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Semjénháza

Preksen László

idõs, 60 év
feletti nyugdíjas lakóit köszön-
tötte advent elsõ vasárnapján a
faluházban a település polgár-
mestere, .

Az idõsek napja szép és
fontos ünnep – mondta Prek-
sen László. Azonban nem csak
ebbõl az alkalomból, hanem
egész évben figyelni kell rájuk.
Mindennapi munkánkhoz is az
elõdök példájából merítünk
erõt, hitet és bátorságot. Kö-
szönjük a példát és buzdítást,
amit tõlük kaptunk a család-
ban és a munkahelyen. Köszö-
net azért, hogy érettünk áldoz-
ták fiatalságuk energiáját, nap-
palaik kényelmét, éjszakáik
nyugalmát, s hogy idõskoruk
bölcsességével is gazdagítják
környezetünket – tette hozzá a
polgármester. – Tapasztalhat-
juk, megváltozott a világ, fel-
gyorsult, ezt a változást nem

Idõsek köszöntése Semjénházán
lehet megállítani, úgy, mint a
haladást sem. De itt jön az idõ-
sebb korosztály szerepe, egy fi-
nom sütemény illata a nagyma-
mától, vagy egy régi mese a
nagypapától, olyan élményt
nyújtanak, amit nem tud az in-
formatikai világ pótolni. Prek-
sen László polgármester a kö-
vetkezõ szavakkal zárta ünnepi
beszédét: – Azt kell kérnem
önöktõl és magunktól, hogy
lassítsuk le ezt a rohanó vilá-
got, üljünk le együtt a család-
tagokkal, közösségünkkel, sza-
kadjunk ki egy kicsit ebbõl a
kerékvágásból, és tapasztaljuk
meg az odafigyelést, az oda-
adást, a gondoskodást. Mert az
élet szép, ha nem vigyázunk,
elszalad mellettünk.

A dél-zalai település legidõ-
sebb lakója a 90 esztendõs

, akit a helyszínen ajándék-
csomaggal és egy csokor virág-
gal köszöntött fel Preksen
László polgármester és

alpolgármester. A fér-
fiak közül a
maga 84 évével mondhatja
magát a legkorosabbnak.

A falu képviselõ-testülete
kora délután a helyi IKSZT
emeletén kialakított Agro-tu-
risztikai és néprajzi kiállítás
megtekintésére invitálta az ér-
deklõdõket, ahol a régmúlt
idõk használati tárgyait tekint-

Kollár Andrásné, Mariska né-
ni

Kárpá-
ti István

Kuzma István

hették meg, majd ezt követõen
bensõséges ünnepi program
várta a megjelenteket. Remek
mûsort adott a semjénházi
óvodások, kisiskolások és szü-
leik csoportja, akik vidám, tán-
cos produkciójukkal kápráz-
tatták el a meghívottakat. Kü-
lön erre az alkalomra készült
egy rövidfilm is, mely a „Sem-
jénháza, én így szeretlek” cí-
met kapta. A film a település
múltját és jelenét mutatja be, s
rávilágít arra, hogy ez a kis falu
egy összetartó közösség, ahol
az emberek figyelnek és odafi-
gyelnek egymásra. A település
ma is õrzi hagyományait, nem-
zetiségi mivoltát, hiszen a la-
kosság túlnyomó része beszéli
a horvát nyelvet, megtartja
népszokásait, gasztronómiáját.

A programok sorát
folytatta, aki verssel,

és a
pedig nótacso-

korral készültek e jeles alka-
lomra, de dalaikkal mosolyt
csalt az arcokra a

asszonykórus
is. A fellépõk sorát ,
mûvésznevén szín-
vonalas és szórakoztató pro-
dukciója zárta. Az eseményt
bál és hajnalig tartó mulatozás,
nótázás zárta, ahol a talpalá-
valót a tótszentmártoni

duó biztosította.
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Szentháromság templom - Letenye

Fáklya Mûvelõdési Központ

2015. december 20. vasárnap 16:00 óra

25. jubileumi karácsonyi hangversenye
Közremûködik: Andrássy Gyula Általános Iskola Énekkara

Mindenkit szeretettel várunk! FMHK

2015. december 29. kedd 18:00 óra

vidám zenés irodalmi est
Közremûködnek:

Letenyei Versmondó Kör
Mákvirág Citerazenekar

Mûvészeti Iskola táncosai

VOX VARIETAS KAMARAKÓRUS

ÓÉV-BÚCSÚZTATÓ

Ünnepi programok

Preksen László köszöntötte az ünnepelteket.

Gazdag kulturális mûsor szórakoztatta a vendégeket.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


