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Dél-Zala Murahíd

Elõdeik útján jártak
(Folytatás az 1. oldalról)
hagyományainak megõrzésére,
annak ápolására fordítottuk –
mondta Semjénháza elsõ embere. – Szombaton korán reggel a hagyományos falusi disznóvágásra került sor, majd a
Semjénháza - Petrivente - Valkonya - Tótszentmárton - Molnári útvonalon kerékpárkalandtúrát szerveztünk, melyen
közel 60 bringás vett részt.
Délután a semjénházi sportpályán és annak környezetében Kincskeresés a berekben
címmel szerveztünk vetélkedõt, melyen 14 év alatti gyermekek vettek részt. Ezen programunkon az apróságoknak
állomásonként ügyességi és
logikai feladatokat kellett megoldaniuk, de lovaglással, arcfestéssel, gyöngyfûzéssel, lufihajtogatással is kedveskedtünk
nekik.
Az asztalitenisz versenyt
követõen rendeztük meg a játékos ügyességi csapatvetélkedõt a II. Kakasdomb Kupát. A
nyolc semjénházi csapat a közönség derültségére traktorhúzásban, sodrófa hajításban, kidobós játékokban mérte össze
felkészültségét.
A berkesben egy kincsesládát is elrejtettek, melynek keresésére nagyon sokan rohanva indultak a kis patak környékére. (A ládikóban két csomag
rágógumi jelentette a „kincset”.) Az este 8 órakor tartott
eredményhirdetéskor a pályázatnak köszönhetõen minden
együttes csapatnévre és személyre szóló felirattal ellátott
pólót kapott, majd zenés vacsorával zárult a szombat.
– Vasárnap reggel szentmisén vettünk részt és a Hõsök
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A kulturális mûsor közönsége (1. kép). Egészségsátor is várta a résztvevõket (2.). Sül a lángos
(3.) Mirko Svenda Ziga és Preksen László polgármester (4.)
Napja alkalmából az emlékmûvet koszorúztuk meg – folytatta Preksen László. – 10 órakor
vette kezdetét a motoros felvonulás; a kétkerekûek gazdái
a Semjénháza-Petrivente-Molnári-Semjénháza útvonalon dübörögtek át, a motorostalálkozóra külön pólókat készíttettünk. A sportpálya környékén
Oriflame sátorral, motoros bazárral, egészségsátorral, légvárral, repülõ modellezõ bemutatóval és óriás hõlégballonnal
vártuk a szépszámú érdeklõdõt. Ugyanitt kiváló étkeket fõzött a Kisberkes Vadásztársaság, a helyi polgárõrök, a semjénházi fiatalok csapata, de a

Kiállítás Petriventén
A
nagyrendezvény egyik programelemeként került megrendezésre Petriventén 2012. május 26.
napján egy skanzen
jellegû kiállítás megnyitása, ünnepélyes
keretek között, a volt
óvoda épületében. A
horvát skanzen kiállításon a községben
élõ horvát hagyományokat ápoló lakók, a
Petrivente Virágai Hagyományõrzõ Egyesület tagjai által átadott hagyományos, rég-
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múlt idõket idézõ tárgyak,
népviseleti ruhák, népmûvészeti alkotások, tradicionális és

Becsehelyi Borok Házának
nedûi sem hiányoztak a repertoárból. A focipályán felállított rendezvénysátor mellett meg lehetett kóstolni a
disznóvágás után készített finom pecsenyehúsokat, a kolbászokat, hurkákat, hagyományos népi étkeket – sorolta a
polgármester.
Délután 16 órától vette kezdetét a kulturális mûsor. Az
óvodás gyermekek, a Molnári
Asszonykórus és a Petrivente
Virágai hagyományõrzõ csoport mellett természetesen
színpadra lépett a Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus
is. Minden mûvészeti csoport

virágcsokrot és ajándéktárgyat
kapott Preksen Lászlótól és a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus külön ajándékot
adott át népszerû vezetõjüknek, Kiss Gyulánénak, Gyöngyinek.
A program ezután premier
showtánccal, divatbemutatóval, élõ rappel folytatódott. Este hat órakor lépett a színpadra Mirko Svenda Ziga (ex
Srebrna Krila) a Horvátországban népszerû énekes,
majd DAAVID, Kozmix koncerttel és a Mura Band szabadtéri báljával ért véget a
nagyrendezvény.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

helyi szokások szerint elkészített ételek kerültek bemutatásra. A tárgyi emlékek között a meghívott vendégek
nosztalgikus jelleggel „csemegézhettek”, majd a helyi horvát népi eledeleket élvezhették. A kulináris élvezetek
megkoronázásaként a helyi
hagyományõrzõ egyesület tagjai horvát népi dalokat adtak elõ.
A kiállítás megszervezésével célunk volt a helyben élõ,
mind a mai napig a horvát
hagyományok szerint élõ korosztály értékeinek bemutatása,
a fiatalabb korosztály és az ide
látogató vendégek számára történõ átadása. A helyi értékek

megõrzésével, továbbadásával
nagymértékben hozzá tudunk
járulni egy élhetõbb holnap,
jövõkép kialakításához, hiszen
egy ilyen hagyományokkal rendelkezõ nemzetiséghez való
tartozás nemcsak a családon
belüli egységet, hanem a térségi egységet is erõsíti, széles
körben elégíti ki az együvé
tartozását érzését.
A kiállítás megnyitóját egy
napszabású gyermeknap koronázta, így nemcsak a község
idõsebb lakói, hanem a fiatalabb korosztály is kedvére válogathatott a színes programkavalkádból.
Trojkó Tamás
polgármester

