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Horvát adventi szokások felelevenítése Semjénházán
Az advent
a
karácsonyvárás idõszaka.
Ennek jelképeként minden évben koszorút készítünk, s minden
gyertya meggyújtásával közelebb kerülünk az év legszebb ünnepéhez. Ebben az
évben Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata
és a Stipan Blaetin Horvát
Mûvelõdési Intézet közös szervezésében „Horvát adventi szokások” elnevezésû programra
várták az érdeklõdõket a helyi
IKSZT épületébe. Az eseményen kézmûves foglalkozás keretében készíthették el a település lakói adventi koszorúikat, illetve bemutatásra kerül-

tek az adventi készülõdéssel
kapcsolatos régi szokások, a
régi horvát étkek, illetve
horvát nyelvû egyházi dalok is
felcsendültek. Míg a társaság
egy része fûzött, vágott, ragasztott, szalagot készített, hogy
minél szebb alkotások szülessenek, addig a többiek Kropf
Pálné Kati néni, Mihovics Józsefné Annus néni és Tátrai
Lászlóné Bözsi néni segítsé-

gével betekintést kaphattak a
régmúlt idõk adventi szokásaiba. Részletesen elmesélték az
adventi böjti idõszakra jellemzõ hagyományokat és hiedelmeket, hogyan díszítették fel a
szobákat, miért raktak szalmát
az asztal alá és miért mondtak
kis versikét a háztáji szárnyasoknak.
A horvát nyelven zajló élménybeszámoló után Kuzmáné Tátrai Anna a legkisebbeknek is elmagyarázta, mily
módon ünnepelték nagyszüleik, dédszüleik a karácsonyt,
hogyan várták a
kis Jézus érkezését.
A település
asszonyai erre
az alkalomra
is
hagyomá-

nyos recept alapján készült
finomabbnál finomabb rétesekkel, prószákkal, hajdinás
étkekkel, az adventi és karácsonyi idõszakra jellemzõ kalácsokkal kínálták a résztvevõket. A megjelentek élvezték
a közösen eltöltött idõt, mely
során betekintést nyerhettek
õseik múltjába és nagyon sok
szép élménnyel lettek gazdagabbak kicsik és nagyobbak
egyaránt.
Preksen-Ifka Ágnes

Karácsony a hadiárváknál

Kovács Emilné elnök beszámolóját
tartja.
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek,
Hadiárvák Letenyei Szervezete december 9-én a mûvelõdési házban tartotta
karácsonyi ünnepségét. Kovács Emilné
elnök köszöntõjében elmondta, a helyi
szervezetnek jelenleg 30 tagja van,
évenkénti rendezvényeiken a tagok
többsége jelen van. Az elnökasszony
megköszönte mindazok munkáját, akik
a programjaik megtartásában segítettek.
Farkas Szilárd letenyei polgármester úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat és a civil szervezet kapcsolata
kiváló, a város választott vezetõje minden rendezvényükön részt vesz. Ka-
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rácsony alkalmából a polgármester az
üdvözlõ szavakon túl minden tagnak
egy 2016-os városi naptárt is ajándékozott. Gerencsér József, a nagykanizsai
szervezet titkára szólt arról, hogy az
1922-ben alakult hadirokkantakat, hadiözvegyeket, hadiárvákat képviselõ
szervezetet többször betiltották és
1990-ben alakult újjá. Mint mondta,
hamarosan mindenki megkapja azt a
több havi kiegészítõ támogatást, amit a
kormányzatot képviselõ államtitkárokkal történt tárgyalások során sikerült
kiharcolni a háborúkban elesett édesapák feleségeinek, árváinak. A titkár
végül több évtizedes munkája elismeréséül az országos szervezet emlékplakettjével köszönte meg Kovács Emilné
munkáját.
A karácsonyi programban a szervezet tagjai adtak elõ régi énekeket és
verseket.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Kovács Emilné és Farkas Szilárd az
emlékplakettel.
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