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Falunapi programkavalkád Semjénházán
beknek különbözõ ügyességi
feladatok teljesítésével és rejtvények kitöltésével kellett bizonyítani, ki tud többet a
településrõl? A célba érés után
pedig kiderült, hogy Révész
Márkó és Lang Máté, azaz a

Verdák csapata ismeri legjobban Semjénházát. Eközben kézmûves foglalkozásra és arcfestésre is várták a gyerekeket.
A nap futóversennyel folytatódott, melyre két kategóriában
(Folytatás a 2. oldalon)

Hõsök napja Letenyén
A Mejaši koncertje óriási sikert aratott.
Május 23-án és 24-én ismét
falunapot rendeztek Semjénházán. A szombati sport- és
gyermeknap néhány délelõtti
programját az esõs idõjárás
miatt ugyan el kellett halasz-

tani, de délutánra kiderült az
idõ, s népes gyermeksereg
várta a helyi IKSZT-ben a kalandtúra, illetve a további érdekes és szórakoztató programok kezdetét. A legkiseb-

Letenyén a Hõsök napi ünnepséget május 31-én (vasárnap) az ünnepi szentmise után
rendezték meg az óvoda elõtti
emlékmûnél. Egy szavalatot
követõen Farkas Szilárd köszöntötte az ünneplõket, köztük Kovács Emilnét, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek Hadiárvák Nemzeti Szövetségének Zala Megyei Szervezete letenyei
képviselõjét, a helyi szervezet
elnökét.
Ünnepi beszédében Letenye választott vezetõje úgy
fogalmazott, hogy május utolsó vasárnapja nem csak Gyermeknap, hanem a Hõsök Napja

is. Ünnepeljük a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetség újjáalakulásának 25. évfordulóját is, s ezzel együtt keressük a válaszokat a következõ
kérdésekre: Szívügy-e ma Magyarországon a hadirokkantak,
hadiözvegyek és hadiárvák sorsa? Még mindig vesztesnek érzik-e magukat a tragikus sorsú,
apák nélkül felnõtt hadiárvák?
Övezi-e széles társadalmi megbecsülés a világháborúk áldozatait? Van-e igazi súlya a
magyar hadigondozási szabályozásoknak? Gondolkodjunk
(Folytatás a 3. oldalon)
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Falunapi programkavalkád Semjénházán
A Mejaši koncertjén tombolt a közönség
(Folytatás az 1. oldalról)
– 4 illetve 6 km-es távon – várták a jelentkezõket. Gyerekek
és felnõttek egyaránt a starthoz álltak, hogy bebizonyítsák,
õk Semjénháza leggyorsabbjai.
A 4 km-es távon a 12 éves
Tersztenyák Benjámin ért elsõként a célba, a 6 km-es szakasz elsõ helyezettje Németh
Róbert lett, a nõk közül Dobos
Diána bizonyult a leggyorsabbnak.
Preksen László polgármester különdíjat adott át a legifjabb, illetve a legidõsebb futónak is, akik név szerint Tuboly Máté és Vlasics József.
A nap kerékpár-túrával folytatódott, melynek során a biciklizõk a közeli Murát látogatták meg. A jó kedélyû társaság egy kis frissítõ és pihenés után indult vissza Semjénházára, ahol a szervezõk biciklis KRESZ kérdõív kitöltésével
is tesztelték a számos résztvevõ közlekedési ismereteit.
A nap másik fõ attrakciója
a hagyományos amatõr kispályás futballmérkõzés, mely során az Alsó utca 9-6-ra gyõzött
a Felsõ utca játékosai ellen. Az
eredményhirdetés után ízletes
kakaspörkölttel vendégelték
meg a sportnap résztvevõit, illetve a népes vendégsereget. A
fõzõcsapatok ebben az évben
is kitettek magukért, hiszen
ínycsiklandozó ételeket készítettek. A település képviselõtestületének csapata kakaspörköltet, a polgármester a kuriózumnak számító kakastöke
pörköltet, a helyi polgárõrök
sertés pörköltet, a Kisberkes
Vadásztársaság csapata ízletes
vadpörköltet, az Asszonykórus
tagjai pásztortarhonyát és palacsintát, a horvátországi vendég fõzõcsapat hidegtálat, hamuban sült csülköt és finomabbnál-finomabb sülteket tálalt fel. A finomságok elkészítéséhez szükséges kakashússal a Dvori Baromfi Kft. támogatta az önkormányzatot,
az asztalokat és a padokat a
falunapi hétvégére az Eszteregnyei Önkormányzat biztosította.
Május 24-én, pünkösdvasárnap verõfényes napsütésre
ébredtek a település lakói, s ez
a gyönyörû idõ volt jellemzõ a
nap hátralévõ részében is. A
reggeli szentmise után az I.
és II. világháborúban elesett
semjénházi hõsi halottakról
emlékeztek meg. Beszédében

