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Iskolai farsang Muraszemenyén Asztalitenisz-verseny Semjénházán
A Muraszemenyei Általános Iskola diákjai idén is hagyományaik szerint búcsúztatták el a telet húshagyó kedden,
február 17-én. A diákönkormányzat által szervezett farsangi ünnepség kora délután kezdõdött az osztályok csoportos
felvonulásával.
Az alsó évfolyamos tanulók
táncos produkciókkal várták a
nézõket: láthattunk kalózokat,
erdei gombákat, illetve az Egy
szoknya és egy nadrág címû
dalra készített koreográfiát is.
Ezután a felsõsök következtek:
óvodásoknak, mosolygó ar-

cocskának öltöztek, majd a
sort a hetedik osztályosok,
vagyis az „iskola rabjai” zárták.
A mûsor második felében
az egyénileg beöltözött tanulók mutatták be jelmezeiket.
Nagyon élvezték a gyerekek a
tombolasorsolást is, amire szerencsére sok felajánlás érkezett a szülõk jóvoltából. Ezúton is köszönjük a támogatásukat.
Végül egy közös tánccal zárult a vidám hangulatú rendezvény, ahol gyerek és felnõtt
egyaránt jól érezte magát.
László Eszter

Sikere volt a versenynek.

Az elsõ osztályosok…

Farsangváró kézmûves foglalkozás

Hagyományõrzõ céllal asztalitenisz versenyt szerveztek
Semjénházán. A település Horvát Nemzetiségi Önkormányzata támogatásával megvalósuló eseményre számos helybéli jelentkezett. A vegyes korosztályból összetevõdött mezõny tagjai már hetekkel a
verseny elõtt naponta edzettek
a helyi faluházban erre a célra
kialakított teremben.
A megmérettetés napján
ugyan izgultak a versenyzõk,
de félelmüket a sport iránti
szeretet legyõzte, s izgalmasabbnál izgalmasabb mérkõzések szemtanúi lehettünk. A
versenyszabály alapján a je-

lentkezõket négy 3 fõs csoportba sorsolták be a szervezõk. A csoportokba beosztott játékosok egymás ellen
küzdöttek meg a továbbjutást
jelentõ elsõ két helyért.
Az egyenes kieséses szakaszban már csak a legjobbak,
vagyis a középdöntõk gyõztesei kapták meg az esélyt a döntõbe jutásért. A végsõ csatát
Kanizsai Roland és Bencze
László vívta egymással, melybõl egy nagyon szoros mérkõzés után Kanizsai Roland került ki gyõztesként. A verseny
elsõ három helyezettje értékes
ajándékban részesült.
Preksen-Ifka Ágnes

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Sokan részt vettek a foglalkozáson.
Január 31-én szombaton álarcok mögé bújva játszfarsangváró kézmûves dél- hatnak, bolondozhatnak.
A délután nem csak a gyeutánt rendeztek Csörnyeföldén a gyerekek részére. A far- rekeknek telt vidáman, hanem
sangra készülõdés nagy öröm a szülõk is velük bolona gyerekeknek, mert vidám dozhattak.
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