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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 Önkormányzat szervezésében „Adventi szokások” elnevezésû programra várták az érdeklõdõket a
helyi IKSZT épületébe. Az eseményen kézmûves foglalkozás
keretében készíthették el a
település lakói adventi koszorúikat. Vasárnap délután gyermekzsivajjal telt meg a semjénházi IKSZT épülete, hiszen
a település legkisebb lakói is
elkísérték szüleiket, nagyszüleiket az immár hagyományos
koszorúkészítésre. Amíg a nagyok vágtak, fûztek, ragasz-

tottak, díszítettek, addig a kicsik egymással és a finomabbnál-finomabb édes és sós süteményekkel ismerkedtek. A nagyobbak azért besegítettek a
koszorúk elkészítésébe, illetve
tanácsot adtak édesanyjuknak,
nagymamájuknak, milyen stílusú díszítés kerüljön az elkészült mûvekre, a bátrabbak
pedig saját maguk készítették
el a család asztali díszét.
A felhozatal nagyon színesre sikeredett, volt, aki fenyõvel, más tujával borította a
koszorú alapot, de akadt olyan
is, aki régi kötött pulóver egy
darabjával takarta be a szalmakarikát, de kerek forma mellett
hosszúkás adventi díszek is
készültek. A díszítések is mindenkinek az egyéniségét tükrözték, de egytõl egyig gyö-

Tökfejek faragása Semjénházán

Készülnek az adventi koszorúk.
nyörû, stílusos darabok készültek.
A megjelentek élvezték a
közösen eltöltött idõt, és na-

gyon sok szép élménnyel lettek gazdagabbak kicsik és
nagyobbak egyaránt.
Preksen-Ifka Ágnes

Újbormustra Letenyén

Nagy sikert aratott a rendezvény.
Ha õsz, akkor itt az ideje a
tökfaragásnak! Ebben az évben is sor került a „Tököljünk
együtt” programra Semjénházán, a település Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és a
helyi IKSZT közös szervezésével.
A rendezvény ezúttal is közönségsikert aratott, hiszen
gyerekek, szülõk és nagyszülõk együtt szórakoztak, s nagyobb társaságban volt módjuk próbára tenni kreativitá-

sukat. A résztvevõk egymás
segítségével gyönyörû tökfaragásokat, tökkompozíciókat készítettek, melyeket az IKSZT
elõtt fel is állítottak.
Felnõtt és gyermek is egyaránt élvezte a közös eltöltött
idõt, hiszen a munka közben jutott idõ egy kis beszélgetésre is.
A töklámpások derengõ fénye még a leghûvösebb, legborongósabb õszi esték hangulatát is feldobja.
Kuzma Mercédesz
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A letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete
november 11-én este az Andrássy Gyula Általános Iskola
étkezdéjében rendezte meg a
Márton-napi újbormustrát. A
civil szervezet elnökétõl, egyben a város alpolgármesterétõl, Somogyi Andrástól megtudtuk, mintegy 30 mintáról
mondták el véleményüket a
gazdák és a bormustra vezetõje dr. Pálfi Dénes, Letenye
díszpolgára, a Zalai Da Bibere
Borlovagrend tiszteletbeli nagymestere.
A program során Gulyás
László vezetésével a Mártonnaphoz kapcsolódó mûsort adtak a Tótszentmártoni Kultu-

rális Egyesület és az ottani
Szent Márton Borbarát Egyesület tagjai. Az újborokat Marton István tótszerdahelyi plébános áldotta meg, aki szólt a
Szent Márton emlékévrõl is. A
letenyei bormustra legjobb
bora Hóbor Károly Zajki-hegyen termett szürkebarátja
lett, a termelõ hagyományosan
egy élõ libát is kapott ajándékba.
A bormustrán jelenlévõ
Letenyei Borbarát Hölgyek is
megválasztották a nekik legjobban ízlõ nedût is. Az
asszonyoknak legjobban Kuprivecz József, a Júlián-hegyen
készült Irsai Olivér bora ízlett.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Marton István plébános az újborokokat áldotta meg.

