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Immár második alkalom-
mal rendeztek nyári kerékpár-
túrát . Július vé-
gén ismét két keréken indul-
tak útra a

, a
helyi és az

közös szervezésében
meghirdetett biciklitúra részt-
vevõi. A nagy meleg ellenére
több mint 20 biciklista vállalta,
hogy elteker .

A bicikliket a Semjénháza
Sportegyesület biztosította, a
bringások biztonságára az

pol-
gárõrei vigyáztak. A rekkenõ
hõség és a távolság ellenére
több gyerek is vállalta a kihí-

Semjénházán

Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat

sportegyesület
IKSZT

Kistolmácsra

Er-
dõsfa Polgárõr Egyesület

Biciklitúra Kistolmácsra
vást, s sokszor a felnõtteket
megszégyenítõ kitartással te-
kerték a pedált. Az idei célál-
lomásunkig, a kistolmácsi tóig,
mely Semjénházától valamivel
több, mint 20 kilométerre fek-
szik, a népes társaság csak két
rövid pihenõt iktatott be.

A célhoz érve minden
résztvevõt lenyûgözött a hely
szépsége, nyugalma és sokak-
ban gyermekkori, fiatalkori
emlékek ébredtek a tónál eltöl-
tött sok szép nap kapcsán. A jó
idõre való tekintettel a túrázók
többsége megmártózott a tó
vizében is. Kicsik és nagyok,
idõsebbek és a fiatalabb gene-
ráció tagjai együtt pancsoltak,

úsztak és mutatták meg akro-
batikus tehetségüket a stégrõl
ugrálás alatt.

A társaság másik része a
fûzfák árnyékába húzódva pi-
hente ki a tekerés fáradalmait.
A kis pihenõ és a fürdõzés
után a nemzetiségi önkor-
mányzat jóvoltából egy ízletes
ebédet fogyaszthattak el a túrá-
zók. A jól megérdemelt fala-
tozás után jólesett még egy kis
fürdõzés a tikkasztó meleg-
ben. A résztvevõket a nemze-
tiségi önkormányzat egy kis

frissítõ fagylaltozásra is meg-
hívta, ezután pedig újult erõ-
vel és energiával 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! A túra legnehe-
zebb pontja – a semjénházi
dombra való feltekerés – után
a résztvevõk megérdemelten
frissíthették fel magukat, s búj-
hattak a fák árnyékába pihenni.

o

Preksen-Ifka Ágnes

A túrázók többsége megmártózott a tó vizében.

Folytatódott a kézmûves-
kedés a nyár
hátralévõ részében. Még há-
rom alkalommal ügyeskedhet-
tek a gyerekek. Július 3. heté-
ben, szintén csütörtökön, a 4.
alkalommal a kosárfonás for-
télyaival ismerkedtünk a fiatal
kosárfonó segítségével.

A következõ héten a lete-
nyei városi könyvtárba látogat-
tunk, ahol csinos karkötõket

Csörnyeföldön

Csörnyeföldi nyár

fûzhettek a gyerekek
segítségével. A záró foglalkozá-
son egy közös kirándulásra
került sor, amikor is

látogattak el a gyerekek a
. „Az egy-

szer volt az õsember...” címû
interaktív kiállítást néztük
meg együtt. Ezen a nyáron is
sok új ismerettel és ötlettel
gazdagodhattak a gyerekek.

Ica néni

Keszthely-
re
Balaton Múzeumba

B.K.

Tartalmas program várta a fiatalokat a szünidõben.

A XXXIII. Mura Menti Na-
pok keretén belül augusztus
19-én (pénteken) vette kezde-
tét a város fõterén az ismét
nemzetközivé vált Mura Menti
Bornapok. A

által felvezetett
menetben a magyar és szlovén
borászok zászlókkal és borok-
kal érkeztek a település köz-
pontjába. A város önkormány-
zata nevében
alpolgármester, egyben a

elnöke köszöntötte a
és a
, a

, a szlovéniai
érkezett szõlõtermesztõ

egyesület képviselõit. Mint
mondta, a Mura Menti Napok
és ezzel a hármashatár borna-
pok krisztusi korba lépett.

, a
elnö-

ke úgy fogalmazott, szinte az
év minden napján szükségünk
van a borra, ami vidámítja a
lelket, táplálja a testet és talán

Letenye Város Fú-
vószenekara

Somogyi András
Lete-

nyei Szõlõ és Gyümölcster-
mesztõk
keszthelyi letenyei borba-
rát hölgyek vajdasági borlo-
vagrend Csenté-
rõl

Dr. Brazsil József Zalai
Da Bibere Borlovagrend

Bornapok Letenyén

a szerelemhez lehet hasonlíta-
ni, mert van benne egyfajta
összhang. Zalában a szüretelés
már megkezdõdött, az idei év-
járat egy kicsit huncut, másrészt
rapszodikus volt, hiszen esett
jég, a szõlõk jelentõs részét fagy-
kár érte, sok esõ esett és mégis
egy nagyon szép szüretre szá-
mítanak, mert az ültetvények
egy része mégis megújult.

államtit-
kár, a térség országgyûlési kép-
viselõje köszöntõje során arról
is beszélt, hogy a bor esetében
a belefektetett munka a legfon-
tosabb, hiszen a mikor a szõlõ
nedûjét kóstoljuk, akkor egy
több ezer éves szokásnak áldo-
zunk. Kultúrkörünkben, hitvi-
lágunkban a bornak óriási je-
lentõsége van még az áldozás
mindennapos tevékenységé-
ben is. Az államtitkár köszöne-
tet mondott Letenyének, hogy
33 éve rendezi meg a Mura
Menti Napokat és ezen belül a
bornapokat.

Cseresnyés Péter

Mirkó Imre

A Letenyei borbarát hölgyek a menetben.
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