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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,
illetve a szomszédos Molnári
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 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 nyolcadik alkalom, hogy
ilyen módon tisztelegnek a
szüreti munkák elõtt. A készülõdés már péntek délután elkezdõdött, a felvonuló traktorokat többek között virágból,
kukoricaszárból készült „öltözékkel” látták el. Szombaton
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, és a település
fiataljaiból álló társaság, illetve
a molnári felvonulókat szállító
jármûvek sora követte a hintót.
A talpalávaló muzsika sem
hiányzott, az asszonyok lelkesen tanították a fiatalabb generációt a régi magyar és
horvát nótákra.
A jármûvek sora elõször
Semjénházán vonult végig,

ahol lelkesen fogadták a felvonulókat. A traktorok elõször az
Ady Endre, illetve a Rákóczi
utcán vonult fel, ezt követõen
egy kis kulturális mûsor erejéig szünetet tartottak a semjénházai kultúrház elõtti téren,
ahol már a falu apraja-nagyja
összegyûlt. A semjénházai jó
hangulat garantált volt, hiszen
alig szálltak le a felvonulók a
jármûvekrõl, máris mindenki
táncra perdült a faluház elõtt.
A programok sorát az óvodások kezdték el, a Molnári
Horvát Nemzetiségi Óvoda
semjénházai és molnári kisóvodásai adták elõ szüreti dalaikat, illetve táncukat. Produkciójuk sok mosolyt csalt a
jelenlévõk arcára, mûsoruk végén pedig vastapssal köszönte
meg nekik a közönség a színvonalas elõadást. Az ovisokat a
molnári asszonykórus elõadása követte, õket pedig a Semjénháza Gyöngyszemek Asszonykórus váltotta. A semjénházai
asszonyoktól már megszokhattuk, hogy mindig színvonalas
és szórakoztató produkcióval
kápráztatják el a közönséget, s
nem volt ez másként ez alkalommal sem. A kulturális program során felléptek még a
petrivenetei asszonyok, illetve
a molnári tánccsoport, de Horvátországból is érkeztek fellépõk, a kotoribai asszonykórus énekelt el néhány horvát
népdalt.
A fellépések után a kultúrházban egy kis frissítõvel és
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szendvicsekkel, pogácsával várták a szervezõk a mulatság
résztvevõit, ezután pedig folytatódott a felvonulás. Elõször
Semjénháza Újtelep településrészére vonultak a traktorok,
ezt követõen a mindkét település határában fekvõ Sándorhegy felé vették az útjukat,
ahol a jó kedélyû társaság
egy semjénházi borosgazda
nedûjét is megkóstolhatta, illetve ínycsiklandozó étkekkel
csillapíthatták éhségüket. A
hegyi utak zötyögése még
inkább felfrissítette a pótkocsin utazók amúgy is jó hangulatát.

A végállomás Molnári volt,
ahol a kulturális mûsor keretében elõször a molnári óvodások mûsorát tekinthették
meg az egybegyûltek, majd a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus magyar és horvát nótacsokorral kedveskedett a közönségnek. Fellépett
még a molnári asszonyokból
és lányokból álló tánccsapat,
és a helyi asszonykórus, a petriventei asszonyok pedig szüreti dalokat adtak elõ. Este a helyiek vacsorával várták a felvonulás résztvevõit, majd hajnalig tartó mulatozás következett.
Preksen-Ifka Ágnes

Mûfüves focipályát avattak Molnáriban
(Folytatás az 1. oldalról)
A Zala Megyei Labdarúgó
Szövetség nevében Preksen
László alelnök szólt a megjelentekhez. Az ünnepi beszédek után Marton István plébános felszentelte a pályát,
ami után a gyerekek az ajándékba kapott labdával azonnal
használatba is vettek. Az avatáson résztvevõk a hivatalos ceremónia után meghívást kap-

tak a Látogatóközpontba az
állófogadásra.
A focipálya mûszaki átadására már nyáron sor került,
azóta utcabajnokságot is szerveztek, de a focin kívül más
jellegû sportolásra is alkalmas
a létesítmény. Mostantól a helyi és vidéki sportolni vágyóknak is adott a lehetõség a pálya
használatára.
Farkasné Agócs Judit
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