléma ne termelõdjön
újra, hanem ezek a gyerekek is
dolgos, hasznos polgáraivá vál-
janak e településeknek.

– Igyekszünk ezeket a hát-
rányokat enyhíteni, próbáljuk
számukra is biztosítani azokat
a feltételeket, amelyekre a szü-
lõi házban nem biztos, hogy
lehetõség nyílik. Ezzel a pá-
lyázattal e törekvésünkhöz

kaptunk többrétû segítséget. A
támogatás révén három szín-
ház- és két sportrendezvény
látogatást valósíthatunk meg.
Nagykanizsán a Karnyóné és a
Kirándulás a Maszat-hegyre
címû darabot láttuk, s tervez-
zük a Honfoglalás megtekin-
tését. Ellátogathattunk Csurgó-
ra is, ahol a karácsonyi gálá-
jukon – csakúgy, mint a korábbi
látogatásunk során – ismét sze-
retettel vártak minket a kézi-
labdás sportolók. Eszközbe-
szerzésre is lehetõséget adott a
pályázat. Mezeket, szivacslab-
dákat, kézilabdákat, kapukat
vásárolhattunk, amelyek hasz-
nálatából természetesen a
nem hátrányos helyzetû gye-

rekeket sem zárjuk ki, hiszen
az integráció épp a közösség
erõsítését szolgálja. A minden-
napos használatra írószereket,
papírt, tollakat, füzeteket, ra-
gasztót, vonalzót vásároltunk,
olyan felszereléseket, amelyek
révén csökkenthetjük a szülõk
kiadásait – ismertette Huszár
Hajnalka igazgató.

Az IPR pályázati forrásból
az iskola mintegy 700, az óvo-
da pedig 200 ezer forint
arányban részesült. A támoga-
tás lehetõséget adott arra is,
hogy a gyerekek ünnepi ebéd
mellett is átérezzék a kará-
csony hangulatát, s ezáltal vál-
jon igényükké a bensõséges,
meghitt, közös ünneplés. A
felszolgálást a nyolcadik osztá-
lyosok végezték, így az egymás
örömére tenni mentalitás is
erõsödik a programban részt-
vevõ gyerekekben.

Farsang Lajos
Az IPR pályázati forrásból karácsonyi ünnepi ebédet is kap-
hattak a kisdiákok.
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Január 20-án a felújított
faluházban került sor

A rendezvé-
nyen sok érdekességet tudhat-
tunk meg pol-
gármestertõl. A település elsõ
embere egy kis statisztikával
kezdte beszámolóját. Becsehe-
lyen tavaly 16 gyermek szüle-
tett és 24-en haltak meg. 2011-
ben 51-en költöztek el, de 56-
an költöztek be a faluba, mely-
nek lélekszáma 2012 januárjá-
ban közel 2.210 fõ volt. A
beköltözésben szerepet játsz-
hatott az is, hogy Becsehelyen
még mindig népszerûek az 1,
illetve a 100 forintos lakó-
telkek.

Az elmúlt esztendõ legna-
gyobb feladatai voltak: az is-
kolaberuházás pénzügyi zárá-
sa, a település mûködtetése és
a faluház felújítása.

Németh Géza a sikeres pá-
lyázatokról is szót ejtett, hi-
szen közel 52 millióból újult
meg a Faluház (IKSZT) és a
temetõi utak sétányaihoz, a ke-
rítések cseréjéhez is sikerült 8
milliós támogatást nyerni. A
helyi emlékpark kialakítására

Becse-
hely Község Önkormányzatá-
nak falugyûlésére.

Németh Géza

Repülõtér is épülhet
Falugyûlés Becsehelyen

3 milliót, a hagyományos szü-
reti fesztiválra 1,6 milliót ka-
pott Becsehely, de Zala megyé-
ben elõkelõ helyen áll az
ÖNHIKI-s támogatásával is, hi-
szen a belügyminisztériumtól
24 millió érkezett mûködési
támogatásként a község szám-
lájára. 1.800 folyóméteres sza-
kaszon vadonatúj felületet ka-
pott a Tódor-hegyi út, ám
amint azt megtudtuk: ahhoz az
önkormányzatnak tulajdon-
képpen nem kellett hozzájá-
rulnia. Tavaly a kommunális
adó nem került megemelésre,
de kiterjesztésre került a zárt-
kerti ingatlanokra, viszont a
megyében ritkaságként a be-
csehelyieknek nem kell sze-
métszállítási díjat fizetni, me-
lyet az önkormányzat eddig is
állt és amelyért háztartáson-
ként éves szinten 19.000 fo-
rintot fizetett.

A jelenleg véleményezés alatt
álló rendezési terv is elkészült,
melyrõl részletesen szólt a pol-
gármester. A terv egyik érde-
kessége, hogy egy kisrepülõtér
helyét is tartalmazza.

A mini légiforgalmi kikötõ
az Anna-major és a Budai-féle

faüzem környékén, Becsehely
polai részén épülne meg a sár-
kányrepülõknek szánt – de
akár az ultrakönnyû kisgépek-
nek is alkalmas – rövidpályás
repülõtér.

A le- és felszállóhelyet a
falu világszerte ismert több-
szörös sárkányrepülõ-világbaj-
noka, és isme-
rõsei építenék meg. Tavaly a
vállalkozásokkal is szerencséje
volt Becsehelynek, hiszen te-
lephelyet létesített itt a

, a régi is új
üzemeltetõ érkezett.

Becsehelyen létesített te-
lephelyet a is,
amely tenyésztojásokat érté-
kesít innen és épül a baromfis
cég keltetõ üzeme is. A bete-
lepült vállalkozások közel 2
milliárd forint tõkét hoztak Be-
csehelyre – összegezte Né-
meth Géza polgármester.

Az idén sok mindent sze-
retnének megvalósítani a köz-
ségben. Jelenleg a szenny-
vízcsatorna-hálózat megújítása
van folyamatban, melyet egy
magyar-horvát uniós projek-
ten belül sikerül megvaló-
sítani.

A település elsõ embere az
egyik legnagyobb probléma-
ként említette a belterületi
utak rossz minõségét, melyhez
nem sikerült pályázati támoga-
tást szerezni, de a közmeghall-
gatáson javaslatot tett a jelen-
lévõ testületi tagoknak, hogy
legalább a kátyúzási munká-
latok megkezdésére szavazza-
nak majd igennel.

Nyáron vár elbírálásra az a
nyolc településsel közösen be-
adott pályázat, melynek kö-
szönhetõen három térfigyelõ
kamera telepítése történhet meg.
A tervek szerint a rendszámfel-
ismerõ-rendszerrel ellátott ka-
merák közül 1-1 Becsehely be,
illetve kivezetõ szakaszain ke-
rülnének elhelyezésre.

Az idei szüreti felvonulásra
is pályázatot adtak be, vala-
mint meg kívánják valósítani a
faluházzal szembeni ingatla-
non egy játszótér és egy park
létrehozását.

Ferincz Vince

Mercy
96 Kft. pékségbe

Varga Szárnyas

A Start Mintaprogram Be-
csehelyen is elindul, melynek
újdonsága, hogy abba nem
csak a segélyezettek, hanem a
tartósan munkanélküliek is
bevonásra kerülhetnek.

A polgármester külön fel-
hívta a becsehelyiek figyelmét
arra, hogy a faluban mûködik
egy olyan közkonyha, melynek
lehetõsége van 2 millió forint
értékben zöldségeket, gyümöl-
csöket, egyéb terményeket fel-
vásárolni. Németh Géza azt ja-
vasolta, hogy lehetõség szerint
ne külsõs szállítók, hanem a
helyiek lássák el alapanyaggal
a konyhát. A helyi termékek jó
minõségûek és nem utolsósor-
ban egy kis pénzhez is jut-
hatnak a falubeliek.

Becsehely fontos hangsúlyt
helyez az oktatásra is, hiszen
itt van a környék legújabb, leg-
modernebb és legjobban fel-
szerelt általános iskolája. Bár
nagy valószínûséggel 2013-tól
az állam veszi át az intézményt,
Becsehely vezetése mégis azon
dolgozik majd, hogy az egy-
fajta körzetközponti intéz-
ményként mûködjön tovább.

