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Szüreti felvonulás Semjénházán
Minden év õszén szüreti
felvonulást rendeznek Semjénházán, s ez idén sem volt
másképp. A Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi IKSZT, illetve a
szomszédos Molnári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatának közös szervezésében immár hagyományõrzõ módon
vidám felvonulással elevenítik
fel a szüreti hagyományokat.
Semjénházán 2009-ben szervezték meg elõször a rendezvényt, így ebben az évben ez
már a hetedik alkalom, hogy
ily módon tisztelegnek a szüreti munkák elõtt. A készülõdés már délelõtt elkezdõdött, a felvonuló traktorokat többek között virágból,
kukoricaszárból készült „öltözékkel” látták el. Délután
még nagyobb lett a sürgés-

forgás a településen, mindenki
izgatottan várta a program
kezdetét.
A traktoros menetet a bíró
és a bíróné vezette fel lovas
kocsival, a gyönyörûen feldíszített traktorokban pedig a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus, a semjénházai
öregfiúk csapata és a település
fiataljaiból álló társaság követte a hintót Molnáriba. Ebben
az évben Murakeresztúr is
képviseltette magát a rendezvényen, s csatlakoztak a semjénházai menethez. A talpalávaló muzsika sem hiányzott, az
asszonyok lelkesen tanították a
fiatalabb generációt a régi magyar és horvát nótákra.
A jármûvek sora elõször
Molnáriban vonult végig, ahol
lelkesen fogadták a felvonulókat. Ezt követõen a két tele-

Idén sem maradt el a felvonulás.

Szépkorú köszöntése Bázakerettyén
Nem volt hiány vidám pillanatokból.

Iványi László köszöntötte az önkormányzat nevében az ünnepeltet.
A bázakerettyei Fekete Antalné 2015. október 12.-én betöltött 90. születésnapja alkalmából az errõl szóló oklevéllel

és az önkormányzat nevében
az otthonában köszöntötte Iványi László polgármester a
szépkorú hölgyet.
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pülés határában fekvõ Sándorhegyen a jó kedélyû társaság
több borosgazda nedûjét is
megkóstolhatta, illetve ínycsiklandozó étkekkel csillapíthatták éhségüket. A hegyi utakat
róva egy kis égi áldás felfrissítette ugyan az amúgy is jó
hangulatot, de Semjénházára
beérve már verõfényes napsütés várta a traktorokat és utasaikat. A végállomáson – Semjénházán – a falu apraja-nagyja
az utcán várta a menetet. A
felvonulás végeztével a faluház
elõtti téren üdvözölte a résztvevõket és a szép számmal
megjelent közönséget Preksen

Csaba, a Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Kulturális mûsor keretében elõször a molnári óvodások mûsorát tekinthették meg
az egybegyûltek, majd a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus magyar nótacsokorral
kedveskedett a közönségnek.
A sort a molnári asszonyokból
és lányokból álló tánccsapat
zárta, akik zenés-táncos mûsoruk végén a nézõket is megtáncoltatták. Este a helyiek ízletes
vacsorával várták a felvonulás
résztvevõit, majd hajnalig tartó
mulatozás következett.
Preksen-Ifka Ágnes
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Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

