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Az Idõsek Világnapja alkal-
mából

a település 100 idõs
lakosát zenés mulatsággal lep-
te meg. Az általános iskolások
rövid mûsorát követõen

, a település polgármes-
tere szólt az idõsekhez, s ki-
emelte, hogy a falu életében
betöltött szerepük jelentõs, rá-
adásul számos történetet õriz-
nek a falu múltjából.

A dél-zalai település legidõ-
sebbje, a 93 éves

ugyan jó egészségnek
örvend, ám a táncos mulatság-

Bázakerettye Önkor-
mányzata

Iványi
László

Gedeon Jó-
zsefné

Az idõseket ünnepelték Bázakerettyén
ra ezúttal nem ment el, ám tá-
vollétében köszöntötték. Az es-
ten fellépett a nagykanizsai

, amely
hazafias dalokkal tette felejt-
hetetlenné az összejövetelt.
Majd a finom vacsora után
hosszú beszélgetések és késõ
éjszakáig tartó tánc zárta az
estét.

Az olajipar bölcsõjében ok-
tóber 23-án ünnepi megemlé-
kezést tartottak, melyen az is-
kola tehetséges tanulói adták
elõ mûsorukat.

Tüttõ János Nótaklub

BB

Mintegy 100 nyugdíjast köszöntöttek.

Immár hatodik alkalommal
került megrendezésre

a szüreti felvonulás. A
2013. szeptember 28-ai ren-
dezvény a

, a
és a

által térségi nagyrendezvé-
nyekre benyújtott pályázat, va-

Semjén-
házán

Zala Zöld Szíve Vi-
dékfejlesztési Egyesülethez
Faluházért Alapítvány
Tormaföldi Hóvirág Egyesület

Szüreti felvonulás Semjénházán

lamint a
segítségével va-

lósult meg. A szervezésben és
lebonyolításban nagy szerepet
vállalt Semjénháza község pol-
gármestere, ,
továbbá az önkormányzat tes-
tületének többi tagja is.

Az eseményt, mely az „Elõ-
deink öröksége-jövõnk kincse”

Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat

Preksen László

címet viselte, igyekeztünk en-
nek szellemében megrendez-
ni. Ezzel a hagyományõrzõ
rendezvénnyel szerettük volna
a település lakóinak szürke
hétköznapjait színesebbé, vál-
tozatosabbá tenni. A felvonu-
lás, mely nagy népszerûségnek
örvend, több száz embert moz-
gatott meg. A programon, me-
lyet már nagyon várt a falu kö-
zössége, a fiatalok és felnõttek
együtt vonultak feldíszített trak-
torokon, az idõsebbek, akik
már nem bírták a létrákon fel-
lemászást, az utcára kivonulva
kísérték figyelemmel a me-
netet.

A vendégek fogadása után
traktorra szálltunk,

„hegybíró” vezetésével
utunk vezetett,
ahol nagy érdeklõdéssel vártak
bennünket. Ezt követõen a kö-
zeli Sándor-hegy felé vettük az
irányt. Itt a helyi pincékben
borral és pálinkával kínáltak
minket. boros-

Kárpáti
István

Molnáriba

Haszon István

gazdánál a
által ké-

szített helyi hagyományos hor-
vát ételekkel (mazanica-üres
rétes, gibanica-rétes, zlevanka-
aludttejes prósza, kalamper-
èica-krumplis prósza, mlince-
laska, szárazbab, kor�naèa-ku-
koricalisztbõl készült pogácsa)
vártuk a felvonulókat.

Rövid pihenõ után nóta-
szóval vonultunk végig Sem-
jénháza utcáin, ahol szintén
nagy szeretettel vártak ben-
nünket. Miután végigjártuk a
települést, egy rövid kulturális
mûsort nézhettek meg az ér-
deklõdõk. Óvodásaink, a Sem-
jénházai Gyöngyszemek, a

, vala-
mint a
szórakoztatta a közönséget
horvát népdalokkal, néptánc-
cal és modern tánccal.

Az este vacsorával és hajna-
lig tartó élõzenés mulatsággal
zárult.

Semjénházai Gyöngy-
szemek Asszonykórus

Sem-
jénházai Hobbi Tánckör

Molnári Asszonykórus

Kiss Gyuláné

A program nagy népszerûségnek örvend, idén is sok embert mozgatott meg.

Molnáriba is átruccantak

Hagyományos horvát ételeket kínáltak.