Az idei tervek között van
még a nagyon rossz állapotban
lévõ sportegyesületi öltözõ
felújítása, melyre pályázatot kí-
vánnak beadni. Németh Géza
javaslatot tett a 80-as években
mûködött helyi közéleti klub
újraszervezésre is, hiszen ez a
közösség nagyban segíthetné a
települési vezetõk munkáját.

Végezetül legfontosabb cél-
ként említette a polgármester
azt, hogy bár a jövõ év elején
már nem számíthatnak jelen-
tõsebb állami támogatásra, Be-
csehely meg tudja tartani azt a
mikrotérségi szerepét, amelyet
az elmúlt évtizedekben sike-
rült kialakítani.

A polgármester tájékozta-
tója után javaslatok hangzottak
el a belterületi utak rendbe-
tételére, a becsehelyi temetõi
kerítés megépítésére, önkor-
mányzati vállalkozás alapítá-
sára és kerékpárút kialakí-
tására is.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Tavaly december 18-án ad-
vent negyedik vasárnapján a
templomban került sor a 20
éves

és az

közös karácsonyi hang-
versenyére.

A népes hallgatóságot
, a Vox Varietasnak

helyet adó Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár igazgatója
köszöntötte.

letenyei Vox Varietas Ka-
marakórus Andrássy
Gyula Általános Iskola ének-
karának

Dö-
mõk József

Ünnepi koncert
Az igazgató szavait köve-

tõen új repertoárral tette
szebbé a karácsonyvárást a
kamarakórus, majd az iskolai
énekkar elõadása ragadtatta
tapsra a közönséget.

A közel egyórás, világi és
egyházi dalokból álló koncer-
tet vastapssal jutalmazta a pub-
likum.

Mindkét kórus karvezetõje:
Cselényiné Erõs Enikõ.

M.I.

20 éves a letenyei kórus.

Németh Géza polgármester adott tájékoztatást Becsehely
helyzetérõl.
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Értékmegõrzés és értékteremtés
Beszélgetés Dömõk Józseffel, a „Fáklya” igazgatójával

Letenyén Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár

Dömõk Jó-
zsef

fel az FMHK?

a
két ob-

jektuma meghatározza a város-
központ arculatát, a parkban a
Szapáry-Andrássy kastély és a
Makovecz bibliotéka a Platánfa
árnyékában a kisváros emble-
matikus épületei. Az intéz-
mény munkájáról, mûködésé-
rõl váltottunk szót

igazgatóval.
– Az intézményben tulaj-

donképpen négy különbözõ,
önálló kulturális szakterületrõl
van szó: Mûvelõdési Ház, Váro-
si Könyvtár, „Fejezetek Lete-
nye történetébõl” közérdekû
muzeális kiállítóhely és a Film-
színház. Az integráció kereté-
ben, a takarékos hasznosság és
az egymást erõsítõ segítés szel-
lemében eredményesen mû-
ködnek, õrizve önállóságukat,
szakfeladatos költségvetésüket
– mondta Dömõk József, majd
így folytatta:

– A Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár a város egyik fõ
szellemi központja és közös-
ségfejlesztõ, közéleti színtere.
Kulturális irányító és megvaló-
sító tevékenységével Letenye
szolgálatában végzi munkáját.
Meghatározó a helyi értékek,
érdekek és igények szerepe,
felismerésük és az azokra tör-
ténõ reagálás. A közmûvelõ-
désre is alapvetõen kiható ne-
héz gazdasági helyzetben min-
denkor törekszünk az intéz-
ménnyel szemben támasztott
követelményeknek, az alapte-
vékenységbõl származó felada-
toknak és elvárásoknak megfe-
lelni. Mindez értékmegõrzõ,
értékközpontú kultúraközvetí-
téssel lehetséges. Kulcsgon-
dolataink: folyamatosság – ér-
tékmegõrzés – megújulás – ér-
tékteremtés. A helyi értékeket
felmutató, õrzõ, arra alapozó
munkán kívül szükségszerû a
világra való kitekintés, a körü-
löttünk zajló események elem-
zése. A kultúrának fontos sze-
repe van az új évezred globális
kihívásainak kezelésében és a
hazánkban zajló változások kö-
vetésében. Igyekszünk közre-
mûködni a felmerülõ problé-
mák megoldásában, az embe-
rek életminõségének, életesé-
lyeinek javításában is, ami szo-
ciális érzékenységet követel.

– Hagyományápolás, kul-
turális csoportok. Mindeze-
kért milyen feladatokat vállal

– Az FMHK feladatmegha-
tározásában továbbra is a mi-
nõség a meghatározó. Kiindu-
lási alap a Letenyére jellemzõ,
a településünk múltjából szer-
vesen továbbélõ és a jelenben
formálódó kultúrák mûvelése
és közvetítése. Így munkánk-
ban állandóságot jelentenek és
a folyamatosságot biztosítják a
visszatérõ hagyományos ren-
dezvények, valamint az állandó
mûvészeti csoportok, kiskö-
zösségek. A jövõben is ezekre
alapozva, ezeket erõsítve tu-
dunk eredményesen mûködni.
Az alapjaink jók, van tehát mi-
re tovább építkeznünk. Emel-

lett tevékenységünket megha-
tározza, hogy az elkövetkezõk-
ben mennyire vagyunk képe-
sek új formákban, módszerek-
ben gondolkodni, amelyek
hozzájárulhatnak kulturális pa-
lettánk színesítéséhez és szé-
lesítéséhez. Kiváló csoportja-
ink vannak: az aranydiplomás
Vox Varietas Kamarakórus, a
20 éves jubileumát betöltõ
Mákvirág Citerazenekar, Mura
Menti Fúvósok, az arany minõ-
sítésû mazsorett csoportok, ál-
taluk is piacképes lett a lete-
nyei kultúra. Mûvészeti cso-
portjainkban magas színvona-
lú, minõségi szakmai munka
folyik. Elõszeretettel hívják
õket vidéki fellépésekre a me-
gyében, azon túl is, és kiemel-
kedõen szerepelnek a külön-
bözõ bemutatókon. Szólni kell
az amatõr képzõmûvészeink-
rõl, mint a Letenyei Festõk Kö-
re, hagyományõrzõ népmûvé-
szeti alkotóinkról, fafaragó né-
pi iparmûvészeinkrõl, a Vers-

mondók Körérõl, a verseléssel,
írással foglalkozó helyi alkotó-
inkról. Hangsúlyosan kezeljük
a gyermekek mûvészeti nevelé-
sét, felnõttek részére a Lete-
nyei Színisorozatot indítot-
tunk, így két évtized után is-
mét lehet színházi elõadásokat
látni helyben. A kiállítások fon-
tos szerepet töltenek be az is-
meretterjesztés, mûvészeti ne-
velés és a vizuális kultúra te-
rén. Évente 10-15 kiállítást ren-
dezünk a könyvtári galériában.
Szintén az ismeretterjesztést
szolgálják a különbözõ tanfo-
lyamok, és nyitottak vagyunk a
felnõttképzés irányában is, tö-

rekvésünk, hogy térségi kép-
zési központot alakítsunk ki,
ugyanígy a turisztikában is.
Számos civil szervezet szék-
helye vagyunk, hátteret bizto-
sítva mûködésükhöz.

– Sokat köszönhetünk az
„Építõ közösségek” c. TÁMOP
pályázatnak, mely 16 szakkör,
klub tevékenységét biztosítja.
Ennek keretében tavaly 48 le-
tenyei diák ingyenes nyári
üdülésen vehetett részt Bala-
tonmárián. Lehetõségeinkhez
mérten továbbra is szervezzük
a nyári dráma, és a játszótárs
táborokat, valamint a kézmû-
ves foglalkozásokat. A nehéz
gazdasági helyzetben is törek-
szünk hagyományos nagyren-
dezvényeink, pl. Mura Menti
Napok, City Cooperation – Vá-
rosok Szövetsége Napja meg-
tartására, a Muramenti Hídi Vá-
sár folytatására – mely idén
elõreláthatólag május 19-20-án

– Milyen sikeres pályáza-
tokról tudnak beszámolni?

lesz – sõt, új programként elsõ
ízben szeretnénk megrendez-
ni a Hóvirág Fesztivált – márci-
us 10-én.

