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Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Itt a vakáció! Az iskola befe-
jezését mindenki másképp
ünnepli, valaki sokáig alszik,
olvas, televíziót néz, mások
viszont az aktív pihenést vá-
lasztják. az utób-
bit részesítették elõnyben
azok, akik részt vettek a június
27-i Nyárnyitó játékokon. A
borongós idõ ellenére szép
számban összegyûltek a helyi
sportpályán, hogy a külön-
bözõ sportolási lehetõségek
közül válasszanak. A semjén-
házi

és az kö-
zös szervezésében megrende-
zett eseményen a fiúk körében
a focié volt a fõszerep. A le-
gények két csapatot alkottak,
melyben a kisebbektõl a na-
gyobbakig, mindenkinek meg-
volt a feladata, szerepe. A lá-
nyok eközben tollas ütõt és
labdát ragadtak, hogy akár a
széllel is megbirkózva adogas-

Semjénházán

Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat IKSZT

Hurrá, itt a nyár!
Sportprogramok Semjénházán

sanak egymásnak. A legkiseb-
beket elsõsorban a csúszda, a
hinta, illetve a homokozás kö-
tötte le, a játszótéren erre a
célra kialakított homokozó-
ban. Aki elfáradt, a sportöltözõ
mellett felállított kézmûves sa-
rokban frissíthette fel magát, s
itt volt lehetõség rajzolásra,
festésre, színezésre, vagy ép-
pen papírvirág készítésre.

Július 4-én, két keréken in-
dultak útra a semjénházi Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zat, a helyi és az
IKSZT közös szervezésében
meghirdetett biciklitúra részt-
vevõi. A rekkenõ hõség elle-
nére 31 biciklista vállalta, hogy
elteker , a

kirándulóhelyre. A ke-
rékpártúrára a bicikliket a
Semjénháza Sportegyesület
biztosította. A meleg és a
távolság ellenére számos gye-
rek vállalta a kihívást, s sokszor

sportegyesület

Horvátországba Ze-
lengaj

a felnõtteket megszégyenítõ
kitartással tekerték a pedált.
A horvátországi célállomásig,
mely Semjénházától 20 kilo-
méterre fekszik, a népes tár-
saság csak egy rövid pihenõt
iktatott be. A célhoz érve min-
den résztvevõt lenyûgözött a
hely szépsége, háborítatlan
nyugalma. A zöld övezetben
kialakított játszótér a kicsiket
és a nagyokat is elszórakoz-
tatta. Egy kis séta, játék és
ebéd után újult erõvel és ener-

giával feltöltõdve indult vissza
Semjénházára a túrázó csapat.
Ekkor már jóval 30 C felett
járt a hõmérõ higanyszála, de a
semjénházi bringásokat ez
sem tartotta vissza attól, hogy
akár egy kis versenyzésbe is
kezdjenek egymással! A túra
legnehezebb pontja – a sem-
jénházi dombra való feltekerés
- után a résztvevõk megérde-
melten bújhattak a fák árnyé-
kába pihenni.

o

Preksen-Ifka Ágnes

Júliusban került megrende-
zésre a már hagyományosnak
mondható IV. Káli Kupa nem-
zetközi csapat horgászverseny

. A ver-
senyt a

szervezte
és koordinálta. A viadal négy
szektorban, két helyszínen zaj-
lott. A csapatok egyik része a
helyi horgásztónál pecázott,
míg a másik a község határá-
ban található Káli bányatónál
próbált szerencsét. A verse-
nyen olasz, horvát, szlovén és
magyar horgászok vettek részt,
négy fõs csapatokat alkotva.

Kerkaszentkirályon
Kerkaszentkirályi Ker-

ka Horgászegyesület

IV. Káli Kupa nemzetközi horgászverseny

A versenyzõk nagy része a
vasárnapi verseny elõtti napon
megérkezett, és egy közös va-
csora elfogyasztására került
sor a Vörcsöki hegyen.

, az egyesület
elnöke elmondta, hogy ez egy
egész éven át tartó nemzetközi
csapatverseny-sorozat, amelyet
mindig más helyszínen ren-
deznek meg, így a versenyzõk
jól ismerik egymást és minden
esetben jól érzik magukat
együtt. Most a versenysorozat
közepén tartanak, így még
bárkinek van esélye a gyõ-
zelemre.

Gróf János

A nagy meleg miatt a na-
gyobb halak kifogására nem
nagy esély mutatkozott, de né-
hány pontyot, kárászt és ke-
szeget sikerült kifogni a ver-
seny három órás ideje alatt. Az
„A” szektorban elsõ helyezést
ért el , Novi Ma-
rof, (Horvátország), a „B” szek-
torban elsõ helyezett lett

, Baraceti Team,

Zlatko Cmrk

Bian-
coni Giorgo

(Olaszország), a „C” szektor-
ban Magyaror-
szág, a „D” szektorban

Kerkaszentkirályi HE.
Az összesítés során a csa-

patversenyt szerezte
meg, a másodikak a
horgászok lettek, a harmadik
helyezett pedig
együttese lett.

Balogh Ferenc
Matia

Panic

Dornava
lendvai

Novi Marof

Káliné Kománovics Éva

Negyedik alkalommal versenyeztek.


