2015. február

Farsangi felvonulás és bál Semjénházán

Hetedik alkalommal rendezték meg a farsangi felvonulást.
Immár 7. alkalommal került megrendezésre a farsangi
felvonulás Semjénházán. A
program a község Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata
szervezésében valósult meg. A
hagyományõrzõ rendezvény az
évek során regionális programmá nõtte ki magát, hiszen
évrõl-évre a szomszédos horvát ajkú települések is képviseltetik magukat. Idén Molnári, Tótszerdahely, Tótszentmárton, Petrivente és Szepetnek
maszkái, valamint a falu apraja
és nagyja öltözött be az elõzetesen meghirdetett Rock&Roll
korszaknak megfelelõen. A felvonulás, mely nagy népszerûségnek örvend, ismét több
száz embert mozgatott meg. A
színes forgatagban felfedezhettünk bohócokat, ördögöt, pompom lányokat, banyákat, oroszlánt, retro televíziót, két Elvis-t,
valamint Fenyõ Miklóst és a
jampikat is.
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„Casino twist”. Õket a molnári
asszonyok és lányok produkciója követte. A felvonulás témájához hûen, az 50-es évek
pörgõs-tüll szoknyás, pöttyös
kendõs ruháiba öltözve ropták
Fenyõ Miklós, Shakira és a Delta együttes dalaira, mellyel elsöprõ sikert arattak a nézõk
körében.
Semjénháza
Gyöngyszemei zárták az elõadások sorát
ABBA elõadásukkal, s ismét
bebizonyították, hogy nem
csak énekelni, de táncolni
is tudnak. A mûsor befejeztével a közönség ráadást követelt, így közkívánatra a molnáriak megismételték fellépé-

Fotó: Kárpáti Edina
Jó hangulatban nem volt hiány.
Az egybegyûlteket Preksen
Csaba, a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd ezt követõen
zenei kíséret mellett vonultak
végig a „Fasenkok” a település
utcáin. A legtöbb háznál a teraszról és a kapukból is figyelték, üdvözölték az egyre
ötletesebb, kreatívabb jelmezbe öltözött felvonulókat, néhol
meg is kínálták õket.
Az utcák végigjárását követõen a jelmezes csoportok táncos, zenés programokkal kedveskedtek a népes tömegnek.
Elsõként a helyi asszonykórus
tagjai mutatták be „banya-táncukat”, s a mûsor végére kis
híján söprûre is pattantak. Szepetnek csapata következett,
tagjai megtanították a közönségnek, hogy milyen tánc is a

süket, melyet a helyi „Fenyõ
Miklós” gitárszólója koronázott meg.
A sok zene meghozta hatását, hiszen a rock & roll dalok
hallatán kicsik és nagyok, jelmezes felvonulók és nézõk
egyaránt táncra perdültek, s a
csípõs idõ ellenére majdnem
sötétedésig szólt a „limbó hintó” a település fõterén. Az est
a faluház nagytermében folytatódott, a hangulatra pedig
nem lehetett panasz, hiszen a
táncparketten egy gombostûnyi hely sem maradt.
A vacsorát követõen tombolán próbálhatták ki szerencséjüket a jelenlévõk, majd a
zenészek hajnalig szolgáltatták a talpalávalót a farsangi
bálban.
Preksen-Ifka Ágnes

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Pici boldogság…
A téli szürke hónapok
után mindenki várja a tavaszt. Valaki azért, hogy végre kimozdulhasson az otthonából és élvezhesse a napsütést. Valaki viszont azért,
hogy végre friss zöld saláta
kerüljön az asztalra a konyhakertbõl, mert annak van
csak íze igazán. Ezt nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek ellenére keressük a megoldást. Bár kézenfekvõnek tûnhet a több ezer kilométerrõl
származó zöldségekhez nyúlni, de annyi mindent hallani ezekrõl, hogy megpróbáljuk kihúzni ezt a pár hetet ezek nélkül. A múlt héten én is az esti vacsorához
vadásztam alapanyagokat,
amikor összefutottam Ágival. Ügyfelünk volt, konyhát
terveztünk és gyártottunk
neki. Ezért tudom, hogy õ is
szeret fõzni. Egybõl elkezdett együtt érzõen mosolyogni, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.
– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldséggel
fel akarom dobni a vacsorát.
Már hiányzik.
– A hétvégén én is így
voltam vele. Laci nem örül,
ha ki tudja honnan származó, szerinte ízetlen zöldséggel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, mikor idénye
van. Ezért nézett egy kicsit
szúrósan. Majd mikor vajon
megpároltam, nagyon finom lett, ezért õ is örült
neki.
– Akkor volt pici boldogság?
– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