A Városi Könyvtár mûködé-
sét is nagyban segítik a pályá-
zati projektek, így kerülhetett
sor a 30 ezres könyvtári állo-
mány teljes digitalizálására,
melynek következõ lépése az
elektronikus kölcsönzés bein-
dítása lesz, aminek bizonyára
örülni fog a közel 1500 beirat-
kozott olvasó, akik rendszere-
sen igénybe veszik a könyvtár
szolgáltatásait. e-Magyarország
pontként – a térségben talán
egyedüliként – ingyenes az in-
ternet-használat. Mindezek mel-
lett nagyon sokszínû író-olvasó
találkozók, kötetbemutatók, elõ-
adások várják az érdeklõdõket.
Hatékonyan mûködtetjük az
egész kistérséget átfogó moz-
gókönyvtári ellátórendszert.
Összességében elmondható,
hogy Zala megye kulturális éle-
tében is rangot vívott ki a lete-
nyei kultúra, tisztessége van az
itt folyó munkának.

– A Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár az elmúlt évtized
legnehezebb pénzügyi évén
van túl, de a romló gazdasági
körülmények között is nem-
csak mûködött, hanem munká-
ját eredményesen tette. Ezzel
meg tudott felelni kisvárosi
szerepkörének és a realitás ad-
ta elvárásoknak. Törekvésünk,
hogy a jövõben is ugyanígy le-
gyen. Tevékenységi körünk bi-
zonyára bõvülni fog majd já-
rási feladatokkal, amelyekre
szintén nyitottak vagyunk.
Mindezekhez elodázhatatlan a
kastély felújítása.

Kép és szöveg:

– A mai gazdasági helyzet-
ben milyen kihívások elõtt áll
az intézmény?

Mirkó Imre

Dömõk József: - Az intézmény
rangot vívott ki a megye kultu-
rális életében.

Egyik hagyományos rendezvény a Mura Menti Napok.



Döntés született arról, hogy
közel három évtizeddel a meg-
szüntetés után 2013 január
elejével visszaállítják a járási
közigazgatási rendszert. Ter-
mészetesen nem a régi formá-
ban és értelemben, hiszen
1984 óta sok minden történt a
közigazgatásban, nem beszélve
arról, hogy lezajlott egy rend-
szerváltás is.

A cél egy olyan modern já-
rásrendszer kialakítása, amely
hozzájárul a jelenlegi közigaz-
gatásnál alacsonyabb költség-
gel és hatékonyabban mûködõ
rendszer létrejöttéhez.

Hogy áll ez a folyamat? Er-
rõl kérdeztük
kormánymegbízottat, a

ve-
zetõjét

Rigó Csaba
Zala

Megyei Kormányhivatal
.

A járások reneszánsza

– Mi a konkrét cél a já-
rások kialakításánál?

– Ez a lépés a területi ál-
lamigazgatás újraszervezésé-
nek kiemelkedõ része. Ennek
révén sor kerül az államigaz-
gatási feladatok területi
szervekhez való telepítésére. A
kormány ily módon szétvá-
lasztja az állami és önkormány-
zati feladatokat. Erre azért van

szükség, mert sok ügy intézése
eddig nem a megfelelõ he-
lyeken történt. A tervek sze-
rint valamennyi járási székhe-
lyen lesz kormányablak, de
még ezeken kívül is.

– Szerintem éppen elég.
Felvetõdött Hévíz és Zalakaros
neve is, de Keszthely és Nagy-
kanizsa közelsége nem indo-
kolta, hogy e két kisváros is
járási székhely legyen. Zala-
egerszeg, Nagykanizsa, Keszt-
hely, Zalaszentgrót, Lenti és
Letenye elhelyezkedése meg-
felel annak a kívánalomnak,
hogy a járási székhely hatás-
köre egy 30 km-es körzetet
lefedjen. Ebbõl a szempontból
egyedül Letenye sorsa lehetett
kérdéses, de nagyon sok más
indok viszont a Mura-menti
kisváros mellett szólt. Ha meg-
nézzük, e hat leendõ járási
székhelyen vannak olyan intéz-
mények, (munkaügyi hivatal,
okmányiroda, földhivatal, stb.),
amelyek eddig is államigazga-
tási feladatokat láttak el.

– Zalában hat járást
alakítanak ki. Sok ez, vagy
kevés?

– Már ismert az egyes
járásokhoz tartozó települé-
sek listája. Véglegesnek tekint-
hetõ ez?

– Mi a további menetrend?

E.E.

– A településeknek január
végéig volt lehetõségük arra,
hogy észrevételeiket megte-
gyék. Gyakorlatilag alig volt ki-
fogás. Pacsa – véleményem
szerint – joggal kérte, hogy
Keszthely helyett Zalaeger-
szeghez tartozzon, hiszen a
megyeszékhelyre naponta 30,
míg a Balaton-parti városba
csak 10 buszjárat van, de
egyéb nyomós érvei is voltak.
A települések képviselõ-tes-
tületeinek minõsített többség-
gel kell dönteni arról, ha nem
az eredeti besorolás szerinti
járáshoz akarnak tartozni. Ami
biztos: az országban összesen
175 járás lehet. Ha az ere-
detitõl eltérõt szeretnének, ak-
kor javaslatot kell tenni arra,
hogy melyik helyett.

– Februárban megkezdõ-
dik a törvénykezési munka, jú-
nius végéig meg kell alkotni a
jogszabályt. A második félév-
ben kerül sor a járási hivatalok
felállítására, hogy 2013 január
1-tõl zökkenõmentesen meg-
kezdõdhessen a munka.

Rigó Csaba: – A hat zalai járás éppen elég.

A leendõ zalai járások

A leendõ letenyei járás
települései:

Bánokszentgyörgy, Báza-
kerettye, Becsehely, Borsfa,
Bucsuta, Csörnyeföld, Ker-
kaszentkirály, Kiscsehi, Kis-
tolmács, Lasztonya, Letenye,
Lispeszentadorján, Maróc,
Molnári, Murarátka, Mura-
szemenye, Oltárc, Pusztama-
gyaród, Semjénháza, Szent-
liszló, Szentmargitfalva, Tót-
szentmárton, Tótszerdahely,
Valkonya, Várfölde, Zajk.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Rendkívüli ülést tartott a január
11-én. , a közgyûlés elnöke elmondta, hogy az
önkormányzati törvény változása miatt szükségessé vált az ön-
kormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának módosí-
tása. Ennek fontos pontja, hogy 2012 január 1-tõl csökkentet-
ték az önkormányzaton belül mûködõ bizottságok számát, így
megszûnt az oktatási és kulturális, valamint az egészségügyi
és szociális bizottság is.

A megyei közgyûlés elnöke szerint a megváltozott feladat-
ellátás indokolta azt, hogy az önkormányzat az alapító okira-
tát is módosította. Ebbõl törlésre kerültek azok a szakfelada-
tok, amelyre vonatkozóan a megyei önkormányzatnak január
1-tõl nincsen hatásköre.

A rendkívüli közgyûlésen határoztak még a területfejlesz-
tésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény módosításából
eredõ aktuális döntések meghozataláról. Eszerint a jövõben
területfejlesztési konzultációs fórumokat alakítanak majd. A
fórumokba a megyei jogú városok, valamint a megyei önkor-
mányzatok azonos számú delegáltra tehetnek javaslatot (a me-
gye részérõl Manninger Jenõ elnök és alelnök
lesz). Ezek a konzultációs fórumok elõzetes állásfoglalást fo-
galmaznak meg a megyei önkormányzatokat érintõ területfej-
lesztési feladatok tekintetében, melyeket a közgyûlések alkal-
mával mindenkor ismertetnek majd a grémium tagjaival.

