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Helyi termények felvásárlásával segít az önkormányzat

Az önkormányzati konyha dolgozói szerint a helyi termények
jó minõségûek.
A becsehelyiek harmadik
esztendeje értékesíthetik helyi
terményeiket az önkormányzati konyhára szállítva, de a
nagyszerû lehetõséggel még
mindig csak kevesen élnek.
– 2010-ben azzal a szándékkal indítottuk ezt a programot,
hogy a nehéz helyzetben lévõ
családoknak Becsehelyen egyfajta jövedelem kiegészítõ segítséget nyújtsunk, a helyben
megtermelt terményeik felvásárlásával – idézte a kezdeteket
Németh Géza polgármester. –
Úgy gondoltuk, hogy ha csak
néhány tízezer forintnyi öszszegrõl is van szó, az is segít-

séget jelenthet, kiegészítheti a
családi büdzsét. S noha az önkormányzatnak és az élelmezésvezetõnek sokkal könnyebb
lenne egy nagykereskedõtõl
egyben megrendelni az árut,
mint külön mérlegelgetni és
felvásárlási jegyeket kitölteni,
mégis úgy véltük: ezeket a
plusz terheket vállalnunk kell.
Azért, hogy a helyi lakosságot
a magunk eszközeivel is segítsük.
Az önkormányzat akkoriban közzétett felhívásában az
állt: szociális alapon fognak
dönteni, mivel arra számítottak, hogy a jelentkezõk magas

száma miatt valamilyen rangsorolásra szükség lesz. Ezek
után döbbenten tapasztalták,
hogy a felvásárlási kontingens
töredékét sem sikerült lekötni,
holott ezzel a módszerrel éves
szinten 2 millió forintot tudnának a településen tartani.
– Az elsõ évi tapasztalatokat leszûrve, tavaly már szociális helyzettõl függetlenül,
bárkinek lehetõséget nyújtottunk arra, hogy termeltetési
szerzõdést kössön velünk –
folytatta a polgármester, hozzátéve: Becsehely község önkormányzata a 2012. évben is
közvetlenül a lakosságtól kívánja felvásárolni a konyhájához szükséges alapanyagok
közül azokat, melyeket helyben meg lehet termelni. – Ha
szerény mértékben is, de ezzel
is szeretnénk lehetõséget teremteni a családi jövedelmek
kiegészítéséhez. Burgonya, sárgarépa, uborka, petrezselyem,
fejes- és kelkáposzta, karalábé,
vörös- és fokhagyma, karfiol,
bab, cékla, dióbél, mák, zöldpaprika, alma, körte és õszibarack felvásárlására írtuk ki a
felhívást, melyet minden postaládában elhelyeztünk. Ezek
amúgy olyan zöldségek és gyümölcsök, melyeknél nem olyan
szigorúak az élelmiszer biztonsági elõírások, mint például a
tojásnál. A jelentkezõkkel idén
is termeltetési szerzõdést kö-

tünk, s kíváncsian várjuk, hogy
mennyien fognak élni a lehetõséggel. Annak ellenére, hogy
falun élünk, sajnos az emberek
elszoktak attól, hogy a meglévõ ingatlanaikat övezõ kertekben megtermeljék a saját szükségleteikre szolgáló zöldségeket, gyümölcsöket. Holott így
akkor is tudnának fõzni és étkezni, ha egy fillér sincs a zsebükben. De ha a pénztárcájuk
és a kertjük is üres, az már
komoly gond. Nehéz helyzetben azon családok boldogulnak leginkább, amelyek valamilyen szinten képesek az önellátásra.
A becsehelyi konyha naponta több mint 400 adag
ételt fõz, az iskolában 170, az
óvodában 60 gyerek részére, s
ellátják gondozási központot
és az eszteregnyei ovi apróságait éppen úgy, mint a szociális étkeztetés területén Becsehely, Eszteregnye és Rigyác
településeket. „Vendég” étkezõk is vannak, akik szintén
igénybe veszik a szolgáltatást.
Ha szélesebb körre terjesztenék ki a 400 forintos tarifájú
szociális étkeztetést, növelhetnék az adagok számát. S hogy
ez miért fontos? Mert minden
50 adag étel elkészítése egy
munkahelyet teremt. A jelenlegi 8 fõs dolgozói létszámot
ilyen módon is lehetne növelni.
Kelemen Valéria

Nagysikerû farsang Semjénházán
Nagysikerû, a környék horvátok lakta településeit érintõ
farsangi mulatságot rendeztek
február 18-án Semjénházán. A
Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és Semjénháza Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata által rendezett, a helyi önkormányzat,
Novinics József és Preksen
László támogatásával sorra került programon közel kétszázan vettek részt. A házigazdákon kívül Molnáriból, Tótszerdahelyrõl, Petriventérõl és
Szepetnekrõl is érkeztek a
térség egyik leglátványosabb
farsangi mulatságára.
A farsangoló tömeg kora
délután a Nosztalgia Band
kíséretében indult a faluháztól
és járta végig az utcákat. A
semjénházaiak mindenhol örömmel várták a jelmezekbe öltö-

zött felvonulókat, finom fánkkal, forralt borral és pálinkával
kínálták õket.
A faluházhoz visszatérve a
tótszerdahelyi kórus színdarabja, valamint a semjénházi
asszonykórus pomponos tán-

ca szórakoztatta a vendégeket.
A vacsorát követõen hajnalig
tartó mulatság kezdõdött.
Dicséret illeti a falu aszszonykórusát, amely ezen az
eseményen is aktívan kivette
részét a szervezésbõl és a sze-

replésbõl is. A helyi önkormányzat pedig – a szokásoknak megfelelõen – ezúttal is
felkarolta a rendezvényt. A megyei és a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat farsangja sokáig emlékezetes marad.