A falunap pillanatai.
Preksen László polgármester
elmondta, hogy egy nemzetet
az is jellemez, hogyan él a
szívekben az elesettek emléke.
Kiemelte: amikor a hõsökre
emlékezünk, általában azokra
gondolunk, akik a háború borzalmai közepette, a csatatereken vesztették életüket. Viszont ott vannak azok a katonák is, akik túlélték a két
világégés borzalmait, végigszenvedték a hadifogságot, sokan súlyos betegséggel, rokkantan térhettek csak haza. De
ott vannak még a szülõk, az
itthon maradt feleségek és
gyermekek is. Õk is mind
hõsök voltak, azért mert éltek
a hazáért, ezért rájuk is kötelességünk emlékezni. Kitért
arra, hogy olyan világot kell
felépítenünk, amelyben jó
élni. Õseink példáját követve a
legnehezebb körülmények között is megtalálhatjuk az élet
értelmét és szépségét, s ezt
kell továbbadnunk az utókor
számára. Preksen László ünnepi beszédében Esterházy
Péter szavaival emlékeztetett
arra, hogy „Az elõdök tisztelete
és emléküknek megbecsülése
az alapja a családszeretetnek
és egyszersmind a hazafiságnak is. Ezért amelyik család a
múltját elhanyagolja és õsei-

nek emlékét nem tiszteli, az a
nemzet életfájának egyik gyökerét metszi el...”
A koszorúzás után, késõ
délután folytatódtak a kulturális programok. Felléptek a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus, illetve a Molnári Asszonykórus is, s mindkét
csoport a már megszokott
színvonalas elõadással, magyar,
illetve horvát népdalokkal készültek erre a napra. Fergeteges táncmûsort adott elõ a
Molnári Tánccsoport, és a tótszerdahelyi Zrínyi Katarina
Horvát Általános Iskola moderntánc kara. A semjénházi
Horváth Viktória ismét megmutatta gyönyörû hangját, hiszen magyar és horvát popdalokkal szórakoztatta a jelenlévõket. A petriventei gyerekek XXI. századi Hófehérke
címû zenés-táncos elõadása
pedig mindenki arcára mosolyt csalt. A kulturális csoportok fellépése után Dudás Ivett,
a Tales of Evening nevû együttes énekesnõje, valamint a
semjénházi és molnári fiatalokból álló Vihar Utáni Csend
elnevezésû formáció mutatkozott be. Ismert magyar és angol nyelvû pop-rock dalokat
adtak elõ produkciójuk során.
Minden mûvészeti csoport és

fellépõ ajándéktárgyat vehetett át Preksen László polgármestertõl és Kárpáti István
alpolgármestertõl.
A nap során a Becsehelyi
Borok Háza nedûit is megkóstolhatták a vendégek, a rendezvénysátorban levõ büfében
hamburgert, kolbászt és krumplis prószát kínáltak, a gyerekeket pedig ugrálóvár várta az
óvoda épülete mögötti téren.
Este fél 7 körül már mindenki izgatottan várta a nap
sztárvendégeit. A szervezõk
nagy erõfeszítést tettek annak
érdekében, hogy Horvátország
egyik legnépszerûbb zenekara, a Mejaši ellátogasson Semjénházára, de megérte, hiszen
a település utcáiban álló kocsisorok jól mutatták milyen
érdeklõdés övezte a csapat
fellépését. Az együttes kétórás,
fergeteges hangulatú élõ koncertjére zsúfolásig megtelt a
Faluház elõtti rendezvénytér. A
tomboló, közel 1000 ember
együtt énekelte a sztárokkal a
legismertebb régi és újabb
dalaikat. A hatalmas tömegben
az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály megtalálható volt, a hangulat pedig a
Zorica címû daluk hallatán
hágott a tetõfokára, mely során
mindenki közösen táncolt,
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függetlenül attól, hogy a színpad elõtt, vagy éppen a sátor
alatt tartózkodott. Nagy figyelmességükrõl és tiszteletükrõl
árulkodik, hogy erre az alkalomra külön egy dallal is készültek, az „Az a szép, akinek a
szeme kék” címû nótát adták
elõ magyarul. Ezt a kis meglepetést a fiatal lányoktól a
középkorú hölgyekig mindenki kitörõ örömmel, szinte extázissal fogadta. A zenekar tagjai
egyébként nagyon közvetlenek voltak, mindenkivel szívesen fotózkodtak, s erre volt is
bõven lehetõségük, mert lányok tömegei keresték velük a
személyes kapcsolatot a koncert elõtt és után is. A hatalmas érdeklõdés még a Mejaši
tagjait is meglepte, így megörökítették fogadtatásukat, s a
fellépésük alatti állandó ovációt, melyet közösségi oldalukon azonnal megosztottak. A
koncert végeztével a sikítozó
tömeg többször is visszakövetelte kedvenceit, akik szívesen teljesítették a rajongók
kérését.
A koncert után még nem
ért véget a mulatozás, hiszen
az esti bálhoz a talpalávalót a
Mura Band szolgáltatta, a fellépést pedig a Zero zenekar
spontán mûsora gazdagította
egészen hajnalig, így több
elismert zenekar is szórakoztatta egy idõben a bálozókat.
A falunapi rendezvény szervezésében részt vettek: Semjénháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete, a
helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, a semjénházai
ifjak, a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus és az
Erdõsfa Polgárõr Egyesület,
Dvori Baromfi Kft.
Preksen-Ifka Ágnes