Zala Megyei Közgyûlés
Manninger Jenõ

dr. Pál Attila

Új feladatok jönnek
A megyei közgyûlés rendkívüli ülése

A
számára nagy válto-

zást jelentõ év az idei – hang-
zott el 2012. január 18-án a

tar-
tott újévi fogadáson, ahol

elnök beszélt a
megyék megváltozott szerep-
körérõl, az új feladatokról, s az
intézmények átadásáról. Gon-
dolatait lapunkkal is megosz-
totta.

– Különösen büszkék va-
gyunk a Zalavári Történelmi
Emlékpark fejlesztésére, a me-
gye településeinek összefogá-
sával megvalósult Millenniumi
Emlékmûre és Életfára. Szûkös
lehetõségeink ellenére is ezért
döntöttünk úgy, hogy a zala-
vári emlékparkot továbbra is
mi üzemeltetjük, mert hiszem,
hogy e szimbolikus és szakrális
hely csak a helyi közösségben
gyökerezve tudja betölteni kül-
detését. Hasonlóan szimboli-
kus, de mégis fontos volt, hogy
a megye leginkább tudomá-
nyosan is alátámasztható régi
címerét visszaállítottuk –
mondta az elnök, hozzáfûzve,
hogy jelentõs fejlesztés történt
a Balatoni Múzeumban, s büsz-
kék arra is, hogy a megyeszék-
hellyel közösen biztosítani
tudták a Hevesi Sándor Szín-
ház és a Griff Bábszínház mû-
ködését. Eredményként köny-
velte el, hogy sikerült vissza-
szerezni a megye díszpolgárá-
nak, Németh János keramikus-
mûvésznek egyik jelentõs alko-
tását. A megyei önkormányzat
hatékonyan segítette a kistele-
pülések kulturális életét pénz-

Zala Megyei Önkor-
mányzat

He-
vesi Sándor Színházban

Man-
ninger Jenõ

A megye megváltozott szerepe

A Zalai Életfa Zalaváron. Szimbolikus
és szakrális hely.

zel és programokkal.
Manninger Jenõ

szólt egy nagy veszte-
ségrõl is:

– Nem csak örö-
met hozott az elmúlt
esztendõ: a megye el-
vesztette egyik foga-
dott fiát, díszpolgá-
runkat: Makovecz Im-
rét. A magyar múltban
és hitben gyökerezõ
alkotásai azonban itt
maradtak velünk és
nekünk. Immár a mi
felelõsségünk, hogy
ezt az örökséget kellõ
hittel és elszántsággal
óvjuk. Szerencsések
lehetünk, hogy még
megtervezhette szá-
munkra a megye Mil-
lenniumi Emlékmûvét
és az Életfát. És bár

most a magyar életfán lehullt
egy levél, de ebben a levélben
annyi élet, annyi „tápanyag”
volt, hogy öröksége, a „Mako-
vecz-gén” immár a magyar
DNS ki nem téphetõ eleme
marad – fogalmazott.

Bár a megye az önkormány-
zati feladatvállalás miatt kultu-
rális intézményeit elveszítette,
ez nem jelenti azt, hogy a jövõ-
ben nem figyelnek rájuk.

– A megyei önkormányza-
tok területfejlesztési hatáskö-
reikkel a jövõben remélhetõ-
leg még többet is tudnak tenni
a megye kulturális és turiszti-
kai fejlesztéséért. Az intézmé-
nyeinket illetõen is számos si-
kerrel számolhatunk be, példá-
nak okáért legnagyobb intéz-
ményünknél, a Zala Megyei
Kórháznál tavaly megvalósult a
sürgõsségi centrum kiépítése,
és elõkészítettük, indítható
egy 5 milliárdos beruházás. S
az intézményekkel együtt kö-
zös sikerként mondható el az
is, hogy év végén rendelkez-
tünk olyan tartalékokkal, hogy
úgy adjuk át az intézményeket,
hogy lejárt szállítói tartozásuk
nem volt. Az intézmények áta-
dása és a vagyonmegosztás
megtörtént, az országban el-
sõk között megvalósítva, kö-
szönet ezúton is a kormányhi-
vatal vezetõinek! – említette az
elnök.

A következõ évek feladatait
sorolva Manninger Jenõ meg-
említette, hogy a megyei ön-
kormányzatok legfontosabb
feladata, illetve felelõssége,
hogy az európai uniós és a ha-

zai költségvetési források, a
szaktudás és tervezõ munka
összehangolásával megteremt-
sék a cselekvés feltételeit és az
új intézményrendszerben be-
töltött központi szerepüknek
megfelelõen irányítsák az új
gazdaságos, hatékony és hatá-
sos mûködésre képes terület-
fejlesztési rendszert. A közszfé-
rában nem pályázati rendszer
lesz, hanem 7 éves ciklusokra
vonatkozó fejlesztési progra-
mok alapján dönthet a köz-
gyûlés a pénzekrõl. Ehhez ki
kell dolgozni a megyei fejlesz-
tési koncepciót és programot,
mely dokumentumok elfoga-
dása a testületre vár. Milyen jó
lett volna például az uniós
iskolafejlesztési pénzek elosz-
tását is ezen elvek szerint vé-
gezni – hangsúlyozta.

– Erõsítjük tevékenységün-
ket a távlati tervezésben is, a
CETC, közép-európai közleke-
dési folyosó programban is
ezért veszünk részt. Minden-
képpen az a célunk, hogy a
Duna-mentén, nyugat-keleti,
Bécs-Budapest ipari övezet el-
múlt évtizedben tapasztalható,

európai mértékben is jelentõs
fejlesztése kiterjedjen ebbe a
térségi irányba is. Ez összevág
a megyei nagyvárosok ipari
tengely elképzelésével, a Szom-
bathely, Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa ipari térség minden le-
hetõ eszközével történõ fej-
lesztésére. Nyilvánvaló az is,
hogy a megye a kistelepülések-
kel együttmûködve képes el-
végezni feladatát, különösen
igaz ez az olyan nagyvárosokra,
ahol térségi jelentõségû fej-
lesztések valósulnak meg –
zárta gondolatait az elnök.

Manninger Jenõ

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A oktatási-nevelési
intézménybe 13 településrõl
érkeznek tanulók. Az

16 osztályban 330
tanulót készít fel a nagybetûs
életre az ott dolgozó 33 peda-
gógus. A múltról és a jelenrõl
váltottunk szót
igazgatóval.

– A település elsõ tanító-
ját Nagy Ádám személyében
1723-ban kapta. Az 1777-ben
kibocsátott Ratio Educationis
a magyar közoktatásügy átfogó
rendezésére törekedett, s álla-
mi ügynek tekintette a tanügy
egész rendszerét. Valószínûleg
ennek hatására kezdték el az
elsõ iskola építését települé-
sünkön 1778 és 1811. között.
Mûködését 1811-ben kezdte
meg két tanítóval a Római Ka-
tolikus Elemi Népiskola –
mondta az igazgatónõ.

– 1876-ban Egyedután két
tanerõs állami iskolai oktatás
indult.

1928-1929-ben a klebels-
bergi népiskola építési prog-
ram keretében, a község lakos-
ságának jelentõs segítségével a
Kossuth Lajos utcában egy új
iskola épült, amely a mai napig
is egyik ékessége települé-
sünknek.

Az 1948-ban végrehajtott
államosítással megszûnt a ka-
tolikus elemi népiskola és lét-
rejött a nyolc osztályos általá-
nos iskola. 1950-tõl beindult a
tanulószobás (napközis foglal-
kozás). 1953-tõl 1974-ig felnõtt
levelezõs oktatás is folyt a nap-
pali rendszerû oktatás mellett.
1960-1969-ig az általános isko-
la épületében kihelyezett Me-
zõgazdasági Továbbképzõ Is-
kola (két éves szakiskola) mû-
ködött a mezõgazdaság kellõ
szakember ellátása érdekében.

letenyei

And-
rássyban

Bedõ Ildikó

A múlt

Bemutatkozik a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
Az 1963/64-es tanévben in-

dult településünkön a nappali
és levelezõ tagozatos gimná-
ziumi oktatás. Az 1967-es tan-
évkezdésre 6,5 millió forintos
beruházással új, modern gim-
názium nyitotta meg kapuit.
Településünkön ettõl kezdve
két iskola mûködött:

Az I. számú Általános Iskola
(tagiskola: Egyeduta, Kistol-
mács, Zajk)

Általános Iskola és Gimná-
zium (késõbb: Kenyeres Júlia
Ált. Isk. és Gimn.)

