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(Folytatás az 1. oldalról)
hagyományainak megõrzésére,
annak ápolására fordítottuk –
mondta Semjénháza elsõ em-
bere. – Szombaton korán reg-
gel a hagyományos falusi disz-
nóvágásra került sor, majd a
Semjénháza - Petrivente - Val-
konya - Tótszentmárton - Mol-
nári útvonalon kerékpárka-
landtúrát szerveztünk, melyen
közel 60 bringás vett részt.
Délután a semjénházi sport-
pályán és annak környezeté-
ben Kincskeresés a berekben
címmel szerveztünk vetélke-
dõt, melyen 14 év alatti gyer-
mekek vettek részt. Ezen prog-
ramunkon az apróságoknak
állomásonként ügyességi és
logikai feladatokat kellett meg-
oldaniuk, de lovaglással, arc-
festéssel, gyöngyfûzéssel, lufi-
hajtogatással is kedveskedtünk
nekik.

Az asztalitenisz versenyt
követõen rendeztük meg a já-
tékos ügyességi csapatvetélke-
dõt a II. Kakasdomb Kupát. A
nyolc semjénházi csapat a kö-
zönség derültségére traktorhú-
zásban, sodrófa hajításban, ki-
dobós játékokban mérte össze
felkészültségét.

A berkesben egy kincses-
ládát is elrejtettek, melynek ke-
resésére nagyon sokan rohan-
va indultak a kis patak környé-
kére. (A ládikóban két csomag
rágógumi jelentette a „kin-
cset”.) Az este 8 órakor tartott
eredményhirdetéskor a pályá-
zatnak köszönhetõen minden
együttes csapatnévre és sze-
mélyre szóló felirattal ellátott
pólót kapott, majd zenés va-
csorával zárult a szombat.

– Vasárnap reggel szentmi-
sén vettünk részt és a Hõsök

Elõdeik útján jártak

Napja alkalmából az emlékmû-
vet koszorúztuk meg – folytat-
ta Preksen László. – 10 órakor
vette kezdetét a motoros fel-
vonulás; a kétkerekûek gazdái
a Semjénháza-Petrivente-Mol-
nári-Semjénháza útvonalon dü-
börögtek át, a motorostalálko-
zóra külön pólókat készíttet-
tünk. A sportpálya környékén
Oriflame sátorral, motoros ba-
zárral, egészségsátorral, légvár-
ral, repülõ modellezõ bemuta-
tóval és óriás hõlégballonnal
vártuk a szépszámú érdeklõ-
dõt. Ugyanitt kiváló étkeket fõ-
zött a Kisberkes Vadásztársa-
ság, a helyi polgárõrök, a sem-
jénházi fiatalok csapata, de a

Becsehelyi Borok Házának
nedûi sem hiányoztak a re-
pertoárból. A focipályán fel-
állított rendezvénysátor mel-
lett meg lehetett kóstolni a
disznóvágás után készített fi-
nom pecsenyehúsokat, a kol-
bászokat, hurkákat, hagyomá-
nyos népi étkeket – sorolta a
polgármester.

Délután 16 órától vette kez-
detét a kulturális mûsor. Az

, a
és a

hagyományõrzõ cso-
port mellett természetesen
színpadra lépett a

is. Minden mûvészeti csoport

óvodás gyermekek Molnári
Asszonykórus Petrivente
Virágai

Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus

virágcsokrot és ajándéktárgyat
kapott Preksen Lászlótól és a
Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus külön ajándékot
adott át népszerû vezetõjük-
nek,

.
A program ezután premier

showtánccal, divatbemutató-
val, élõ rappel folytatódott. Es-
te hat órakor lépett a szín-
padra (ex
Srebrna Krila) a Horvátor-
szágban népszerû énekes,
majd kon-
certtel és a sza-
badtéri báljával ért véget a
nagyrendezvény.

Kép és szöveg:

Kiss Gyulánénak, Gyön-
gyinek

Mirko Svenda Ziga

DAAVID, Kozmix
Mura Band

Mirkó Imre

A kulturális mûsor közönsége (1. kép). Egészségsátor is várta a résztvevõket (2.). Sül a lángos
(3.) Mirko Svenda Ziga és Preksen László polgármester (4.)
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A nagyrendez-
vény egyik program-
elemeként került meg-
rendezésre Petriven-
tén 2012. május 26.
napján egy skanzen
jellegû kiállítás meg-
nyitása, ünnepélyes
keretek között, a volt
óvoda épületében. A
horvát skanzen kiállí-
táson a községben
élõ horvát hagyomá-
nyokat ápoló lakók, a

Kiállítás Petriventén

Petrivente Virágai Hagyo-
mányõrzõ Egyesület tagjai ál-
tal átadott hagyományos, rég-

múlt idõket idézõ tárgyak,
népviseleti ruhák, népmûvé-
szeti alkotások, tradicionális és

helyi szokások szerint elkészí-
tett ételek kerültek bemuta-
tásra. A tárgyi emlékek kö-
zött a meghívott vendégek
nosztalgikus jelleggel „cseme-
gézhettek”, majd a helyi hor-
vát népi eledeleket élvezhet-
ték. A kulináris élvezetek
megkoronázásaként a helyi
hagyományõrzõ egyesület tag-
jai horvát népi dalokat ad-
tak elõ.

A kiállítás megszervezésé-
vel célunk volt a helyben élõ,
mind a mai napig a horvát
hagyományok szerint élõ kor-
osztály értékeinek bemutatása,
a fiatalabb korosztály és az ide
látogató vendégek számára tör-
ténõ átadása. A helyi értékek

megõrzésével, továbbadásával
nagymértékben hozzá tudunk
járulni egy élhetõbb holnap,
jövõkép kialakításához, hiszen
egy ilyen hagyományokkal ren-
delkezõ nemzetiséghez való
tartozás nemcsak a családon
belüli egységet, hanem a tér-
ségi egységet is erõsíti, széles
körben elégíti ki az együvé
tartozását érzését.

A kiállítás megnyitóját egy
napszabású gyermeknap koro-
názta, így nemcsak a község
idõsebb lakói, hanem a fiata-
labb korosztály is kedvére válo-
gathatott a színes programka-
valkádból.

polgármester
Trojkó Tamás


