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Szüreti mulatság Semjénházán és Molnáriban

A szünetben a táncosoké volt a fõszerep.

Megtelt a traktor platója.
Ha õsz, akkor szüret!
Minden év szeptember végén szüreti felvonulást rendeznek Semjénházán, s ez idén
sem volt másképp. A Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi IKSZT,
illetve a szomszédos Molnári
község közös szervezésében immár hagyományõrzõ módon
vidám felvonulással elevenítik
fel a szüreti hagyományokat.

A traktoros menetet a bíró
és a bíróné vezette fel lovas
kocsival. A számos gyönyörûen feldíszített traktorban az
ovisok, fiatalok és természetesen az idõsebb korosztály is
képviseltette magát. A talpalávaló muzsika sem hiányzott,
az asszonyok pedig lelkesen
tanították a fiatalabb generációt a régi magyar és horvát
nótákra.

A jármûvek sora elõször
Semjénházán az Ady Endre,
illetve a Rákóczi utcán vonult
végig, majd egy kis kulturális
mûsor erejéig szünetet tartottak a semjénházi kultúrház
elõtti téren. Az óvodások elõadására a falu apraja-nagyja
összegyûlt.
Ezután folytatódott a felvonulás. Elõször az Újtelep utca következett, majd Sándor-

hegyen a jó kedélyû társaság
több borosgazda nedûjét is
megkóstolhatta, de a horvátok
lakta települések „nemzeti” étke, a gibanica, vagyis a rétes
sem hiányzott az asztalról.
A végállomás Molnári volt,
ahol a semjénházai és a molnári asszonykórus fellépése
után hajnalig tartó mulatozás
következett.
Preksen-Ifka Ágnes

Kapunyitogató Csörnyeföldén
Szeptember hatodikán, szombaton került sor Csörnyeföldén a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet segítségével a Kapunyitogató rendezvényre.

Sajnos az idõ nem volt túl
kegyes hozzánk, ennek ellenére nagyon sikeres volt a program. A rendkívül változatos
zenei produkciók során citera

Változatos volt a szórakoztató mûsor.

Palacsintát és lángost is kínáltak.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

és modern zene mellett sztárvendégként tapsolhatott a
publikum Koós Jánosnak és
barátainak, továbbá modern és
néptáncosoknak.
A faluház két kiállításnak is
otthont adott: Soós Lajos fafaragó állandó tárlata mellett

Boa Endre fafaragó munkáit
és Hermánné Szunyogh Éva
porcelánbaba
gyûjteményét
láthatták az érdeklõdök.
Akik a rossz idõ ellenére eljöttek, azoknak kellemes szombat délutánban volt részük.
Bekõ Attiláné

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
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