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Több száz látogató a semjénházai falunapon

Sok embernek nyújtott tartalmas szórakozást a falunapi program.
Június 11-12-én jó hangulatú falunapo(ka)t szerveztek
Semjénházán. Amint azt Preksen László polgármestertõl
megtudtuk: a nívós rendezvényt a település vezetése, horvát kisebbségi önkormányzata,
a semjénházai Erdõsfa Polgárõr Egyesület, a helyi fiatalok, a
Kisberkes Vadásztársaság és
felajánlások segítségével sikerült lebonyolítani.
Szombaton a gyermek- és
sportnapé volt a fõszerep, amely
során hegyi kalandtúra, kispályás foci, játékos ügyességi verseny és zenés-táncos mulatság
várta a semjénházai ifjúságot.
Másnap a szentmise után koszorúzásra került sor a világháborús emlékmûnél, majd a motoros felvonulást követõen a kulturális programoké volt a fõszerep.
Az apróságokat légvár várta, míg a felnõttek a K-ZONE
motoros bemutató- és vásáron,
quadozáson és a Nagykanizsai
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság bemutatóján tölthették
el a kora délelõttöt, de jófajta
nedûket kóstolhattak a Becsehelyi Hegyközség borházánál is.
Mindeközben a falunap területén vadpörkölttel, halász-

lével, babgulyással és gombásvelõs pacallal várták a szépszámú vendégsereget. A faluházban 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 aratott. Németh Dávid-Dala Mónika világbajnokok páros táncbemutatója, a tûzzsonglõr bemutató és a helyi modellekkel
„megerõsített” divatbemutató

Megtörtént az átadás-átvétel
A Kolping mûködteti a gondozási központot

Hirdetésszervezõket
keresünk
a megye
minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:
92/596-936,
8-12 óráig,
illetve
30/378-4465.

igazán szép színfoltja volt a
rendezvénynek.
A falunap zárásaként a Horvátországban és a magyarországi horvátok körében népszerû Srebrna Krila (Ezüst Szárnyak) együttes énekese, Vlado
Kalember adott tapsviharral
megfûszerezett koncertet a
többségében horvát ajkú Semjénháza falunapján.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Hivatalosan is átadták az intézményt.
Feladatellátási
szerzõdés azt Halmi Béla polgármesterszerint a közelmúltban került tõl megtudtuk: a Magyar Kolsor arra az átadás-átvételre, ping Szövetség Idõsek Ápolóamely során Letenye Város Ön- Gondozó Otthona (Letenye)
kormányzata hivatalosan is az étkeztetési, a házi segítségátadta a Kolpingnak a volt nyújtási, az idõsek nappali elletenyei Gondozási Központ látási és a 75 szépkorúnak bizfeladatait és épületét. Amint tonságot nyújtó jelzõrendsze-

res házi segítségnyújtási feladatokat vette át.
A korábban 10 fõnek helyet
biztosító 24 órás ápolási ellátást úgy sikerült megszüntetni,
hogy a lakók egy részét a
Kolping vette át, néhány fõt
pedig a családok tudtak elhelyezni. Tehát az egyéb szociális
ellátási formák a megszokott
formában és helyszínen tovább folytatódnak; az állami kiegészítõ normát ezentúl a Kolping kapja meg – hallottuk
Halmi Bélától.
A korábban itt dolgozó 10
munkatársat a szövetség alkalmazásba vette, sõt – a letenyei
közalkalmazottaktól eltérõen –
õk még cafeteria-juttatásban is
részesülnek. A megállapodást
a felek határozatlan idõre kötötték meg; a volt letenyei intézmény rezsijét is a Kolping
fizeti, így a feladatátadásnak
köszönhetõen a letenyei önkormányzat tovább tudta csökkenteni mûködési hiányát.
M.I.