A gimnáziumi oktatás 1978-
ban megszûnt és a két intéz-
mény közös igazgatás alá ke-
rült. Intézményünk 2004-ben
felvette az Andrássy Gyula ne-
vet. 2009. július 1-tõl meg-
szûnt a Kossuth utcai telep-
hely, így valamennyi tanuló a
székhely iskolába jár.

Az iskola több évszázados
története arra kötelez bennün-
ket, hogy nevelõ és oktató mun-
kánkban kiemelt figyelmet for-
dítsunk a lakóhely és a nemzet
történetének, hagyományai-
nak megismerésére, a haza
iránti szeretet felébresztésére.

–Iskolánk szép természeti
környezetben mûködik. Az el-
múlt években a szûkös anyagi
lehetõségek ellenére a legszük-
ségesebb, legfontosabb felújí-
tási, átalakítási munkák meg-
valósultak. A tantermek felsze-
reltsége, eszközbeli ellátottsága
átlagosnak mondható. A legfon-
tosabb eszközök rendelkezésre
állnak. Jelentõs volt az elmúlt
években a könyvtári állomány
bõvítése, az elhasználódott
szemléltetõ- és sporteszközök,
bútorok pótlása, beszerzése.

A nevelõtestületi, dolgozói
létszám az elmúlt évtizedben
jelentõsen csökkent.

A jelen

A nevelõtestületben szak-
mailag jól felkészült nevelõk
dolgoznak, akik közül többen
két, három diplomával ren-
delkeznek, sokan pedig peda-
gógus továbbképzés keretében
még nagyobb szakmai felké-
szültségre tettek szert.

Mint, ahogy hazánkban
szinte mindenütt, úgy isko-
lánkban is az elmúlt évekre a
tanulói létszám csökkenése
volt jellemzõ.

A beiskolázási körzetünk-
ben élõ családok szociális,
anyagi és kulturális helyzete
egymástól nagymértékben el-
tér, ezért nevelõ és oktató
munkánk ehhez a helyzethez
igazodik: tanórán és tanórán
kívül segítjük a nehéz körül-
mények között élõ, hátránnyal
induló tanulók felzárkóztatá-
sát (IPR-képességkibontakoz-
tató felkészítés), valamint a sa-
játos nevelési igényû tanulók
együttnevelését ép társaikkal,
ugyanakkor kiemelt fontos-
ságú feladatnak tekintjük a te-
hetséges, jó képességû gyer-
mekek fejlesztését is.

Úttörõ munkát is végez-
tünk, hiszen intézményünk in-
dította útjára a pedagógiai
szakszolgálatot a kistérségi tár-
sulás támogatásával. Intézmé-
nyünk a Letenyei és Környéke
Iskolaszövetség központjaként

mûködik. Az elmúlt idõszak-
ban sok sikeres pályázatot tud-
hatunk magunkénak és az öko-
iskola címet is elnyertük. Szin-
tén pályázati támogatásból si-
került megvalósítanunk több
múzeum- és színházlátogatást,
de a pályázati sikernek köszön-
hetõ az is, hogy áprilisban az
iskola hetedikesei a Határta-
lanul programon belül Újvi-
dékre látogathatnak. Osztrák
testvértelepülésünkkel Prin-
zersdorffal rendszeres a kap-
csolattartás, szinte évenként
látogatnak egymáshoz a két
település oktatási intézmé-
nyeinek diákjai.

Az iskola hagyományaihoz
híven aktívan bekapcsolódik a
város kulturális, sport és köz-
életi tevékenységébe.

A környék hasonló intéz-
ményei közül kitûnik a tanul-
mányi- és sportversenyeken, va-
lamint a különféle pályázato-
kon elért elõkelõ helyezéseivel.
Legutóbb Nagykanizsán vettünk
részt a Játékos Sportverseny
megyei döntõjén, ahol arany-
érmes lett az Andrássy csapata.

A középiskolákban volt ta-
nulóink megállják helyüket,
minimális a lemorzsolódás –
mondta végezetül Bedõ Ildikó
igazgatónõ a

.
Kép és szöveg:

Dél-Zala Mura-
hídnak

Mirkó Imre

A játékos sportvetélkedõn elsõ helyezett letenyei csapat.

Iskolai ballagás és tanévzáró 2011-ben.
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Nehezen kezdõdött az el-
múlt év, végül mégis sikerült
„nullás” állapotban zárni, több
sikeres projekttel, s az idén is
újabb tervekrõl számolt be

, azaz
polgármestere.

– Közel 18 millió forintos
költségvetési mínusszal kezd-
tük a 2011-es évet, s több ne-
héz intézkedést kellett meg-
tenni az év során. Az eddig 4
osztállyal mûködõ iskolánkban
megszüntettük a tanítást, ez
a szeptember-decemberi idõ-
szak során mintegy 7,5 millió
forintos megtakarítást eredmé-
nyezett. (A felsõ tagozat a kis
létszám – így az alacsony fi-
nanszírozás – következtében
már három éve megszûnt.)
Négy dolgozó mehetett nyug-
díjba az önkormányzat intéz-
ményrendszerébõl. Az iskola
megszûntével a képviselõ-tes-
tület számba vette, érdemes-e
fenntartani a 120 adag fõzésé-
re is alkalmas konyhánkat az
50-70 adagra lecsökkent igé-
nyek mellett. Hosszas vajúdás
után a testület úgy látta, hogy
gazdaságtalan lenne az új fel-
tételek mellett felvenni az elõ-
írt képzettséggel rendelkezõ

Vuk István, Molnári
Mlinarci

Az óvodafelújítástól a Sándor-hegyi fogadóig
Molnáriban a nehéz helyzetben is elõre tekintenek

dolgozókat. Így az óvoda szom-
szédságában mûködõ konyha
megszûnt, s az új körülmé-
nyek közt melegítõkonyhaként
funkcionál, s a feladatokat el-
látja az óvoda személyzete. Az
ételt a szepetneki önkormány-
zattal kötött megállapodás
alapján szállítják, így mindenki
számára gazdaságosabb. A vál-
tozások a gyerekeket sem érin-
tették jelentõs mértékben, hi-
szen legtöbbjük szervezett is-
kolabusszal jár a néhány kilo-
méterre fekvõ Tótszerdahely-
re, s néhány gyermeket prak-
tikus okokból a szülõk visznek
nagykanizsai intézménybe. Ta-
karékossági intézkedésként át-
szervezéssel egy dolgozóval
csökkentettük a körjegyzõség
létszámát is. A fenntartó Sem-
jénháza, Molnári és Petrivente
önkormányzatok számára ez
szintén megtakarítást jelent.
Az ÖNHIKI (önhibáján kívül
forráshiányos település) pályá-
zatrendszerben két pályázatot
nyújtottunk be, amelyek révén
összesen 11 millió forintot
nyertünk el.

– A szûkös gazdálkodás
mellett pozitívumokról is be-
számolhatunk?

