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Június 11-12-én jó hangula-
tú falunapo(ka)t szerveztek

. Amint azt
polgármestertõl

megtudtuk: a nívós rendez-
vényt a település vezetése, hor-
vát kisebbségi önkormányzata,
a semjénházai Erdõsfa Polgár-
õr Egyesület, a helyi fiatalok, a
Kisberkes Vadásztársaság és
felajánlások segítségével sike-
rült lebonyolítani.

Szombaton a gyermek- és
sportnapé volt a fõszerep, amely
során hegyi kalandtúra, kispá-
lyás foci, játékos ügyességi ver-
seny és zenés-táncos mulatság
várta a semjénházai ifjúságot.
Másnap a szentmise után koszo-
rúzásra került sor a világhábo-
rús emlékmûnél, majd a moto-
ros felvonulást követõen a kultu-
rális programoké volt a fõszerep.

Az apróságokat légvár vár-
ta, míg a felnõttek a K-ZONE
motoros bemutató- és vásáron,
quadozáson és a Nagykanizsai
Hivatásos Önkormányzati Tûz-
oltóság bemutatóján tölthették
el a kora délelõttöt, de jófajta
nedûket kóstolhattak a Becse-
helyi Hegyközség borházánál is.

Mindeközben a falunap te-
rületén vadpörkölttel, halász-

Semjénházán Prek-
sen László

Több száz látogató a semjénházai falunapon

lével, babgulyással és gombás-
velõs pacallal várták a szép-
számú vendégsereget. A falu-
házban egészségnapi- míg a
Semjénháza végén elhelyezett
rendezvénysátornál 11 zenés
program várta a több száz
fõnyi érdeklõdõt. Felléptek: a
semjénházai óvodások, a helyi
Gyöngyszemek Asszonykórus,
a szintén semjénházai Horváth
Viktória, a Kanizsai Horvátok

Egyesületének népdalosai és
tamburazenekara, volt Zumba
bemutató és az SZKES Dance
kanizsai modern tánccsoport,
valamint a Zalaegerszegi Gála
Társastáncklub Nagykanizsai
Csoportja is nagy sikert ara-
tott. Németh Dávid-Dala Móni-
ka világbajnokok páros tánc-
bemutatója, a tûzzsonglõr be-
mutató és a helyi modellekkel
„megerõsített” divatbemutató

igazán szép színfoltja volt a
rendezvénynek.

A falunap zárásaként a Hor-
vátországban és a magyaror-
szági horvátok körében nép-
szerû Srebrna Krila (Ezüst Szár-
nyak) együttes énekese, Vlado
Kalember adott tapsviharral
megfûszerezett koncertet a
többségében horvát ajkú Sem-
jénháza falunapján.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Feladatellátási szerzõdés
szerint a közelmúltban került
sor arra az átadás-átvételre,
amely során

hivatalosan is
átadta a a volt

feladatait és épületét. Amint

Letenye Város Ön-
kormányzata

Kolpingnak
letenyei Gondozási Központ

Megtörtént az átadás-átvétel
A Kolping mûködteti a gondozási központot

azt polgármester-
tõl megtudtuk: a Magyar Kol-
ping Szövetség Idõsek Ápoló-
Gondozó Otthona (Letenye)
az étkeztetési, a házi segítség-
nyújtási, az idõsek nappali el-
látási és a 75 szépkorúnak biz-
tonságot nyújtó jelzõrendsze-

Halmi Béla

res házi segítségnyújtási fel-
adatokat vette át.

A korábban 10 fõnek helyet
biztosító 24 órás ápolási ellá-
tást úgy sikerült megszüntetni,
hogy a lakók egy részét a
Kolping vette át, néhány fõt
pedig a családok tudtak elhe-
lyezni. Tehát az egyéb szociális
ellátási formák a megszokott
formában és helyszínen to-
vább folytatódnak; az állami ki-
egészítõ normát ezentúl a Kol-
ping kapja meg – hallottuk
Halmi Bélától.

A korábban itt dolgozó 10
munkatársat a szövetség alkal-
mazásba vette, sõt – a letenyei
közalkalmazottaktól eltérõen –
õk még cafeteria-juttatásban is
részesülnek. A megállapodást
a felek határozatlan idõre kö-
tötték meg; a volt letenyei in-
tézmény rezsijét is a Kolping
fizeti, így a feladatátadásnak
köszönhetõen a letenyei ön-
kormányzat tovább tudta csök-
kenteni mûködési hiányát.

M.I.

Sok embernek nyújtott tartalmas szórakozást a falunapi program.

Hivatalosan is átadták az intézményt.keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket


