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Falunap és Mirigy-koncert Semjénházán
Május 14-én és 15-én ismét
falunapot rendeztek Semjénházán. A szombati sport- és gyermeknap délelõtti programjainak a tavalyihoz hasonlóan idén
sem kedvezett az esõs idõjárás,
de délutánra kiderült az idõ, s
népes gyermeksereg várta a
helyi IKSZT-ben a kalandtúra,
illetve a további érdekes és szórakoztató programok kezdetét.
A legkisebbeknek különbözõ
ügyességi feladatok teljesítésével és rejtvények kitöltésével
kellett bizonyítani: ki tud többet a településrõl? A négy csapat fej-fej mellett küzdött a
gyõzelemért, minden erejüket
és tudásukat bevetve jutottak
állomástól állomásig. A célba
érés után kiderült, hogy Révész
Márkó, Kollár Rebeka és Talabér Martin, azaz a Turbo Diesel
csapata ismeri legjobban Sem-

jénházát, õk voltak idén a legügyesebbek. Eközben arcfestésre is várták a gyerekeket, illetve
felállításra került egy hatalmas
trambulin, melyen kicsik és nagyobbak is elõszeretettel ugrándoztak egészen sötétedésig.
A nap futóversennyel folytatódott. Gyerekek és felnõttek
egyaránt a starthoz álltak, hogy
bebizonyítsák, õk Semjénháza
leggyorsabbjai. A 4 km-es távon
Tersztenyák Benjámin ért elsõként a célba, a második Révész
Márkó lett. Preksen László polgármester különdíjban részesítette a legifjabb futókat is, az
óvodás Kollár Tamara és a
szintén ovis Horváth Krisztofer
vehette át az oklevelet és a díjat.
Miközben a fiatalok túráztak, futottak és ugráltak, a
sportöltözõ mellett már javában
készülõdtek a csapatok a fõzõ-

Programbõség jellemezte a falunapot.
versenyre. A fõzõcsapatok ebben az évben is kitettek magukért, hiszen ínycsiklandozó
ételeket készítettek. A település
képviselõ-testületének csapata
versenyen kívül babgulyást, illetve sertéstokányt készített. A
fõzõversenyre benevezett csapatok mind kitettek magukért,
a helyi polgárõrök csapata zúzapörkölttel nevezett a versenyre, a Kalaposok ízletes pulykatokánnyal készültek, a Sem-

jénházi Ifjak csülkös disznópörköltet fõztek, a Feri bácsi
kocsmája csapat szarvaspörköltet tálalt fel, a Bivaly csapata, nevükhöz híven, bivalypörölttel próbálta levenni a zsûrit
a lábáról. A szakértõi zsûri az
ételek végigkóstolása után úgy
döntött, hogy a bivalypörkölt
volt ebben az évben a legízletesebb, így a Bivaly csapat vehette át a fõdíjat.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Falunap és Mirigy-koncert Semjénházán
(Folytatás az 1. oldalról)
Mialatt a bográcsokban fortyogtak az ínycsiklandozó finomságok, a sportpályán a hazai Semjénháza SE a gellénházi
Olajmunkás SE csapatát látta
vendégül. A küzdelmes mérkõzésen végül a vendégcsapat
gyõzedelmeskedett 2-1-re.
A nap másik fõ attrakciója a
hagyományos amatõr kispályás
futballmérkõzés volt, mely során az Alsó utca 6-2-re gyõzte le
a Felsõ utca csapatát. Az eredményhirdetés után a korábban
elkészített ízletes ételekkel vendégelték meg a sportnap résztvevõit, illetve a népes vendégsereget a fõzõverseny csapatai.
Május 24-én, pünkösdvasárnap a reggeli szentmise után az
I. és II. világháborúban elesett
semjénházi hõsi halottakra emlékeztek. A település polgármestere Bíró László szavaival
kezdte ünnepi beszédét: „A holtak tisztelete õrzi bennünk az
emlékezés kultúráját, ez pedig
különösen fontos egy olyan
korban, amikor egyre inkább az
az ítélet hangzik el velünk
szemben, hogy csak a pillanatnak élünk, a múlttal és a jövõvel
alig törõdünk”.
Preksen László elmondta,
hogy megemlékezésünk a kegyeletadás mellett a béke jelentõségére hívja fel a figyelmet.
Azt sugallja a mai kor emberének, becsülje meg, hogy itt és
most közvetlen háborútól mentes korban és helyen élhet, mert
nagyon sok helyen a hazájukért
küzdenek emberek, nõk és férfiak, de gyermekek is. Különösen fontos ez a gyermekek esetében, akiket az erõszak, az agresszió nap mint nap megkörnyékez a médiumokon keresztül – a megemlékezés arra ébresztheti rá õket, hogy a valódi
háborúk valódi áldozatokat, valódi halottakat kívánnak. Kiemelte, hogy az emlékezés az,
ami bennünket, embereket
megkülönböztet, egyedivé tesz,
és csupán az emlékek méltó
megõrzése, töretlen ápolása lehet az, ami feloldozást hozhat,
békévé oldhatja az egykori
konfliktusokat. Preksen László
hozzátette: „amikor erre a Hõsi
Emlékmûre emeljük a tekintetünket – márpedig mindennap
ráemeljük a tekintetünket, hi-

Nagy sikere volt az Irigy Hónaljmirigynek.
szen a település központjában
található – egy rövid pillanatra
gondoljunk rájuk! Hõsi halottainkat nem támasztja fel az emlékezés. Nekünk azonban erõt
és példát adhat az õ történetük.
Példát arra, hogy élni mindig
lehet, és élni mindig kell. Példát
arra, hogy milyen hatalmas érték valójában a család és az
otthon, milyen hatalmas érték a
béke és a szabadság.”
A koszorúzás után, késõ délután folytatódtak a kulturális
programok. 15 órától a szepetneki Markács Zoltán gyûjteményébõl tekinthettek meg
helytörténeti kiállítást az érdeklõdõk a helyi IKSZT-ben. A gyûjtemény darabjai között találhattunk falterítõket, tálakat, edényeket, mákdarálót, kályhát, bölcsõt, a legnagyobb sikert mégis
egy régi babakocsi aratta. 17
órától kulturális mûsorok várták
a nézõket a faluház elõtti téren
felállított sátorban. Felléptek a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus, illetve a murakeresztúri Rozmaring Asszonykórus is, s mindkét csoport a
már megszokott színvonalas
elõadással magyar, illetve horvát népdalokkal készült erre a
napra. A dalcsokron kívül a csapatok egy extra produkcióval is
készültek. A helyi asszonyok a
tavalyi sztárvendég a „Mejaši”
legújabb dalára mutatták be
táncos mûsorukat, a murakeresztúriak egy humoros néma
jelenettel készültek erre az

alkalomra, s elõadásuk alatt egy
szem sem maradt szárazon a
hahotázástól.
Fergeteges táncmûsort adott
elõ a Molnári Tánccsoport, a
semjénházi Horváth Viktória
pedig ismét megmutatta gyönyörû hangját, hiszen egy ismert horvát popdallal szórakoztatta a jelenlévõket. A szepetneki horvát kórus, a „Veseli
Zbor” is fellépett a délután
során, magyar és horvát dalokat
mutattak be. A fellépõk között
köszönthettük a tótszentmártoni „Sumartonski Lepi Deèki”
elnevezésû tamburazenekart is,
tagjai gyönyörû zenéjükkel és
horvát dalokkal kápráztatták el
a közönséget. Idén is bemutatta
tehetségét a semjénházi és
molnári fiatalokból álló Vihar
Utáni Csend elnevezésû formáció. Ismert magyar és angol
nyelvû pop-rock dalokat adtak
elõ produkciójuk során. Minden mûvészeti csoport és fellépõ ajándéktárgyat vehetett át
Preksen László polgármestertõl
és Kárpáti István alpolgármes-

INDULÓ
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tertõl. A nap során a Becsehelyi
Borok Háza nedûit is megkóstolhatták a vendégek, a rendezvénysátorban helyet foglaló büfében hamburgert, kolbászt és
krumplis prószát kínáltak.
A kulturális mûsorok után a
népszerû Pacsirták formáció
mulattatta az egyre csak gyülekezõ nézõközönséget mulatós
és operett slágerekkel. A két
hölgy felforrósította a hangulatot a kissé hûvös idõben, s dalra
fakasztott kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Este 8 óra körül már mindenki izgatottan várta a nap
sztárvendégeit. A szervezõk ebben az évben a népszerû Irigy
Hónaljmirigy együttest hívták
meg a semjénházi falunapra. Az
együttes négy tagjának egy órás
koncertjére zsúfolásig megtelt a
faluház elõtti rendezvénytér. A
helyszínen lévõ több száz ember együtt énekelte a sztárokkal
a legismertebb dalaikat. A hatalmas tömegben az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály megtalálható volt. A Mirigy tagjai többször is átöltöztek, dalaik szövegének, vagy
elõadójának tipikus jellemzõit
elõtérbe helyezve. A lelkes nézõközönség hatalmas tapssal és
üdvrivalgással fogadta a sztárokat amint Kis Grofóként, vagy
éppen a Veresegyházi Asszonykórus tagjaiként jelentek meg a
színpadon.
A koncert után még folytatódott a mulatozás, hiszen az
esti bálhoz a talpalávalót a
Freya Band és a DeLuxe
Együttes szolgáltatta egészen
hajnalig.
A falunapi rendezvény szervezésében részt vettek: Semjénháza Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete, a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Semjénházai Ifjak, a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus, a Dvori Baromfi Kft. és
az Erdõsfa Polgárõr Egyesület.
Preksen-Ifka Ágnes
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