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Június elsejétõl fogadja a vendégeket a letenyei termálfürdõ
és kemping. Részletek a 3. oldalon

A vendégváró letenyei termálfürdõ

Május 18-án és 19-én ismét
kétnapos falunapot rendeztek

.
A szombati nap kerékpár-

túrával vette kezdetét, majd
labdarúgó-mérkõzéssel, erdõ-
járó kalandtúrával folytatódott.
A pünkösdi hétvége fõ attrak-
ciója a falu összefogását is

Semjénházán

Programkavalkád Semjénházán
szimbolizáló

volt, melyen hét csapat
vett részt.

A focipályán rendezett ver-
sengés során a szervezõk gon-
doskodtak a játékos ügyességi
versenyek kavalkádjáról, mely-
nek díjait

III. Kakasdomb
Kupa

Preksen László

A semjénházi amazonok egy traktorral is elbírtak…

A 2013-as
délelõtt a sportpályán vette
kezdetét, ahol

és
vállalkozó (Lila presszó)

által alapított Majális Kupáért

Letenyei Majális

Letenye Város
Önkormányzata Kovács Jó-
zsef

Letenyei majális

A majális közönsége.

versenyeztek férfi és nõi foci-
csapatok.

Itt a férfiak között elsõ he-
lyezést ért el a letenyei

csapata, második lett a
Öreg-

szem



A hölgyek is kitettek magukért.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

2 2013. májusDél-Zala Murahíd

(Folytatás az 1. oldalról)

Programkavalkád Semjénházán
polgármester adta át. A Kakas-
domb Kupa legjobbja a

(Semjénháza horvát neve)
lett. Másodikként végzett a

csapata, harmadikként
pedig a gárdája
vehette át az értékes díjakat.

Az eredményhirdetés vé-
geztével ízletes gulyással ven-
dégelték meg a falu apraját-
nagyját és a szép számban ér-
kezett vendégeket.

Pünkösdvasárnap délelõtt
szentmise keretében a

is megemlékeztek a
faluban, de a motoros felvonu-
lás, a terepjáró és quad él-
ménytúra is sok érdeklõdõt

Pus-
tara

Lucky S
Sándorica

Hõsök
napjáról

vonzott. A tûzoltóbemutatót
követõen késõ délutántól kul-
túrális csoportok szórakoztat-
ták a nagyérdemût. A falunap
sztárvendége a

volt, a bálhoz a talp-
alávalót a szol-
gáltatta.

A falunapi rendezvény szer-
vezésében részt vettek:

a
helyi

, a
, a

, a
és az

.
Kép és szöveg:

Fiestás Csordás
Tibor

Mura Band

Sem-
jénháza Község Önkormány-
zatának képviselõ-testülete,

horvát nemzetiségi ön-
kormányzat semjénházai
ifjak Semjénháza Gyöngy-
szemei Asszonykórus Sem-
jénházai Öregfiúk
Erdõsfa Polgárõr Egyesület

Mirkó Imre

Egy tréfás feladat a Kakasdomb Kupában.

Letenyei majális

A kis hastáncosok.

Galatasaray
Boody

FC
Gutorfölde

Letenye

Iványi Dániel
Molnár Botond

Iványi Dávid
Kele Tí-

gárdája, a harma-
dik helyezést pedig a

érdemelte ki. A nõi focisták
mérkõzésén elsõ a ,
második a csapata lett.
Szintén itt, immár 20. alkalom-
mal került megrendezésre a
Diesel Kerékpárverseny.

A kerékpáros ügyességi
versenyen a fiúk között elsõ
lett , második

és harmadik-
ként végzett . A
lányok közül elsõ lett

mea Cse-
lényi Anna
Vukics Hanna

Dallosné Gyer-
gyák Katalin

Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Mirkó Imre

, másodikként végzett
és harmadik lett

.
A könyvtárban

gobelin és hor-
golt kézimunka kiállításában
gyönyörködhettek a látogatók.

A
által rendezett

városi majálisra a letenyei pla-
tánnál került sor, ahol számos
kulturális program között vá-
logathattak a szép számban
megjelent majálisozók.

(Folytatás az 1. oldalról)
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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