– Igyekszünk fejleszteni,
megállni nem szabad! Több
sikeres pályázatot is lebonyo-
lítottunk. Ahogy már hírt ad-
tunk róla, az óvoda számára a
BM önerõ alap pályázat során
11 millió forint támogatást nyer-
tünk. Az elõírásoknak megfele-
lõen felújítottuk és átalakítot-
tuk az épületet, amelyet utol-
jára '65-ben renováltak. A Lea-
der falumegújítási program ke-
retében a templomkertet és a
falu központjában fekvõ teret
sikerült 9,7 millió forintos pá-
lyázati forrásból rendbe ten-
nünk. Parkosítást, járdafelújí-
tást, térkövezést végeztünk,
köztéri bútorokat, padokat he-
lyezhettünk el a téren. E pá-
lyázat pénzügyi elszámolása
folyamatban van. E pályázat-
hoz 2,4 millió forint önrészt
kellett vállalunk, az óvodai pro-
jekthez mintegy 1,9 millió fo-
rint önrészt tettünk hozzá. A
harmadik, jelenleg is folyamat-
ban levõ pályázatunk az IKSZT
(integrált közösségi szolgáltató
tér) kialakítását szolgálja. Ez a
közel 33 millió forintos beru-
házás a volt idõsek otthona
épületének felújítását foglalja
magába. Tavaly decemberig
mintegy 20 millió forint költ-
ségbõl megvalósult az építé-
szeti munka, az energetikai, il-
letõleg fûtési rendszer korsze-
rûsítése, a nyílászárók cseréje,
s elkészült vakolás, festés és a
200 négyzetméteres parkoló
térkövezése is. A belsõ bútor-
zat és a számítástechnikai esz-
közök beszerzésére folyamat-
ban van a közbeszerzési pályá-
zat keretében. A létesítményt
várhatóan márciusban vagy áp-
rilis elején adhatjuk át a ren-
deltetésének, s megkezdheti a
munkát az a két dolgozó, akik-
nek a foglalkoztatását öt évig a
pályázatba foglalt 6,6 millió
forintos bértámogatás finan-

szírozza. A megszûnt munka-
helyeket e létesítmény legaláb-
bis részben kompenzálja.

– Mi is bekapcsolódtunk a
Kerka-menti Dombok, Vizek,
Bunkerek mélyén címû prog-
ramba. Az iskolaudvarban több
mint 14 millió forintos beru-
házással egy látogatóközpont
épülete valósul meg, akvárium-
mal – amelyben a Mura
élõvilágát láthatják a vendégek
–, valamint a Molnári hagyo-
mányait, kultúráját, népvisele-
tét bemutató néprajzi múzeu-
mot is szeretnénk létesíteni.
További elképzelésünk a hor-
vát-magyar határ menti IPA
program keretében pályázatot
benyújtani, amely a murai vízi,
valamint a kerékpáros és ba-
kancsos turizmus fejlesztését
szolgálja. Egy murai tanösvény
építését, az ide érkezõk szá-
mára kerékpárkölcsönzési pon-
tot, a horgászegyesülettel együtt
pedig a horgászat iránt érdek-
lõdõ turistáknak szeretnénk le-
hetõséget biztosítani. Ez utób-
bit megörököltük a kavicski-
termelés következtében, mi
helybeliek már rég „megfertõ-
zõdtünk” a horgászat, a ter-
mészet szeretetével… S mivel a
határviszonyok miatt a Murára
nem mehettünk, így éltünk a
bányatavak lehetõségével. A
zártkerti övezetben, a Sándor-
hegyen egy régi boronapince
átalakításával 20-25 fõ fogadá-
sára alkalmas vendégfogadót
szeretnénk kialakítani borkós-
tolással, dödöllével, prószával,
kukoricás gánicával és más táj-
jellegû ételekkel. Bízom ben-
ne, hogy sikerrel járunk és
megismerhetik a látogatóink
az itteni vendégszeretõ embe-
reket – fogalmazta meg Vuk
István polgármester.

– Milyen további terveket
fogalmaztak meg?

Farsang Lajos

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Vuk István polgármester Molnári fejlesztési elképzeléseivel.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Gyakorlatilag a falu apraja-
nagyja hivatalos volt a

december 17-én a
település faluházában rende-
zett karácsonyi ünnepségre. A
falu önkormányzata terített
asztalokkal (rajtuk adventi ko-
szorúkkal) és ízlésesen feldí-
szített karácsonyfával várta a
közel 160 megjelent vendéget.

Elsõként a Lovásziból ér-
kezett
adott élvezetes, adventi hangu-
latú koncertet, majd a

kará-
csonyi mûsora, azt követõ-
en a szintén

betlehemes mûsora ragadtat-
ta tapsra a szépszámú kö-
zönséget.

Csör-
nyeföldön

Mixolid Kamarakórus

mura-
szamenyei óvodások

muraszemenyei
általános iskola diákjainak

Karácsonyi ünnepség Csörnyeföldön
Közel százhatvanan várták együtt az ünnepeket

A hangulatos ünnepség so-
rán beszédet mondott

polgármester, akitõl
megtudtuk, hogy karácsonyi
ünnepségeiket immár 15 esz-
tendeje rendezik meg, de 8
éve idõsek köszöntésére
e programon belül kerül sor.

– A Csörnyeföld Község
Önkormányzata által finanszí-
rozott rendezvény legfõbb cél-
ja az emberek közti kapcso-
latok erõsítése, amelynek külö-
nös hangsúlyt ad az adventi
idõszak – hallottuk Simon
Zoltántól, Csörnyeföld polgár-
mesterétõl.

– Falunkban van egy „mag”,
tagjai már 15 éve szervezik ezt
a rendezvényt és az idõ elõ-
rehaladtával már az õ gyerme-

Simon
Zoltán

az is

keik szorgos kezei díszítik, csi-
nosítják kultúrházunkat, ké-
szítik elõ az ünnepi rendez-
vényt – folytatta Simon Zoltán.

A polgármester elmondta:
a muraszemenyei ovisokat

és
, míg az iskoláso-

kat és

Bán-
fainé Tamás Erika Túrosné
Lõrincz Anita

Varga Gézáné Prelogh

Károlyné

Mirkó Imre

készítette fel a sze-
replésre. A 455 lakosú Csör-
nyeföld karácsonyi ünnepségé-
nek végén sült csikecombbal,
vegyeskörettel, káposztasalátá-
val és süteménnyel vendégel-
ték meg a karácsonyi ünnep-
ség résztvevõit.

Kép és szöveg:

Az iskolások mûsora…

Amint azt
polgármestertõl megtudtuk: a

vezetés szándékai
szerint az év elejétõl 17 fõt kí-
vánnak bevonni az idén induló

.
A 186 lakosú kisfaluban 37-

en rendelkeznek munkahellyel,
30-hoz közelít a munkanélkü-
liek száma, a lakosság többi
része idõs, gyermek, vagy már
korábban tartósan segélyben
részesült.

– Ezért is fontos számunk-
ra a 17 fõ munkába állítása,
akik közül 13-an a falu belte-
rületén fognak dolgozni – hal-
lottuk a kistolmácsi polgár-
mestertõl.

Õk fogják elvégezni az ár-
kok tisztítását, a hegyi út, a
patak környékének rendbe té-

Birkás Zoltán

kistolmácsi

Start Mintaprogramba

Kistolmácson is indul…

telét és a karbantartási felada-
tokon túl természetesen a Kis-
tolmácsi-tó, valamint az önkor-
mányzati kemping szebbé té-
tele is a munkájuk közé tar-
tozik majd.

Négy közfoglalkoztatott a
faluban létrehozandó bioker-
tészetben fog tevékenykedni,
melynek lényege, hogy mester-
séges gyomirtószerek nélkül
kívánják ott megtermelni a
zöldségeket, melyeket a közeli
közintézmények számára kí-
vánnak értékesíteni.

Szintén a kistolmácsi ter-
vek között szerepel egy komp-
lett felszereltségû kistraktor
vásárlása is, amelyet télen-
nyáron tudnak hasznosítani a
festõi szépségû kisfaluban.

-Mirkó-

Molnáriban

Donja Dubra-

va

Marcali, Zalamerenye

február 29-
én tartják a tavaly elnyert
horvát-magyar IPA-pályázat
zárókonferenciáját. A horvát
nemzetiségi óvodához kötõ-
dõ drámapedagógiai projekt
a báboktatás, képzés megva-
lósítását és annak eszközbe-
szerzési hátterét biztosítja. A
programban négy település:
horvát részrõl

, magyar oldalról pedig
és Mol-

nári kapcsolódott össze kon-
zorcium jelleggel.

A pályázat fõ eleme a tör-
ténelmi kapcsolatok alapul
vételével egységes óvodai drá-

mapedagógiai program meg-
alkotása, valamint ehhez kap-
csolódóan eszközök beszer-
zése. A program során Mol-
nári mobil színpadot, báb-pa-
ravánokat, valamint a szabad-
téri elõadások megvalósításá-
hoz hangosító rendszert sze-
rezhet be.

