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Gazdag õsz a Molnári Nemzetiségi Önkormányzatnál
A szüreti mulatságba Semjénháza is bekapcsolódott

Ezúttal Horvátország volt az úti cél.

Molnári és Semjénháza közösen mulatott.

Minden esztendõben a nyár
végén, õsz elején a Molnári Nemzetiségi Önkormányzat kirándulást szervez Horvátországba azoknak az aktív tagoknak,
akik valamilyen módon segítik
az önkormányzat mûködését.
Az idén szeptember 17-én
Krk szigete volt az úti cél.
Ellátogattunk a festõi szépségû
Krk városkába. A szûk utcákon
sétálva élveztük az õszi napsütést, gyönyörködtünk az Adriai-tenger kékségében, csodáltuk a még mindig nyüzsgõ
tengerparti életet. A csoport-

Közös programjaink között az
egyik legnagyobb a közös
szervezésû szüreti felvonulás,
melyet az idén negyedik alkalommal szerveztünk meg szeptember 29-én. A Molnári Sándor-hegy - Semjénháza útvonalon felvonulók igazán színes
látványt nyújtottak. A szépen
feldíszített traktorokon a kicsi
ovisoktól az idõsebbekig szép
számmal képviseltették magukat a két falu lelkes tagjai. A
menetet a bírót és bírónét
szállító hintó vezette, s õket
követte a harsány, zenére felvonulók hosszú sora. Valóban
hosszú, hiszen minden évben
egyre többen csatlakoznak a

ból néhányan most elõször
jártak tengerparton, számukra
különösen nagy élményt jelentett a kirándulás. Bár már az
õsz leheletét egy kissé éreztük,
azért a fürdõzés nem maradhatott ki a programból. Solinében egy kis öbölben mártóztunk meg a valóban „hûs habokban”. A vidám hangulatban
eltöltött nap mindenkiben sok
szép emléket hagyott.
Ha õsz akkor szüret!
Molnári és Semjénháza jószomszédi viszonya már soksok esztendõ óta töretlen.
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vidám mulatsághoz. A Sándorhegyi szõlõhegyen végigvonulva bõven jutott a különféle
borok kóstolgatásából. Az utcákra kivonuló falubeliek örömmel kínálgatták a felvonulókat.
Molnáriban, majd Semjénházán
kis mûsorral is kedveskedtünk
a nézõknek. Az este vacsorával,
majd báli mulatsággal zárult.
Jó volt újra azt látni, hogy
él a falu, mindenki az utcákon
van, az emberek vidáman integetnek, örülnek egymásnak.
S, hogy ezt együtt a szomszédokkal tettük, még örömtelibbé varázsolta ezt a szép
õszi napot.
G.K.

