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2011. október 1-jén a

szervezésében immár negye-
dik alkalommal került megren-
dezésre a szüreti felvonulás

. A rendezvényen, me-
lyet a települési önkormányzat
és a helyi vállalkozók támogattak,
részt vett a falu apraja és nagyja.

A kisebbségi önkormány-
zat legfontosabb célja a horvát
identitás megerõsítése, az anya-
nyelv ápolása, valamint a ha-
gyományok megõrzése. Ezért

Hor-
vát Kisebbségi Önkormányzat

Sem-
jénházán

Szüreti felvonulás Semjénházán

Vidám hangulatban teltek az órák…

igyekszünk olyan programo-
kat szervezni, melyben eleget
teszünk céljainknak. Külön
öröm számunkra, hogy fiatal-
jaink rendszeres résztvevõi
rendezvényeinknek.

Sokat köszönhetünk a falu
, tagjai min-

den eseményen aktívan kive-
szik részüket a munkából is. Jó
kapcsolatot ápolunk a helyi
önkormányzattal,

polgármestertõl minden
támogatást megkapunk. Öröm-

asszonykórusának

Preksen Lász-
ló

mel segítjük egymás munkáját,
mert csak így tudjuk kis falunk
életét színesebbé tenni.

S mi történt a szüreti felvo-
nuláson? Délután 3 órakor a
faluház elõtt gyülekeztünk. Rö-
vid köszöntõ után traktorokra
szállva indultunk el. Elsõ ut-
unk a közeli szõlõhegyre –
Sándor-hegyre – vezetett, majd
a falu utcáin vonultunk végig.
Nótaszóval, s a kisbíró vicces
mondókáival szórakoztattuk a
település lakóit és mosolyt

csaltunk az emberek arcára. A
háziasszonyok kaláccsal, a fér-
fiak borral és pálinkával hálál-
ták meg az örömteli perceket.
A faluházhoz visszatérve a pet-
riventei tánccsoport és a sem-
jénházi asszonykórus mûsora,
valamint a szõlõtaposás követ-
kezett. S hogy egy picit meg-
pihenjünk, vacsorára invitál-
tuk a résztvevõket.

Napunkat éjszakába nyúló
bállal zártuk.

Kiss Gyuláné

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
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www.optilent.hu
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OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY ÚT 22.

TEL.: 06 30 30 55 817
06 92 352 066


