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Dél-Zala Murahíd

2016. március

„Popevka” elõselejtezõ Semjénházán
32. alkalommal rendezik
meg ebben az évben a muraközi horvát népdalestet a
horvátországi Nedelišæe-ben.
Az elsõ ilyen eseményt 1971ben tartották, abban a reményben, hogy a muraközi horvát
népdalok ne merüljenek feledésbe. A népdalest döntõjét
minden alkalommal az ötletgazda „Sloga” Kulturális Egyesület otthonában, Nedelišæeben rendezik. A horvátországi
döntõbe az elõválogatókon keresztül vezet az út.
2011-tõl már nem csak Horvátországban, hanem a Mura
magyarországi oldalán is tartanak elõválogatót, mellyel a rendezvény nemzetközi programmá nõtte ki magát. A magyarországi elõválogatót a Muramenti Horvátok Egyesülete
szervezi, az eseményen pedig
a környék összes horvát nemzetiségû településének kulturális csoportja részt vesz, emellett egyéni énekesek és más
formációk is képviseltetik
magukat. A korábbi években
Tótszentmárton és Murakeresztúr felváltva adott otthont
a népdalest elõselejtezõjének,

idén azonban szakítva az eddigi hagyományokkal Semjénházán rendezték meg e jeles
eseményt.
2016. február 20-án így a
Muramenti horvátság figyelme
e kis településre összpontosult, ahol 22 fellépõ elõadását
várták a helyi kultúrházban. Az
eseményre színültig megtelt a
faluház nagyterme nézõkkel. A
nézõtéren foglalt helyet a népdalest horvátországi fõszervezõje, Jasna Hajdinjak mellett
Horvátország budapesti nagykövete, Gordan Grliæ Radman
is. Az estet Gulyás László, a
Muramenti Horvátok Egyesületének elnöke nyitotta meg,
majd átadta a szót Gordan
Grliæ Radman nagykövetnek,
aki kifejezte örömét az iránt,
hogy ennyi érdeklõdõt vonz ez
az esemény. Büszke arra, hogy
a Murának ezen a felén a
horvátság õrzi hagyományait,
többek között a népdalokon
keresztül, s reményét fejezte
ki, hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel, kezdeményezésekkel a horvát kultúra és így a horvát nyelv generációról generációra örök-

25 éves a letenyei Mákvirág
A IV. Letenyei Hóvirág
Tavaszi Fesztivál fináléjában,
március 18-án (pénteken) este
a Fáklya Mûvelõdési Ház
nagytermében adott jubileumi
koncertet a 25 éves helyi Mákvirág Citerazenekar.
A Negyedszáz év negyedszáz dallama címû mûsort Dömõk József, a mûvelõdési ház
és könyvtár igazgatója nyitotta
meg. Az eltelt 25 év alatt a
Cselényi József Attila vezette
citerások számtalan hazai és

külföldi fellépésen öregbítették Letenye jó hírnevét. A
zenekar széles skálán mozgó
repertoárja nem csak autentikus, hanem más zenei stílusú
mûveket is tartalmaz – hangzott el a koncert elõtt.
Az alapításkor öt, jelenleg
tíz tagú Mákvirág Citerazenekarnak két éve volt lemezbemutató koncertje. A zenekar a
jubileumi koncerten nyolc citerással, egy ütõssel és két
utánpótlás fiatallal lépett fel.

A Mákvirág Citerazenekar a jubileumi koncerten.

Szakítva a hagyományokkal idén Semjénháza adott otthont az
elõselejtezõnek.
lõdik és továbbra is a köztudatban marad.
Preksen László, Semjénháza polgármestere üdvözölte
azt a kezdeményezést, hogy
minden évben más településen rendezzék meg a Mura
menti horvátság egyik legfontosabb eseményét. Mint mondta, büszkeséggel tölti el, hogy
ebben az évben Semjénházára
esett a választás, hiszen nem
csak a technikai feltételek
adottak, de az itt élõ emberek
összetartása, szeretete is hozzájárul egy ilyen színvonalas
program megvalósításához.
A mûsor a Muramente
„himnuszával” vette kezdetét,
mely idén a Semjénháza
Gyöngyszemek Asszonykórus
színvonalas és szívet melengetõ elõadásában szólt. A két
órás mûsor során 33 horvát
népdalt hallgathattak meg a
jelenlévõk és a szakértõi zsûri
négy tagja: Stjepan Hranjec,
Branimir Magdaleniæ, Dragica Karolina Šimunkoviæ és
Miroslav Novak.
A fellépõ csoportok és énekesek a környezõ települések
mellett Horvátországból és

Szlovéniából neveztek erre az
elõselejtezõre. Részt vett az
eseményen a semjénházai csapat mellett a molnári, murakeresztúri, fityeházi, petriventei, szepetneki asszonykórus, a
tótszerdahelyi, tótszentmártoni és nagykanizsai vegyeskórus is. Duóban nevezett az
eseményre a murakeresztúri
Herman Edit és Novák Henrietta. Az egyéni fellépõk
közül az iskolás korosztály is
képviseltette magát, de az idõsebb énekesek produkciói is
mosolyt csaltak a semjénházi
kultúrházban megjelent nézõközönség arcára.
A színvonalas elõadások
után a fellépõket és a zsûri
tagjait a helyi IKSZT épületében várták egy kis frissítõre,
eszmecserére, további éneklésre, de volt, aki a horvát dalok
hallatán táncra is perdült. A
selejtezõrõl továbbjutók névsorát egy késõbbi idõpontban
hozzák nyilvánosságra, ugyanis
a szakértõi zsûri a felvételek
tanulmányozása után dönt a
horvátországi
Nedelišæe-be
utazókról.
Preksen-Ifka Ágnes

