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„Már csak az aszfalt hiányzik”
A XVIII. században az Inkey-család birtokában lévõ
Sándor-hegyet egykori földesurukról Inkey Sándorról nevezték el „ Sandoricának”, aki
állítólag itt ölt meg egy török
basát.
Sándor-hegy jelenleg közigazgatásilag Molnári községhez tartozik.
A szõlõhegy, melyet a háború elõtt horvát tulajdonosok
nagy része mûvelt, ma javarészt Semjénháza és Molnári
község lakóinak birtokában van.
A hegyhát ivóvíz ellátását
az idei esztendõig négy kút
biztosította, mely az idõk folyamán kevésnek bizonyult. A
borosgazdák már nemcsak a
mennyiségre, hanem inkább a
minõségre törekszenek. A finom minõségi bor elengedhetetlen feltétele a megfelelõen kezelt hordó, melynek
tisztántartásához nagy mennyiségû vízre van szükség. Mivel
a hegyi kutak távol esnek
egymástól, a tulajdonosok
gyakran otthonról szállították
a munkájukhoz elengedhetetlen vizet, melyhez csak mélykút fúrással juthattak volna
hozzá. Ez nagy anyagi terhet
jelentett volna számukra, mivel a kútfúrással próbálkozók
még 20-30 méter mélyen sem
találtak vízre.
A felmerülõ panaszok hallatán sietett a borosgazdák

segítségére Preksen László
Semjénháza és Vuk István
Molnári polgármestere. Az önkormányzatok magukra vállalták a szervezés és a lebonyolítás feladatait.
Egy nyári vasárnap délelõttjén hívták össze a tulajdonosokat, s meglepõen sokan
jelentek meg. A harminc tulajdonos társulatot alakított, amely
a kivitelezés során ötvenhat
igénylõre bõvült. A gazdák
nagy-nagy örömére, a szüret
utáni elsõ fejtésre a kivitelezési munkálatokat befejezték.
Többé nem kell a vizet otthonról, illetve a hegyi kutakból vödrözve meghordani,
mivel a kiépített új ivóvízrendszer biztosítja számukra az
ellátást. A kivitelezés során az
úthálózat az átvágások miatt
több helyen megsérült, melyet
a kivitelezõ részben, valamint
a két önkormányzat mezõgazdasági utak karbantartása
címen igyekszik helyreállítani.
A szervezési és kivitelezési
munkákhoz mindkét önkormányzat nagymértékben hozzájárult. A Molnári közigazgatásához tartozó hegyen az
úthálózat javításához Molnári
önkormányzata biztosította a
kavicsot, a vízhálózat kiépítéséhez pedig anyagi támogatást
nyújtott.
A projekt megvalósításában kevesen hittek, hiszen

A villany és a víz után az út javítása következik.
több kezdeményezés is kudarcba fulladt.
A pár éve bevezetett villany
után már a vezetékes víz is a
gazdák rendelkezésére áll.
Sokan hozzáláttak a szociális
helyiségek kialakításához, ezáltal komfortosabbá téve hegyi
pincéjüket. Mindezek következményeként megindult az ingatlanok vásárlása, melyek értéke
az infrastruktúra kiépítésével
megnõtt. Már nemcsak a környékbeliek, hanem a nyugalomra, tiszta, friss levegõre vágyó
városi emberek hétvégi házként
vásárolnak maguknak pincét.
A jelentõs infrastrukturális fejlõdés következõ lép-

csõje a hegyi út szilárd burkolattal való ellátása lenne.
Ahogy a boros gazdák mondják: „Már csak az aszfalt
hiányzik!”
Amennyiben ebben a témában pályázat kerül kiírásra,
a két önkormányzat eltökélt
szándéka e tervnek a megvalósítása is. Sajnos az efféle
projekt költségvetése nagyon
magas. Nyertes pályázat esetén
is az önerõ biztosítása komoly terhet ró az önkormányzatokra.
A villany- és a vízhálózat
kiépítésével a gazdák régi vágya vált valóra.
Kiss Gyuláné

Mintegy 700 milliós pályázati siker Letenyén

A letenyei egészségház látványterve.
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosításával
kombinálva
címmel beadott pályázatára
204,5 millió forintot nyert el
Letenye. A KEOP-os pályázatból a letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola és a helybeli
Hóvirág Óvoda épületeinek

energetikai felújítása kezdõdik
meg – osztotta meg lapunkkal
a jó hírt Halmi Béla polgármester.
A leendõ Egészségházra is
sikerrel pályázott a város. Az
egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése néven beadott

pályázatra 230 milliót nyert el
a település.
Egy horvát-magyar IPA-s projekt keretében mintegy 134
milliót nyert Letenye, melybõl
megújul a komplett letenyei
szennyíztisztító telep. Ez a
beruházás folyamatban van.
A Magyarország-Horvátország IPA-s programhoz beadott pályázat is sikerrel zárult. A Határtalan kerékpáros
élmény a Mura és a Dráva
mentén címû pályázaton 118,5
milliós forráshoz jutott a tele-

pülés, melybõl a Mura-Dráva
Happy Bike kerékpárút egy
szakasza készülhet el.
A Zala megyei könyvtárosok összehangolt továbbképzése címmel kiírt TÁMOP-os projekt is megvalósul a kisvárosban, melyre 1,4 milliót fordíthat Letenye.
Halmi Béla polgármester
elmondta, hogy a letenyei beruházások hamarosan megkezdõdnek, a munkálatokkal a
kivitelezõk jövõre végeznek.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

