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Immár 9. alkalommal ke-
rült megrendezésre a farsangi
felvonulás . A prog-
ram a község

szerve-
zésében valósult meg. A hagyo-
mányõrzõ rendezvény az évek
során regionális programmá
nõtte ki magát, hiszen évrõl
évre a szomszédos horvát ajkú
települések is képviseltetik ma-
gukat. Idén ,

és maszkái,
valamint a falu apraja és nagyja
öltözött be. A felvonulás, mely
nagy népszerûségnek örvend,
ismét több száz embert moz-
gatott meg.

A színes forgatagban fel-
fedezhettük Ámor nyilát, Dok-
tor Szöszit és a Vészhelyzet or-
vosait, Hófehérke és a hét tör-
pe is tiszteletét tette, de volt
kalóz, apáca, püspök, de akadt
olyan is, aki Király Gábornak, a
válogatott mackónadrágos ka-
pusának öltözött.

Az egybegyûlteket
, a helyi Horvát Nemze-

tiségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte, majd ezt követõ-
en zenei kíséret mellett vo-
nultak végig a „Fasenkok” a te-
lepülés utcáin. A legtöbb ház-
nál a teraszról és a kapukból is
figyelték, üdvözölték az egyre
ötletesebb, kreatívabb jelmez-
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Farsangi felvonulás és bál Semjénházán

A Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus tagjai is jelmezt
öltöttek.

Nagy sikere volt a farsangi felvonulásnak és bálnak.

be öltözött felvonulókat, néhol
meg is kínálták õket. Az utcák
végigjárását követõen a jelme-
zes csoportok táncos, zenés
programokkal kedveskedtek a
népes tömegnek. Elsõként a

tagjai mu-
tatták be programjukat, s a disz-
kótáncot lejtõ Hófehérke és a
hét törpe fergeteges sikert arat-
tak. Õket a asszonyok
és lányok produkciója követte.
A szomszéd település képvise-
lõi cigánytáncot mutattak be.
A tótszentmártoni csapat zárta
az elõadások sorát, akik szin-
tén cigánytáncos mûsorral szó-
rakoztatták a közönséget.

A sok zene meghozta hatá-
sát, hiszen a dalok hallatán ki-
csik és nagyok, jelmezes felvo-
nulók és nézõk egyaránt tánc-
ra perdültek, s a csípõs idõ el-
lenére majdnem sötétedésig
szólt a muzsika a település fõ-
terén.

Az est a faluház nagytermé-
ben folytatódott, a hangulatra
pedig nem lehetett panasz, hi-
szen a táncparketten egy gom-
bostûnyi hely sem maradt. A
vacsorát követõen tombolán
próbálhatták ki szerencséjüket
a jelenlévõk, majd a zenészek
hajnalig szolgáltatták a talpalá-
valót a farsangi bálban.

helyi asszonykórus

molnári

Preksen-Ifka Ágnes

Manapság szinte minden ház-
tartásban megtalálható a szá-
mítógép, ami megkönnyíti
mindennapjainkat. Elvégezhet-
jük rajta munkánkat, csetelhe-
tünk ismerõseinkkel, baráta-
inkkal. A lehetõségek tárháza
szinte végtelen. Legtöbben
szórakozás szempontjából hasz-
náljuk, amely kategóriába a

Online játéknap Molnáriban

számítógépes játékok is bele-
tartoznak.

A megfe-
lelõ létszámú és jó teljesít-
ményû számítógépekkel ren-
delkezik, ennek köszönhe-
tõen rendezhettük meg a feb-
ruár 4-ei programunkat is,
melynek alapját ezek játékok
adták.

Molnári IKSZT

Látogatóink a hétvégén csa-
patba rendezõdve vetélkedtek
egymással a virtuális világban. A
játék lényege, hogy a csapatok a
legtöbb pontot szerezzék a körök
végéig és így nyerjenek. Ez köny-
nyûnek hangozhat, azonban na-
gyon fontos szerepet játszott a
csapatmunka. Az elsõ nekifutá-
sokban a játékosok fõleg egye-
dül bolyongtak a pályákon. Ké-
sõbb viszont beszélni kezdtek
egymással, tippeket, és segítsé-
get nyújtottak a másiknak; ezzel
érdekesebbé téve a mérkõzést.

Természetesen a nyertes
csapat jutalmat kapott, viszont

nálunk senki nem távozik üres
kézzel, így egy-egy csokoládé-
val honoráltuk a másik csapat
részvételét. Ezúton szeret-
nénk megköszönni a

és a

hozzájárulását
a programunkhoz.

Igazán kellemes délutánt
töltöttünk el együtt, a „ver-
senyzõk” kiválóan érezték ma-
gukat és lelkes érdeklõdéssel
keresik fel az IKSZT-t a leg-
közelebbi hasonló rendez-
vényen.

Molnári
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