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Semjénháza legifjabb lakóit
várták a helyi IKSZT-be, hogy a
mesék világába belemerülve
ismerkedjenek a könyvekkel, az
irodalommal, hiszen a mesélés
fontos gyermekeink számára.
A meseolvasás alatt a fantázia
szárnyal, a kíváncsiság felébred,
a képzelet kitárul, a figyelem
összpontosul. A Mesedélután
során A kis vakond, Thomas, a
gõzmozdony és még számos
mesehõs kalandjait izgulhatták
végig a gyerekek. Az izgalmas
mesék meghallgatása után egy
kis frissítõvel kedveskedtek a
jelenlévõknek, az esemény pe-
dig közös játékkal zárult.

Semjénházán minden év-
ben hagyományõrzõ farsangi

Mesedélután és farsangi készülõdés
felvonulást szervez a helyi

. Ennek jegyében egy
héttel az esemény elõtt far-
sangi kézmûves foglalkozásra
vártak kicsiket és nagyokat
egyaránt. A helyi IKSZT-ben
farsangi álarcokat készítettek a
jelenlévõk, melyek a felvonu-
lásra tervezett jelmezt még
inkább feldobják. A téli, havas
idõjárás ellenére számos ér-
deklõdõ megjelent, hogy álar-
cot válasszon és készítsen ma-
gának. Nagyon sok szép és öt-
letes maszka készült a nap
folyamán, így mindenki elé-
gedetten húzhatta haza szán-
kóját.

Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat

Preksen-Ifka Ágnes

Elmerültek a mesék világában.

és demokratikus részvétel fel-
tételeit.

A letenyei képviselõ-testü-
let határozatot is hozott, hogy
csatlakozni kíván a projekt-
hez, melynek gesztora Perlak

település. A programon be-
lül lehetõség kínálkozik a
fiatalok bevonására, valamint
a prelogi és letenyei gazda-
sági kapcsolatok megalapozá-
sára is.

M.I.

Testvérvárosi találkozó Letenyén

Téltemetõ vigasság Becsehelyen

Kolbásztöltõ versenyt is rendeztek. Este a faluházban közös vacsorára került sor.

perzselés után szakértõ kezek
szedték részeire a kocát.

A munkában szorgos asz-
szonykezek segítették a férfia-
kat a faluház konyhájában,
akik a hagyományos disznóto-
ros káposztát készítették va-
csorára, és frissen sütötték a
sajtos és töpörtyûs pogácsát.

A hurkának valók abálása
után a délután kezdõdõ kol-
básztöltõ versenyre várták az
elõzetesen jelentkezett hat csa-
patot. A versenyen minden
csapat 5 kg darálthúst és fû-
szereket kapott (fokhagyma,
bors, só, pirospaprika), ezen
kívül minden egyéb ízesítõt
saját maguknak kellett hozni.

A csapatok közül a tavalyi
gyõztes gyu-
lai kolbász ízesítéssel készült, a

– akik a név-
választással a tavasz érkezését
sürgetik – szintén magyaros
ízek mellett voksolt.

A a
könnyed, újszerû ízeket kedve-
li, ezért francia beütésû kol-
bászt készítettek.

Három fiatalember a ke-
resztnevük kombinációjából
alkotott névvel – ANTIJÓ Csa-
pata – már ötödik alkalom-
mal vett részt a versenyen.
Taktikájuk szerint hagyomá-

Dalárda Csapata

Töltött Pitypang

Kolb-Ászok csapata

nyos, becsehelyi ízekkel ké-
szültek.

Újoncként vett részt velük
szemben a csapata, akik
szerint más nem lehet a ver-
seny nyertese rajtuk kívül. Tag-
jai foglalkozásuk alapján vá-
lasztották nevüket: pap, orvos,
polgármester.

A hamisítat-
lan horvát jókedvvel

érke-
zett már negyedik alkalommal.
Horvát ízlés alapján nem hasz-
náltak pirospaprikát, kevesebb
fokhagymát kevernek a húshoz
és tengeri sóval fûszerezték.

Az esti órákban egyre több
becsehelyi lakos érkezett a fa-
luházba, ahol elõször a kol-
bászverseny helyezettjeit hir-
dették ki és jutalmazták. A
zsûrizést találomra kiválasztott
5 fõ helyi lakos végezte, dön-
tésük alapján a Töltött Pity-
pang csapata nyerte el az I. he-
lyezettnek járó jutalmat. II. he-
lyen a Kolb-Ászok csapata vég-
zett, III. helyen holtverseny
alakult ki a P.O.P. csapata és az
ANTIJÓ csapata között.

A fõszerep ezután a hagyo-
mányos maszkáké lett, akik
egy-egy mûsorszámmal szóra-
koztatták a több mint 200 fõs
közönséget. Láthattunk bajor
triót, térdbalettet, Klímaxos

P.O.P.

Zebo Csapata
Horvátor-

szágból, Kisszabadkáról

Barbikat és még sok más,
mulatságos fellépõt.

A csapatok mindegyike ju-
talmazásra került, majd a kö-
zös vacsora után, ahol a 300

liter toroskáposzta, hurka, kol-
bász és a pogácsa elfogyasz-
tásra került, gondosko-
dott a jó hangulatról és éjfélig
szólt a zeneszó.

Miske


