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A semjénházai sportöltözõ bõvítése
Semjénháza sportegyesülete – annak ellenére, hogy a
település kis lélekszámú – a
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban évek óta
meghatározó szerepet tölt be.
A meglévõ füves pályán felnõtt, U19-es, U16-os, U13-as,
valamint 7-9-11 éves korcsoportban is versenyeznek csapataink.
Ahhoz, hogy sporttelepünk
és a hozzá tartozó öltözõblokk
a feltételeknek megfeleljen,
azaz biztonsági és higiéniai
szempontból is színvonalas
legyen, a sportöltözõ bõvítése
és felújítása már szükségszerû
volt.
A település anyagi helyzete
sokáig nem tette lehetõvé,
hogy önerõbõl e munkálatokat
elvégezzük, így örömmel vettük az erre kiírt TAO II pályázatot, amelyen egyesületünk 7 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert, Semjénháza önkormányzata pedig
a szükséges 3 millió forintos

önrészt biztosította a fejlesztés
megvalósítása érdekében.
A sportöltözõhöz nem tartozott férfi-nõi, valamint mozgáskorlátozott szociális blokk,
a tároló helyiségek is kevésnek
bizonyultak, a pályafelszerelések elhelyezése sem volt megoldott. A beruházás során ezen
hiányosságokat pótoljuk.
Ez év februárjában meg is
kezdõdtek a munkálatok az
öltözõ körül.
Az épület kibõvült az eddig
hiányzó szociális és tároló helyiségekkel (külön szertár a
felszereléseknek, valamint külön tároló helyiségek egyéb
felszerelésekhez (háló, kapuháló, sarokzászló, labdák, bóják, meszelõ-berendezés, pálya
fûnyíró berendezései). A bõvítés után a régi öltözõ belsõ
felújításra is sort kerítünk, a
kulturáltabb
játékos-fogadás
biztosítása érdekében.
Sportegyesületünk nagy gondot fordít az utánpótlás nevelésére is. Fontosnak tartjuk a

Szükség van a bõvítésre…
sport népszerûsítését, az egészséges életmódra való nevelést
a fiatalok körében. Ehhez méltó környezetet és körülményeket igyekszünk biztosítani,
ezért a program keretén belül,
90%-os támogatottság mellett
új sporteszközöket és sport-

felszerelést is kapnak a
fiatalok.
A megújult épületben a
labdarúgók számára is biztosítva lesznek az eredményes
sportoláshoz szükséges elengedhetetlen feltételek.
K.J.Cs.

A szíve mindig hazahúzta
nak pedig jó életük volt –
mondta Boris néni, és fejét
csóválva is múltidézõen legyintett Vuk István polgármester
és Kónya Csilla körjegyzõ
asszony felé. – Tudják, azért
örülök, hogy itt vannak és eljöttek hozzám, jó érzés, ha a
fiatalok meglátogatnak, s a
tálcát felemelve ismét süteménnyel kínálta a vendégeket.
– Mit kíván a mai fiataloknak Boriska néni? – kérdezte
tõle Vuk István polgármester.
– Mit is? Hogy ne éljék át
azt a világot, amiben mi voltunk.

„Most úri világ van és az
asszonyoknak sem kell sódert
a vagonba szórni” – mondta
Dobos Boriska néni és ezután
süteménnyel kínálta a látogatókat. 1924-ben Molnáriban
született, a három testvérével
itt is nevelkedett. Az élet sokfelé elsodorta, dolgozott Székesfehérváron, a KÖFÉM-ben,
ahol férjével és több molnári
kollégával 10 évet töltöttek el.
Dolgozott Soroksáron, a bolgárkertben, s ha tehette, ide
is elment vele egyetlen fia,
István.

Molnáriban a magtárban is
dolgozott, mint terményrendszerezõ és a helyi téglagyárból
téglát is szállított lovaskocsival
a murakeresztúri állomásra a
vagonokhoz, és végül Molnáriban fejezte be munkás éveit.
Kitartó hozzáállását és szorgalmát többször jutalmazták. A háztáji munkában is serénykedett,
bikákat, állatokat tartottak, hogy
a család jobban éljen. Két unokája és két dédunokája sûrûn
látogatják Molnáriban.
– Akkor a szegény embert
nagyon nyomorgatták, az urak-

– Mi pedig azt kívánjuk,
hogy még nagyon sokáig legyen közöttünk egészségben,
örömökben – mondták a falu
vezetõi.
Molnári Község Önkormányzata nevében Vuk István polgármester egy virágcsokrot, Kónya Csilla körjegyzõ asszony egy emléklapot
adott át. A pillanatot az ünnepelt fia is megörökítette fényképezõgépével (képünkön).
Sok boldog évet kívánunk
Boriska néni!

