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A Muraszemenye Községért Közalapítvány batyus bálja
Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak
mellé.” (Böjte Csaba)
2015. április 11-én tartotta
a Muraszemenye Községért
Közalapítvány batyus bálját a
kerkaszentkirályi Teleházban.
A zenérõl „Misike” gondoskodott, de tombolával is készültek.
Az alapítványi bál mindig
jelentõs esemény. Kikapcsolódási alkalom, melynek egyik
célja, hogy mindenki megálljon egy kicsit a hétköznapi forgatagban, és jól érezze magát.
Több nap elõkészületi munkával, a tervezés és szervezés

idõszakával indult, majd állt
össze a jó hangulatú este.
Nagyon sokan jelentek meg,
fiatalok és idõsebbek egyaránt,
ami azt mutatja, hogy az itt
élõknek fontosak a közös
programok.
A színvonalas rendezvényen az alapítvány elnöke,
Stropka Józsefné fogadta a
vendégeket. Az esemény neve
egy régi szólásból ered: „Ha
jöttök lesztek, ha hoztok esztek”, azaz enni- és innivalóról
mindenkinek magának kellett
gondoskodnia. Finomabbnál
finomabb ételek és desszertek
kerültek az asztalokra.
A bálteremmé varázsolt helyiségben hölgyek és urak mu-

Tavaszi készülõdés Semjénházán
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor
a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez számos hagyomány kötõdik.
Semjénházán, követve a régi szokásokat, nagypéntek délutánján közösen készítették el
a hímes tojásokat. A falu apraja
és nagyja összegyûlt, hogy a
helyi IKSZT-ben megrendezett
kézmûves foglalkozáson megismerkedjenek a hagyományos
horvát húsvéti tojás motívumaival, s a tojásfestés rejtelmeibe
is betekintést szerettek volna
kapni. A jó hangulatú rendezvényen a jelenlévõk sokat tanulhattak egymástól, s még a
tapasztaltabb tojásfestõk is

kaptak néhány ötletet, melyet
jövõre mindenképpen ki szeretnének majd próbálni.
A tavasz beköszöntével sokak szeretik az évszaknak megfelelõ díszbe öltöztetni a lakásukat. Az elsõ napsugarakkal
együtt a vidám színek is megérkeznek otthonunkba, ennek
a hangulatnak a felidézéséhez
vidám ajtódíszeket készíthettek
az érdeklõdõk a semjénházai
IKSZT-ben. A felnõttek mellett a
gyerekek is várták már a programot, melyen a nagyokat megszégyenítõ ügyességgel, rajzoltak,
vágtak, ragasztottak. A kézmûves
délutánon a résztvevõk kreativitása nem ismert határokat, s
ennek megfelelõen gyönyörû
mûvek készültek.
Preksen-Ifka Ágnes

Kitûnõ volt a hangulat…
tatták meg, hogy hogyan lehet
kitûnõ hangulatot teremteni,
hiszen a tánc volt a fõszereplõ.
A változatos és sokszínû felajánlásnak köszönhetõen remek
hangulatban zajlott az elmaradhatatlan éjféli tombolahúzás.
Az est további részében ismét a tánc és a beszélgetés ke-

rült elõtérbe, és reggelig mulattak a jelenlévõk.
Az alapítvány köszönetét
szeretné kifejezni mindazoknak, akik a bálon való részvételükkel, támogatásukkal segítették munkájukat, jövõbeni
céljaikat.
B.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hirdetésszervezõket

A felnõttek mellett a gyermekek is várták a programot.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

