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Itthon vagy! - Semjénházán is…

Kézmûves foglalkozás az IKSZT-ben.

Molnáriban is…
Az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” – programsorozathoz idén elõször Molnári is
csatlakozott egy egész napos,
minden korosztályt érintõ rendezvénnyel.
A reggeli órákban mindenki aggódva kémlelte az eget,
hiszen a délelõtti programokat nem igazán fogadták kegyeikbe az égiek. A csöpörgõ esõ ellenére azonban nagy
volt az érdeklõdés a délelõtti lábtenisz bajnokság és
lábtoll-labda bemutató iránt.
A nagykanizsai lábtoll-labda
szakosztály elfogadta a meghívásunkat és fergeteges bemutatót tartottak az érdeklõdõ gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt. Budavölgyi
Kálmán, a szakosztály vezetõje mesélt a lábtollabda
történetérõl és mini lábtoll-

labda vetélkedõvel szórakoztatta a legkisebbeket.
A bemutatónak nagy sikere
volt, sokan kaptak kedvet hozzá, hogy kipróbálják ezt a településünkön még kevéssé ismert sportágat.
A délután kezdõdõ kulturális mûsorok a napot is elõcsalogatták. A helyi mûvészeti csoportok mellett tapsolhattunk
településünk nemrég megalakult pop zenekarának, a Vihar
utáni csendnek. Már ismerõsként üdvözölhettük a színpadon Kõrösi Andrea énekesnõt
és tánckarát, akik fergeteges
magyar operett slágerekkel
szórakoztatták a közönséget.
Az egész napos rendezvényt este közös Szent Mihály
napi tûzgyújtás tette emlékezetessé a molnáriak számára.
B.V.

Semjénháza Önkormányzata sikeres pályázat útján
csatlakozott az Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek! Szent
Mihály napi országos programsorozathoz és tûzgyújtáshoz.
2014. szeptember 27-én az ország több mint 1600 településén, így Semjénházán is
egész napos programokkal várták a település lakóit.
Délelõtt a helyi IKSZT-ben
kézmûves foglalkozáson sajátíthatta el a falu apraja és nagyja a cimerázás, illetve a papírvirág készítés rejtelmeit. A Magyar Mesék Napja alkalmából a
Vuk címû rajzfilmet nézhették
meg kicsik és nagyok egyaránt,
ezután minden jelenlévõ kakaós és ízes palacsintával koronázhatta meg a délelõttjét.
A délután a gasztronómia
jegyében telt, hiszen a semjénházi férfiak hagyományos ételek elkészítésére vállalkoztak.

A halászlé, a gulyás és a tarja
mellett ízletesen elkészített halat is kóstolhattak a falubeliek.
Este kulturális mûsorral
folytatódott a nap. A faluházban felléptek többek között a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus, a tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola táncosai, Kodela
Eszter pedig egy gyönyörû népdallal készült erre az alkalomra.
Az est fénypontja a nagyrécsei Vigadó Duó fellépése
volt, tagjai fergeteges mûsorral
kápráztatták el a nézõket, közismert operett és musical dalokat adtak elõ.
Az összetartozás szimbólumaként az ország számos pontjához hasonlóan, Semjénházán
is 20 óra 30 perckor lobbant
fel a tûz, a helyiek pedig dalolva búcsúztak el Szent Mihály napjától.
Preksen-Ifka Ágnes

Tök jó nap Molnáriban
– kicsikkel és nagyokkal

Középpontban a tökfaragás volt…
Mindenszentek ünnepe
elõtt a Molnári IKSZT dolgozói a már hagyományos, több
éve megrendezésre kerülõ tökfaragásra invitálták a falu apraját-nagyját.
A program fõ attrakciója
természetesen a tökfaragás volt,
de a rengeteg rendelkezésre
álló anyagból és elõre elkészített mintából halloweeni díszeket és lámpásokat is készíthettek az érdeklõdõk. Nem-

csak a gyerekek, de a felnõttek
is nagy lendülettel vetették bele magukat a hatalmas tökök
kifaragásba.
Az elkészült mûvek folyamatosan kerültek ki az épület elõtti
teraszra, így azokat sötétedés
után bárki megcsodálhatta. Az
idei program különlegessége
az volt, hogy az érdeklõdõk
nem csak faraghatták, hanem
meg is kóstolhatták a helyben,
frissen elkészült sütõtököket.

www.zalatajkiado.hu
Nagy sikere volt a lábtoll-labda bemutatónak.

