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Mûsoros, közös ünneplésre
invitálta a település idõs lakóit
november 26-án szombaton

képviselõ-testüle-
te nevében
polgármester. A tágas faluház-
ban mintegy 80 szépkorú em-
bernek szerzett kellemes estét
a kétnyelvû program. Hiszen
ne felejtsük, jelentõs részben
horvát nemzetiség lakta falu-
ban – horvátul: Pustara telepü-
lésen – jártunk. A hangulatot a

alapozta meg,
az „Elszaladtak felettünk az
évek” kezdetû magyar és a

Semjénháza
Preksen László

Semjénházai Gyöngyszemek
Asszonykórus

Kétnyelvû ünnepség az idõsek számára
Semjénházán horvátul is köszöntöttek

horvát „Fala” címû dallal,
amelyben a köszönet szavai
nyilvánultak meg minden ked-
ves szóért, mosolyért. A kórus
az est további részében nép-
dalcsokorral örvendeztette
meg a hallgatóit. Ünnepi kö-
szöntõt Preksen László polgár-
mester mondott.

– Nem szabad elfelejte-
nünk, hogy az ünnepnapok
után a szürke hétköznapok
következnek, hiszen nekünk,
fiatalabbaknak nincs nagyobb
kihívás, mint a szeretteinkrõl
való gondoskodás, amellyel
visszaadhatunk valamit mind-
abból, amit kaptunk tõlük! –
fogalmazott az ünnepelteknél
szûk emberöltõvel ifjabb pol-
gármester.

A tartalmas mûsor
szavalatával folytató-

dott, majd a legapróbbak, a
közös fenntartású

nemzetiségi óvoda picinyei
foglalták el a nagyterem szín-
padát, no és a közönség szívét.
Énekeltek, táncoltak, s az már
természetes, hogy a kis szín-
darabjaikat horvátul adták elõ
– meglehet, magyar füllel is
teljesen érthetõ volt a far-
kasról szóló mesejáték.

és ki-
tûnõ felkészítõ munkát vég-
zett, s lelkünkre kötötték, hogy
a két önkormányzat kötele-
zettségvállalását ne felejtsük
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Karádi
Mária Dobos Józsefné

ki, amelynek révén megvaló-
sulhat a tartalmas munka.

A szomszéd falu – ha ma-
radunk a horvát nevénél, Pet-
riba – elõadói is elhozták han-
gulatos mûsorukat. A Petribs-
ke Ru ice – azaz

– táncos összeállítást
és a Rátóti Csikótojás címû
magyar népmesét vitték színre
saját feldolgozásban. Egyetlen
jelenlevõ férfitagjuk,

a humorral fûszerezett
nyugdíjas imát osztotta meg a
vendégekkel. A nézõközönség
megtudhatta tõle, milyen is a
ráérõ nyugdíjas édes semmit-
tevése, akit épp ezért, mert
úgyis ráér, minden feladattal
megbíznak, bizonyítva, meny-
nyire fontos is az idõs ember a
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Virágai

Mátek
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közösség, a család számára.
Az est alkalmat adott Sem-

jénháza két legidõsebb lakója
köszöntésére is.

november 12-én
volt 91 éves,
pedig a mûsor elõtti estén töl-
tötte be a kerek 90 esztendõt.

A színes mûsort követõen
Preksen László polgármester
megköszönte a színvonalas
elõadásokat és
plébánossal együtt pohárkö-
szöntõt mondott, aki az új egy-
házi év kezdetének jelentõsé-
gére is felhívta a megjelentek
figyelmét. Az est további ré-
szében a szervezõk ízletes va-
csorával látták vendégül az
ünnepelteket.

Völgyi József-
né Kati néni
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Marton István

Farsang Lajos

Muraszemenye Község Ön-
kormányzata

Stefanec
Mária

2008 óta min-
den év tavaszán pályázatot
nyújt be EU élelmiszersegély
igénylésére.

– A pályázat eddig mindig
pozitív elbírálást kapott, így
évente két alkalommal kap-
tunk jelentõs mennyiségû (2,5
– 2,5 tonna) élelmiszerszállít-
mányt és így történt ez 2011-
ben is – tudtuk meg

polgármestertõl. – Ugyan-
csak két fordulóban vehettünk
át segélyt a Gyermekétkezteté-
si Alapítványtól (GYEA) július-
ban és novemberben – folytat-
ta a polgármester asszony.

Az alapítvánnyal kapcsolat-
ban Stefanec Mária elmondta:
a GYEA kiemelkedõen köz-

Idén öt tonna…
Élelmiszersegélyt osztottak Muraszemenyén

hasznú jótékonysági szervezet,
amely tevékenységét országo-
san fejti ki. Az élelmiszersegély
a szegénység elleni küzdelem-
ben résztvevõ szervezeteken
keresztül jut el azon rászoru-
lókhoz, akik a GYEA „EU Élel-
miszersegély 2011” elnevezésû
pályázatán a segélyek szétosz-
tására jogot nyertek. A GYEA
által támogatott kedvezménye-
zettek – így Muraszemenye is
– a kapott élelmiszert kizáró-
lag rászoruló emberek javára
adhatják ki. (E program kere-
tében szétosztásra kerülõ élel-
miszersegély megyei, rászoru-
ló csoportonkénti megoszlását
a Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal (MVH) ismer-
teti. E szintet a KSH által táb-

lázatban meghatározott létmi-
nimum értékének alapján tud-
ják kategorizálni.)

– Az élelmiszersegély tele-
pülésünkre szállítását az ön-
kormányzat vállalta magára,
mely jelentõs fuvarköltséggel
járt. Községünkben 364 fõ
részesült az adományból, mely
alapvetõ élelmiszereket és édes-
ségeket is tartalmazott. A ki-
osztást falurészenként szervez-
tük meg és két nap alatt bo-
nyolítottuk le, ami nagyon sok
adminisztrációs munkával járt,
mivel a kiosztási adatlapokat
név és cím szerint mennyisé-
gekkel leosztva, összesítve kel-
lett elkészíteni – nyilatkozta
lapunknak a polgármester
asszony. Az átvételt aláírásuk-

kal igazolta a rászoruló lakos-
ság, akik örömmel fogadták a
csomagot, hiszen ez is hozzá-
járul a közelgõ karácsonyi ki-
adás költségeinek csökkenté-
séhez – mondta a Dél-Zala Mu-
rahídnak Stefanec Mária mura-
szemenyei polgármester.

Szöveg: Mirkó Imre

Jó hangulatban ünnepeltek a semjénházai idõsek.

Preksen László és Marton
István pohárköszöntõt mond.
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