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Köszönet Semjénháza nyugdíjasainak
November 29-én a horvát
ajkú Semjénházára is ellátogattunk, ahol a község nyugdíjasainak köszöntésére került sor.
A szépen felújított kultúrházban Preksen László polgármester méltatta az idõseket, mely során köszöntésre
került a falu két legidõsebb
embere.
A 91 éves Kéri Rémusné (Kati néni) és a 89.
évét taposó Preksen Ist-

ván ajándékcsomagot vehetett át.
Az önkormányzat által szervezett kulturális mûsorban felléptek a molnári óvodások, a
Semjénháza Gyöngyszemei Aszszonykórus és a Petriventei Aszszonykórus, de verseket szavalt
a már fiatalon Kazinczy-díjas Kósa Dániel és horvát nyelven énekelt dalokat Horváth Viktória.
A vacsora után élõzenés
bált adott a Vígadó Duó.
kép és szöveg: Mirkó Imre

„Olvasósarok” Muraszemenyén
2014. november 7-én tartottuk
a
muraszemenyei
IKSZT épületében „Olvasósarok” klubfoglalkozásunkat.
A résztvevõk az õsz témájában otthoni vagy könyvtárból kivett könyveket és köteteket hoztak magukkal, melyekbõl olvasmányokat és verseket hallhattunk.
A felolvasás után mindenki
elmondhatta, hogy ki milyen
információt és összefüggést
vélt felfedezni a hallottakból.
Sokunkkal ugyanis – valljuk be õszintén – gyakran

megesik, hogy átsuhanunk lényeges információk, kulcsfontosságú események felett egy
szöveg olvasása közben.
E klubfoglalkozásunk az olvasási képességek fejlesztése jegyében telt, hiszen nem elég elolvasni az adott szöveget, sokkal
fontosabb, hogy meg is értsük
azt, leszûrjük a mondanivalóját.
Az információ megértése
és a belsõ összefüggések felismerése egy olvasmány kapcsán mindenekelõtt a legfontosabb tényezõ.
Varga Zsófia

Preksen László polgármester, Preksen István, Kárpáti István
alpolgármester, Kéri Rémusné és családja.

Az óvodások mûsora.

Identitás zavar

A klubfoglalkozás az olvasási képességek fejlesztése jegyében telt.
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

www.zalatajkiado.hu

– Most már teljesen összezavarodtam! Régen a gazdagok
voltak a kapitalisták, most meg milliárdosok a baloldaliak...
Rajz: Farkas László