Hirdetésszervezõket

Hõsök napja Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
el mindannyian a helyes válaszokon!
Megemlékezések, koszorúzások zajlanak az ország több
pontján, így tisztelegve azon
magyar katonák elõtt, akik az
Árpád-kortól kezdve a Hunyadiakon át, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, az
I. és a II. Világháború, valamint
az 1956-os forradalom idején
és egészen napjainkig megvédték és védik az országot a
külsõ ellenségektõl.
Csak néhány számadat arról, hogy az I. világháború
kapcsán a mai nap mirõl kell
közösen megemlékeznünk: az
1914-1918 között vívott Nagy
Háborúban az Osztrák-Magyar
Monarchia 51 millió lakosából
9 millió katona vonult be hadi
szolgálatra, a történelmi Magyarország területérõl 3 millió
800 ezer. Magyarország embervesztesége halottakban 660
ezer fõre tehetõ, ehhez még
hozzá kell számítani azt a 800
ezer súlyos sebesültet, akik az
elszenvedett sérülések következtében munka- és keresõképtelenné váltak.
A II. világháború is nagyon
sok emberáldozatot követelt
hazánktól, 360 ezer katona
halt meg, Letenye vesztesége
több, mint 130 fõ volt.
A világnak, Európának és
Letenyének a szomorú következmények között szembe kellett néznie azzal a ténnyel,
hogy az éveken át tartó konf-

Fotó: Tóth Zsolt
Farkas Szilárd ünnepi beszédét mondja.
liktus sokmilliónyi elesett és kormány, ekkor már Hõsök
sebesült katonát, sok százezer Napja néven. Az ünnep érvéhadifoglyot, özvegyet és árván nyét kiterjesztette „a haza, a
maradt gyermeket hagyott hát- szabadság és az emberi méltóra maga után. 1945-öt köve- ság” valamennyi mártírjára, betõen a hõsök ünnepét idegen leértve a holocaust áldozatait
elvek alapján tudatosan háttér- és az 1956-os forradalom hõbe szorították. A diktatúra min- seit is. A hõsök emléke az emden ilyen rendezvényt meg- berek szívében - lelkében tovább élt. Emlékmûvek sorát
szüntetett.
Amikor a II. világháború állították ebben az idõben
után az ünnepet megszüntet- országszerte, így történt ez
ték, kiderült, hogy valami lé- városunkban is – fogalmazott
nyegeset elvettek a nehéz ter- beszédében többek között Farhet hordozó családoktól. Majd kas Szilárd polgármester.
Ezt követõen az emlékmû
minden család gyászolt, s nem
volt mód arra, hogy ebben a koszorúzására került sor, majd
gyászban osztozzon velük az a hozzátartozók helyezték el
egész közösség. Ahogy a sza- virágaikat a letenyei Hõsök Napbadság ismét ránk virradt, az ján, végül az Andrássy Gyula
ünnep ismét élni kezdett. Általános Iskola tanulói em1989-ben újította fel tiszteletét lékeztek meg a hõsökrõl.
Mirkó Imre
az elsõ szabadon választott

A tavasz ünnepei Molnáriban

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

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Az IKSZT épülete elé állítottak májusfát a fiúk.
Május elsõ vasárnapján édesA tavaszról manapság mindenkinek az újjászületés jut anyáinkat ünnepeljük, akik
eszébe. Virágba borult, zöl- nélkül nem élvezhetnénk ezt a
dellõ táj, csiripelõ madarak és csodás látványt, érzést. Április
kellemesen lágy szellõ hirdeti, 30.-án, csütörtökön a Molnári
itt a tavasz.
IKSZT és a Horvát Nemzeti-

ségi Önkormányzat kínált a
helyi ifjaknak lehetõséget arra,
hogy kézzel készített egyedi és
különleges ajándékokkal lepjék
meg édesanyjukat és nagyszüleiket e jeles nap alkalmából.
Szebbnél szebb ajándékok
várták, hogy átadásra kerüljenek az édesanyáknak és a
nagymamáknak.
Áprilisban az anyák napi
készülõdésen túl a falu néhány
fiatalja úgy döntött, hogy a
hagyományoknak hódolva április utolsó napján májusfával
lepi meg a falu lányait. Nem
volt megállás, minden résztvevõ kivette a részét a feladatokból, így gyorsan elkészült
az egyéni és színes májusfa,
melyet az IKSZT épülete elé
állítottak a fiúk, melyet még a
hónap végéig csodálhatnak
meg az arra járók.