A határ menti program a
Molnáriban tervezett felada-
tokhoz mintegy hatmillió fo-
rinttal járul hozzá 95 százalé-
kos támogatottsággal, azaz
mindössze 5 százalékos ön-
rész mellett – tudtuk meg
Vuk Istvántól, Molnári polgár-
mesterétõl.

Projektzáró konferencia

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

A tó környékének rendezése is munkájuk közé tartozik majd.
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A település régóta lakott
hely. A középsõ rézkor temet-
kezését csak innen ismerjük, a
régészek hamvasztásos sírokat
is találtak. A község elsõ írásos
említése 1373-ból való: Se-
myenfeulde (majd 1420-ban:
Semyenhaza). E két azonos
szerkezetû névalak egy Sem-
jén, azaz Simon nevû személy
házára, illetõleg földjére, bir-
tokára utal, aki az elsõ telepes
lehetett ebben az idõszakban.
1373-ban nemesi névben sze-
repelt elõször, majd telepü-
lésként 1420-ban említik meg.

A XVI. század derekán a
falu egy része a kanizsai vár-
uradalomhoz tartozott. 1531-
ben Semjén Andrásnak 5 lakott
és 8 puszta jobbágytelkét em-
lítik. 1542-ben Semyen Ferenc-
nek 5 portája volt ismert. Az
1548. évi török hadjárat során
felégették a települést, de a
lakosok még abban az évben
visszaköltöztek, és 10 házat
újra fel is építettek. 1566-ban
újra puszta, majd 1598-ban
említik meg Bogach István 8
házát, aki akkoriban a Semjén
család árendása volt. A tele-
pülés Kanizsa várának ostro-
mát átvészelhette, mert még
1600-ban is fizetett adót.

A XVII. században ritkán la-
kott hely, a hódoltság alatt el-
pusztult. Kanizsa felszabadítá-
sa után elõször Nádasdy-birtok
volt. Majd 1693-ban Gyöngyösi
Nagy Ferenc vásárolta meg a
Kanizsához tartozó javak ré-
szeként. Területe ekkor 70 ka-
taszteri hold nagyságú, mak-
koltatásra alkalmas erdõ volt.
1719-ben már Inkey Jánosé,
három negyedtelkes jobbágy
élt itt. Lakói rendkívül szegé-
nyek voltak: nem volt igavonó
marhájuk, így sem szántani,
sem vetni nem tudtak.

A település 1723-ban kez-
dett benépesülni. 5 év múlva
Inkey János tényleges és örö-
költ birtoka. 11 jobbágy élt itt,
köztük volt egy bíró is.

1750 körül többször emlí-
tik a falut Pustarának, ezzel is
utalva a pusztaságra. Ez idõ tájt
Gubics András volt a plébános,
és Dominkó András a tanító.

1778-ban Inkey Boldizsár a
földesura a településnek, mely-
nek nyelve horvát, lakosainak
száma pedig 211 fõ (1789-ben
249 fõ). A parasztok sorsa a
XVIII-XIX. század fordulóján
még súlyosabbá vált, amelyet
az allodium megnövekedett sze-
repe váltott ki (jóllehet 1802-
ben már 313-an laktak itt).

Az 1828-as adatok 103 adó-
zóról, 41 jobbágyról szólnak.

Semjénháza történetébõl…
Urbális falu, a terményekbõl
kilencedet és tizedet szolgál-
tatnak, a gazdálkodás továbbra
is kétnyomásos. Fõleg búzát és
rozsot temeltek, szarvasmar-
hát és lovat tenyésztettek. Ki-
válóak voltak a falu tölgy- és
bükkerdõi. A népszaporulat ma-
gas volt, a település határa pe-
dig szûkös, ezért a lakosság egy-
re rohamosabban szegényedett.

A falu lakói közül többen is
részt vettek az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharcban.
Kardos Sándor a csallóközi
csatában esett el. A Zalavárme-
gyei Honvédegylet megalaku-
lásakor, 1867-ben Oprostyán
Mátyás napszámos, Kodela Ist-
ván, Pintarics Jakab és Vlasics
István földmûvesek hitelt ér-
demlõen igazolni tudták, hogy
részt vettek a szabadságharcban.

1857-ben a település hatá-
rának már csaknem fele szán-
tó, s egyre növekedett a rét és
az erdõ rovására. Ennek ellené-
re 1859-ben már Erdõsfának
nevezték a falut. A nyomorban
sínylõdõ lakosság elkeseredett-
sége – a parasztságra kedve-
zõtlen – 1860. évi tagosítás
után tovább nõtt. A nép az el-
különített urasági legelõre haj-
totta állatait, amelynek követ-
keztében véres összetûzés ala-
kult ki a parasztok és a cse-
lédek között. Ekkor egy század
katona szállta meg a falut, és
ezen nyomás alatt meghu-
nyászkodott a nép. A jobb mi-
nõségû földek ebben az idõ-
ben még az Inkey családé vol-
tak. A helyzet csak a millen-
niumhoz közeledõ években
változott: akkor Nagykanizsa
forgalmas piacain könnyen ér-
tékesíthették termékeiket, ame-
lyek fõleg a kukorica, búza,
rozs voltak.

A faluban a XIX. század
végén is kevés volt a munka-
lehetõség. A lakosság közül so-
kan elmentek cselédként szol-
gálni. A település határa a XIX.
század második felében tör-
tént átcsatolások révén ugyan
150 holddal gyarapodott, azon-
ban a nyomorgó parasztokon
ez sem segített. Többen közü-
lük kivándoroltak Amerikába,
hiszen az ott összegyûjtött
500-800 dollárnyi megtaka-
rított pénz óriási vagyonnak
számított a visszajövetelkor.

1890-ben került sor az elsõ
iskola kialakítására, amelynek
épülete elõtte kocsmaként mû-
ködött. A tanító akkor egy tan-
teremben oktatott és nevelt.

Az I. világháború 22 halot-
tat követelt Semjénházától. A
Nagyatádi-féle földosztás során
csak 100 kataszteri hold nagy-
ság földterület került a parasz-
tok kezeihez, 600-800 négy-
szögöles parcellák formájában.
A településen 1924-ben léte-
sült elemi iskola, amelyhez
gazdasági iskolát is kapcsoltak.
Továbbra is egy tanteremben,

de már két tanító végezte az
oktatást. Csupán egy vegyeske-
reskedés és Hangya Szövetke-
zet mûködött, ezenkívül két
iparos (kõmûves, cipész) és egy
molnár dolgozott a faluban.

1935-ben kövezett utat ka-
pott Semjénháza, amely a tele-
pülés életében, gazdaságában
lényeges változást hozott. A
településen a XX. század elejé-
tõl a ló-, szarvasmarha- és ser-
tés tenyésztés volt a legje-
lentõsebb.

A II. világháború alatt (1942)
óvoda is létesült a faluban. A
világháború évei alatt 23 lako-
sát veszítette el a község.

1945-ben a Merkly-Belus
földek felosztásakor 115 gazda
részesült földjuttatásban, amely
azonban messze nem elégített
ki az igényeket.

1949-ben a településen 165
lakóházban 1017 személyt szám-
láltak össze.

Semjénházán 1948-ban már
hétosztályos általános iskola
mûködött. 1953-ban új iskola
épült, amelyet 1959-ben bõví-
tettek. Az 1970-es évek elején
még nyolcosztályos általános
iskola volt a településen, ezt
követõen már csak az alsó
tagozatosok oktatása folyt
tovább.

1962-re a házak száma 204-
re nõtt, míg a lakosságszám
ekkora 998 fõre csökkent. A
népességfogyás üteme tovább
gyorsult, ennek következtében
1997-re a település állandó
lakosainak száma már 735 fõre
fogyatkozott.

Semjénháza lakossága ma
630 fõ.

Alkalmanként a térség-
hez tartozó egy-egy telepü-
lés krónikáját olvashatják. A
Semjénháza történetét be-
mutató írás forrása: az ön-
kormányzat honlapja.

Semjénháza temploma.

