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(Folytatás a 2. oldalon)

A , a , a
valamint a

képviselõ-testületek február 21-
én közösen tartott ülésükön dön-

letenyei kistolmácsi
murarátkai zajki

Közös hivatal
töttek arról, hogy március 1-i ha-
tállyal létrehozzák a

.
Letenyei

Közös Önkormányzati Hivatalt

Pál Józsefné Murarátka, Halmi Béla Letenye, Birkás Zoltán
Kistolmács, Bagladi Róbert Zajk polgármestere a csatlakozási
okmánnyal.
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tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Az idén hatodik alkalom-
mal rendezték meg a farsangi
felvonulást . A
rendezvény immáron regioná-
lisnak mondható, hiszen töb-
bek között

és persze a tele-

Semjénházán

Nagykanizsáról,
Molnáriból, Tótszerdahelyrõl,
Szepetnekrõl

Farsangi felvonulás és bál Semjénházán

pülésrõl is érkeztek álarcos,
jelmezes vendégek.

A község ,
a

és a

jóvoltából létrejött rendezvé-
nyen , a semjén-

önkormányzata
Zala Megyei Nemzetiségi Ön-

kormányzat falu nem-
zetiségi önkormányzatának

Kiss Gyuláné

házi nemzetiségi önkormány-
zat elnöke horvát és magyar
nyelven köszöntötte a közel
százötven fõt számláló vendég-
sereget.

– Szép számban érkeztek
fiatalok is, melyet nagy öröm-
mel veszünk. Ebbõl is látszik,
nem kell õket noszogatni, hogy
részt vegyenek ezen a hagyo-
mányápoló felvonuláson és
bálon, hanem évrõl évre már

hónapokkal elõtte készülnek
rá, várják, és mindenben szá-
míthatunk a segítségükre –
mondta Kiss Gyuláné.

A köszöntõt követõen a fú-
vósok kísérte álarcos, jelmezes
felvonulással vette kezdetét az
esemény. A menetben felfe-
dezhettük Hófehérkét és a hét
törpét, a szépségkirálynõt, egy
vidám bohócot, Lúdas Matyit,

(Folytatás a 2. oldalon)

A fiúk és a leányok a bányában dolgoznak, avagy a farsangi
hét törpe.
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(Folytatás az 1. oldalról) Közös hivatal

(Folytatás az 1. oldalról)
Az errõl szóló okmány hi-

vatalos aláírására március 1-én,
a város napján került sor a le-
tenyei polgármesteri hivatal
dísztermében.

A program elején
, a Fidesz MPP letenyei

szervezetének vezetõje kapott
szót. A helyi politikai szervezet
elnöke többek között szólt az
Erdélyben kialakult székely-
zászló akcióról, melyhez Ma-
gyarország számtalan települé-
se csatlakozott.

Szavainak végeztével Kus-
tor Ferenc a Fidesz ajándé-
kaként székelyzászlót adott át

, polgármesternek,
mely lobogót a városházára

, Zajk polgár-
mestere tûzte ki.

A program folytatásaként
Halmi Béla polgármester szólt
négy a település polgármeste-
reihez, testületi tagjaihoz, dol-

Kustor
Ferenc

Halmi Béla

Bagladi Róbert

gozóihoz és külön köszöntötte
, a Lete-

nyei Járási Hivatal vezetõjét és
helyettesét.

Mint mondta: a letenyei já-
rás megalakulásával új mérföld-
kõhöz érkezett az ahhoz tarto-
zó 27 település, mely átszerve-
zés tulajdonképpeni folytatása,
hogy a törvényi elõírásoknak
megfelelõen a három község és
Letenye közös hivatalt hoz létre.

A letenyei polgármester
szavai szerint gyakorlatilag ed-
dig is kvázi körjegyzõségben
mûködött a négy település,
amely most már papíron is egy
hivatalt alkot.

Ezt követõen Letenye, Kis-
tolmács, Murarátka, Zajk polgár-
mesterei aláírták és pecséttel
látták el a hivatal létrehozásá-
ról szóló okmányt, melyet

városi jegyzõnek
adott át a kisváros polgármestere.

Szendrõdi Gabriellát

dr. Ke-
resztesi Tímea

M.I.

Kustor Ferenc átadja a székelyzászlót Halmi Béla polgármes-
ternek.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

március 16-tól

házhoz szállítással

eladók:

Zalaboldogfán:

700 Ft/db

650 Ft/db

Farsangi felvonulás és bál Semjénházán
Jelmezes kicsik és nagyok együtt mókáztak

A hangulatos élõzene sem hiányzott.

aki a lúdjait sem hagyta ott-
hon, cigányasszonyokat, meny-
asszonyt, álarcosokat, félelme-
tes szellemeket, apácákat, szu-
perhõsöket, vámpírokat... Fel-
sorolhatatlan mind, hiszen a
maskarák rendkívül változato-
sak és fantáziadúsak voltak. A
legtöbb háznál a teraszról és a
kapukból is figyelték, üdvö-

zölték a beöltözött felvonulókat,
néhol meg is kínálták õket.

Az utcák végigjárását köve-
tõen táncos, zenés programok-
kal kedveskedtek a népes tö-
megnek. A vacsora után

és
szolgáltatták a talpalávalót

az éjszakába nyúló bálban,
ahol a fiatalok párjukra lelhet-
tek, hiszen eleinknél a farsang

Pro-
szenyák László Balázs Gá-
bor

a párválasztás és egyben az
esküvõk idõszaka is volt. Ez az
idõszak a karácsonyi ünnepkör
végén, vízkeresztkor indult, és
hamvazószerdáig, a nagyböjt
kezdetéig tartott.

A falvakban a férfiak szer-
vezték a bálokat, melyek lé-
nyege az eljegyzés volt. A lá-
nyok pedig rokonaik közvetí-
tésével bokrétát küldtek a
kiszemelt legényeknek, akik a
farsang végén színvallásként a
kalapjukra tûzték azokat.

Csúcspontjának a farsang-
vasárnaptól húshagyó keddig
tartó utolsó három nap számít,
mely télbúcsúztató is egyben.

Virágvasárnapon pedig már a
tavasz közeledtét ünnepelik.

A keresztény liturgikus
naptárban jelentõs vallási ün-
nep nem köthetõ hozzá, csu-
pán a gazdag néphagyomá-
nyokra épül. A bujaságot szim-
bolizáló szokásai miatt a 16. és
a 17. században tiltották. Ha-
zánkban a farsangi szokások a
középkorban honosodtak meg.
Elnevezése és az eredete kö-
zépkori német polgári hatásra
utalnak, de felfedezhetõek az
Anjouk és Mátyás király ud-
varából itáliai hatásra utaló
motívumok is.

Szöveg és kép: Varga Rita


