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Immár hetedik alkalommal
került megrendezésre

a farsangi felvonulás.
Az idei program

szervezésében és a
Zala Megyei Horvát Nemzetisé-
gi Önkormányzat támogatásá-
val került megrendezésre.

A regionális programon a
környezõ horvát falvak:

és

Semjén-
házán

Semjénháza
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzata

Molná-
ri, Tótszerdahely, Petrivente,
Szepetnek Nagykanizsa

maskarái, valamint a falu ap-
raja és nagyja képviseltette
magát.

Ezzel a hagyományõrzõ
rendezvénnyel szerettük volna
a település lakóinak hétköz-
napjait színesebbé, változatosab-
bá tenni. A felvonulás, mely nagy
népszerûségnek örvend, több
száz embert mozgatott meg.

A vendégek fogadása után
a kíséretében
indult a vidám menet.

Nosztalgia Band

A programon, melyet már
nagyon várt a falu közössége,
a fiatal és felnõtt „Fasenkok”
együtt vonultak végig a te-
lepülésen. Az idõsebbek az
utcára kivonulva kísérték fi-
gyelemmel az évrõl évre egyre
ötletesebb, kreatívabb jel-
mezbe öltözött embereket.
Fánkkal, borral és pálinkával
kínálták õket.

A faluházhoz visszatérve kul-
turális programmal folytatódott
a délután, amelyen a helyi asz-
szonykórus, valamint a mura-
menti horvát falvakból érkezõ
csoportok színes, színvonalas mû-
sora szórakoztatta a közönséget.

Este vacsorával, majd hajna-
lig tartó bállal folytatódott a
farsangi mulatság.

K.Gy.-né

Farsangi felvonulás Semjénházán

A jó magyar falusi disznó-
vágás hagyománya, nyugodtan
állíthatjuk, valamilyen módon
mindenkit érint ma Magyaror-
szágon. Vagy azért, mert mind-
máig ápolja e hagyományt, vagy
azért, mert egykor gyermekko-
rában szülei, nagyszülei háza
tájékán megtapasztalta e ha-
gyományt, vagy pedig azért,
mert egyszerûen szereti a kivá-
ló disznótoros ételeket, me-
lyek a magyar gasztronómia
fontos részét képezik.

Ezt az elvet szem elõtt tart-
va határozott úgy a

plébános,
és a vele szorosan együtt-

mûködõ ötletgazda,
, a murakeresztúri IKSZT

igazgatója, hogy felelevenítve
e falusi hagyományt és meg-
versenyeztetve a környék tele-
püléseinek böllér csapatait,
egy nagy fesztiválhangulat ke-
retében okoz emlékezetes pil-
lanatokat az érdeklõdõ kiláto-
gatóknak.

És mi sem bizonyítja job-
ban a rendezvény létjogosult-
ságát, mint az a több mint ezer
résztvevõ, akik az esõs idõjárás
ellenére mindvégig kitartottak.

murake-
resztúri Polgár Ró-
bert

Zavarkó
József

„Mura-menti malacságok”
Magyarország nemzeti kor-

mánya mindig is fontos ügyé-
nek tartotta és tartja ma is a
magyar falusi hagyományok
ápolását, így szinte természe-
tes volt, hogy
vidékfejlesztésért felelõs ál-
lamtitkár is jelen volt az ese-
ményen és nagy örömmel
szorgalmazta annak folytatását
a jövõre nézve.

, a térség országgyûlési kép-
viselõje is elmondta: mindig
nagy örömmel fogadja az ilyen
és hasonló kezdeményezé-
seket szûkebb környezetünk-
ben, hiszen ez egy olyan ma-
gyar hagyomány és érték, ami
egyrészt közösséget teremt, más-
részt olyan egyedi különleges-
ség, amit érdemes a külföldi-
eknek, a turistáknak is meg-
mutatni.

Fontos kiemelni, hogy a
rendezvény lehetõséget adott
arra is, hogy Cseresnyés Péter
képviselõ egy kötetlenebb mun-
kamegbeszélésen egyeztessen
a térség fejlesztési lehetõségei-
rõl V. Németh Zsolt vidékfej-
lesztésért felelõs államtitkárral
és a környék közösségeinek
képviselõivel.

V. Németh Zsolt

Cseresnyés Pé-
ter

V. Németh Zsolt (balról), Cseresnyés Péter és Pávlicz Lajos,
Murakeresztúr polgármestere.