A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium által az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ
önkormányzatok támogatása” pályázat III. üteme november
hónapban került kiírásra.

a kiegyensúlyo-
zott mûködési feltételek, valamint a kötelezõ feladatok el-
látásának biztosítására nyújtotta be igényét.

A központi költségvetési támogatás iránti pályázatuk pozi-
tív elbírálásban részesült, mellyel a kormányzat döntése alap-
ján 8.359.000 Ft vissza nem térítendõ támogatásban része-
sültek.

Ezáltal biztonságosabbá válik az önkormányzat mûködése
a kötelezõ feladatok ellátásában.

Muraszemenye Község Önkormányzata

Sikeres pályázat Muraszemenyén
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Petriventén

Petrivente
Virágai Hagyományõrzõ Egye-
sület

Trojkó Ta-
más

Trojkó Szilvia

január 21.-én
tartották meg a hagyományos
idõsek napi rendezvényt,
melyre minden, a községben
élõ, 62 év feletti nyugdíjast
meghívott az önkormányzat.
Az invitálást közel 50 szépkorú
fogadta el. A rendezvény szín-
vonalát emelte a

, tagjai énekekkel, horvát
és magyar nyelvû dalokkal,
táncokkal szórakoztatták a kö-
zönséget. Az egyesület tagjai
három kisebb vidám „szössze-
netet” is elõadtak.

A nyugdíjasokat
polgármester köszöntöt-

te, majd mon-
dott köszöntõ verset. A pol-
gármester a község legidõsebb
lakóját saját otthonában kö-
szöntötte virággal és tortával.

Az idõsek a mûsor meg-
tekintése után finom disznó-
toros vacsorát kaptak, majd

Idõsek köszöntése Petriventén
egy profi zenész szórakoztatta
õket. Akik nem tudtak eleget
tenni a meghívásnak (mozgá-
sukban akadályozottak, stb.),
azoknak az önkormányzat fa-
lugondnoki szolgálata házhoz
vitte a vacsorát.

Bázakerettye

Iványi László

szelíd dombok
közti léte, csendje, a nagyváro-
soktól való távolsága egyúttal
azt is jelenti, hogy önerejükbõl
kell megküzdeniük a tél szo-
rításával ezekben a farkasor-
dító napokban.
polgármester érdeklõdésünk-
re elmondta, hogy az önkor-
mányzat és mindenki teszi a
dolgát, az adódó problémát
megoldják.

– Közlekedési gondok ed-
dig (azaz lapzártáig) nem
adódtak, de felkészültünk rá.
Korábban pályázati úton be-

Bázakerettyén elõrelátóan készültek a télre
Biztonságban a dombok között

szereztünk hóeltakarító eszkö-
zöket, hóekét, sószórót, ame-
lyek most szükség esetén jó
szolgálatot tesznek és bizton-
ságérzetet adnak. Az ilyenkor
várható nagyobb téli gondokra
a korábbi évek gyakorlata
alapján vállalkozói megállapo-
dás is él. Sajnos a téli közmun-
kaprogram a mai napig nem
indult el, holott már kellene,
hogy mûködjön! Ennek révén
többeknek adhatnánk munkát,
például nagy szükség lett vol-
na már a kézi munkaerõs csú-
szásmentesítésre, amelyet a
közmunkaprogram lévén fi-
nanszírozhatnának az önkor-
mányzatok. A hideg rendkívü-
li, ám jelentõs problémákat ez
sem okozott. A vízszolgáltatás
területén elõfordultak kisebb
helyi problémák, ugyanis ahol
a fogyasztók nem szigetelték
megfelelõen a vízóraaknákat,
ezek elfagytak. A Bázakerettyei
Önkormányzati Nonprofit Kft.
a cégre tartozó szakasz hiba-
elhárítását, az óracserét ilyen-
kor elvégzi. Sem áram- sem

gázkimaradásról nincs tudo-
másom a településen.

– A házi gondozottakra fo-
kozott figyelmet kell fordítani
ezekben a napokban. Többe-
ket segély helyett természet-
ben, tüzelõvel láttunk el. Ezt a
szociális juttatást a lehetõsé-
gekhez és az igényekhez mér-
ten az önkormányzat tulaj-
donában álló fák kivágásával
teljesítettünk még korábban,
nem vártuk meg vele a nagy
fagyokat!

– Mivel sok a beteg, hiány-
zó gyerek, fontolóra vettük az
esetleges kényszerszünetet a
leghidegebb napokban, de e
pillanatban nem indokolt, hi-
szen minden rendben mûkö-
dik, aminek mûködnie kell –
adott megnyugtató választ Ivá-
nyi László polgármester.

– Az idõs emberek, rászo-
ruló családok fûtési gondjait
sikerül orvosolni?

– Tartható az iskola, óvo-
da, egészségügyi intézmény
fenntartása?

Farsang Lajos

A dombok közt megbúvó Bázekerettyén felkészültek a télre.

Trojkó Tamás a falu legidõ-
sebb lakóját köszönti.

Méltóképpen vendégül látták a nyugdíjasokat.

Megjelenik a
településeinek támogatásával
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Letenyén

Magyar Kultúra Napi

Fáklya Mûvelõdési Ház

Dömõk

József

Konczér Katalin

Zala Megyei Kormány-

hivatalhoz Zala Me-

gyei Közmûvelõdési Intéz-

mény

január 21-én
(szombaton) került sor a

ünnep-
ségre.

A
nagytermében rendezett prog-

ram során elsõként

, az intézmény igazgatója
köszöntötte a megjelenteket,

majd a január

1-tõl a

átkerült

vezetõje szólt az ünnep-
ség résztvevõihez.

Az igazgatónõ felhívta a fi-
gyelmet a kultúra fontosságá-
ra, hiszen a kultúrális intéz-
mények azok, amelyek mint-
egy végvárként közvetítik a
magyar és egyetemes kultúra
sokszínûségét.

A Magyar Kultúra Napján

A rövid beszédek után ke-

rült sor a

harmadik elõadására,

amely során a körmendi

tagjai a
Kripli címû tragikomédiát
adták elõ (képünkön).

A letenyei Magyar Kultúra
Napi programokhoz szervesen

kapcsolódik a

cím-
mel megnyílt kiállítás, amely

gyûjtõ
képeibõl áll.

A Nemzeti örökségünk a
Feszty Körkép, valamint a Ma-
gyar Mestermûvek címû fotó-
sorozatot bemutató tárlat a
bibliotéka nyitva tartási ideje
alatt január végéig volt megte-
kinthetõ.

Kép és szöveg:

Letenyei Színi So-

rozat

Kas-

tély Színház Társulat

Városi Könyv-

tárban Garázs Galéria

Rikli Sándor kiscsehi

Mirkó Imre

A hirdetésben megadott e-mail címen jelentkezõket a
letenyei Polgármesteri Hivatal II. emeleti irodájába fogja a
Müller Bt. képviselõje kiértesítés útján állásinterjúra behívni.
Várható idõpontja február második felében lesz. Az
információkat Letenye Város www.letenye.hu honlapon és a
kábel televízióban tesszük közzé.

Az eddig a polgármesteri hivatalban a polgármesternél
leadott írásbeli önéletrajzokat eljuttattuk a címzetthez. To-
vábbi jelentkezéseket elsõsorban a megadott e-mail címen
tegyék meg. Akinek ez nem áll módjában, azt továbbra is
elfogadjuk. A munkaerõfelvétel folyamatos lesz.

A munkavégzés várhatóan szeptemberben, mintegy 320
fõvel kétmûszakos munkarendben elkezdõdik.

A

„Köszönet
napja” rendezvényén
ismerték el a közösség
legaktívabb tagjainak
és támogatóinak mun-
káját. Nagykanizsa al-

polgármestere,

kiemelte, hogy
a térség civil társadal-
ma erõs és gazdag.

Az elmúlt év civil

mecénása

vállal-
kozó lett.

kanizsai Civil

Kerekasztal

Dénes

Sándor

Rada Ta-

más becsehelyi

Az év civil mecénása

Rada Tamás (jobbról) átveszi az

elismerést.


