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IV. Kerka-menti pálinkakóstoló

Munkában a zsûri…
December elején már negyedik alkalommal került megrendezésre a Kerka-menti pálinkák bírálata Kerkaszentkirályon. Az egész napos rendezvényen a pálinkák mellett
más jellegû programok is várták
az érdeklõdõket. Délelõtt hagyományos falusi disznóvágásra került sor, este pedig a leg-

kisebbek örömére megérkezett a Mikulás, segítõjével a
krampusszal.
Az idei kevesebb mintára
számítottak a szervezõk a kedvezõtlen idõjárási viszonyok
miatt, így a 49 minta szép
számnak mondható. A zsûrizést ismét Völgyi Zoltán, pálinkafõzõt mûködtetõ szakem-

ber és Szabó Péter, a Pannon
Egyetem kertészeti karának
doktorandusza végezték. A bírálat során 13 arany, 13 ezüst
és 9 bronz minõsítés született,
minden nevezõ oklevélben és
ajándékban részesült. Az értékeléskor Völgyi Zoltán szakmai
és gyakorlati tanácsokat is
adott a gazdáknak és elmondta, hogy a tavaszi fagy a termés
közel 70%-át gyakorlatilag megsemmisítette. Csak a magasabban fekvõ gyümölcsfák nem
károsodtak, ezek termésébõl
kellett kihozni a legjobbat, ami
sok termelõnek sikerült is. Szabó Péter kiemelte, hogy minden évben máshogy alakulnak
az idõjárási tényezõk és meg
kell tanulni az adott körülmé-

nyekhez igazodni. A különleges fõzetek idén is érkeztek,
mint a csipkebogyó, berkenye,
de nagy sikere volt a fügébõl
készített pálinkának is.
A délutáni órákban a gyerekek nagy örömére megérkezett a Mikulás, de elõtte kedves
bábszínházi mûsort adott elõ a
Pro Arte Kulturális Egyesület
Napvirág bábcsoportja. A Mikulás a krampusz segítségével
kiosztotta a csomagokat, melyet a gyerekek verssel, énekkel és rajzokkal köszöntek
meg.
Estére elkészült a paradicsomos káposzta, melyet a község lakói, gyerekek és felnõttek együtt fogyasztottak el.
Káli Éva

Notebookot, nyomtatót is kaptak

Jubileumi köszöntés Semjénházán
Kósa Józsefné (Magyar
Mária) a közelmúltban töltötte be 90. életévét. Ebbõl az alkalomból köszöntötte otthonában Semjénháza Község Önkormányzata nevében Preksen László polgármester, Mátés Ferenc és Haszon István
települési képviselõ.
Mariska néni Semjénházán
született 1926. szeptember 19én. A szépkorú hölgynek három gyermeke született, akik
közül már csak a lánya, Anna
él. 3 unokája és 1 dédunokája
van. Nagy szeretetben nevelte
a családját, mindenben próbálta a jó dolgokat meglátni. A

szépkorú hölgy szerencsére kielégítõ egészségnek örvend,
ennek legjobb bizonyítéka,
hogy õsszel egyedül ásta ki
kertjében a krumplit, illetve be
is hordta azt. Napjait próbálja
aktívan tölteni, kapálgat, gondozza a virágait. Preksen László polgármester továbbra is jó
erõt, egészséget kívánt neki,
majd egy virágcsokor és egy
ajándékcsomag
kíséretében
nyújtotta át az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt jubileumi emléklapot, s tette még
emlékezetesebbé ezt a szép
ünnepet.
Preksen-Ifka Ágnes

Preksen László gratulál az ünnepeltnek.

Az átadott eszközök kibontása az önkéntes tûzoltók évzáró
rendezvényén.
Letenye Város Önkormányzata – hasonlóan a helyi civil
szervezetekkel együtt – önkormányzati támogatást biztosít a
letenyei bejegyzésû egyesületeknek. A Letenyei Körzeti
Tûzoltó Egyesület, annak jogelõdje 1887-ben alakult, így
idestova 130 éve mûködik. Letenye Város Önkormányzata és
az egyesület kapcsolata gyümölcsözõ.
– Tavasszal részt vettem a
civil szervezet egyik közgyûlésén, ahol a kötelezõ napirendi
pontok mellett az egyesület
mûködésérõl, életérõl, közösségi szerepérõl is szó esett –
mondta Farkas Szilárd polgármester. – Elhangzott, hogy
nem megfelelõ infokommunikációs infrastruktúrával rendelkezik a tûzoltó egyesület,
amely a napi adminisztrációs
munkát, az elektronikus kommunikációt is akadályozza, olykor hátráltatja. Tisztában va-

gyok azzal, mit jelent egyesületi vezetõnek lenni, mennyi
és milyen jellegû ügyintézéseket, adminisztrációs feladatokat kell végrehajtanunk, hiszen magam is vezetek egy
ilyen szervezetet. A fentiek
okán döntöttem úgy, hogy az
éves önkormányzati anyagi támogatás mellé magánfelajánlást is teszek, így az egyesület a
napokban elektronikus eszközöket vehetett át, egy notebookot, lézernyomtatót és
vezeték nélküli eszközöket.
Bízom abban, hogy ezen felajánlott eszközök megfelelõ
gazdára találtak és segíti az
egyesület mindennapi mûködését – hallottuk a polgármestertõl.
Korábban a városvezetõ a
letenyei mentõállomást is támogatta, akkor egy modern televíziókészüléket kaptak a mentõállomáson dolgozók.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

