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Májusfa döntése
Június elsõ, borongós, szeles vasárnapján került sor a Biatorbágyi Hagyományõrzõ Egyesület által állított májusfa döntésére. Palovics Lajos polgármester úr a képviselõ-testület nevében köszönte meg az újra
hagyománnyá tett szép szokást – a Községháza elõtti Fõ téren – a májusfa állítását,
mellyel a falu vezetõit tiszteli meg évrõl évre az egyesület. A fa döntése után a felnõtteket borral, sörrel, a gyerekeket üdítõvel
vendégelte meg a polgármesteri hivatal.
Koccintás és rövid beszélgetés után a
közönség a Faluházba vonult, ahol a Hagyományõrzõ Egyesület az ovisoknak idén
is meghirdetett rajzpályázat díjazottjainak
nyújtotta át elismerését és egyéni díjakat.
Palovics Teréz vezetõ óvónõ mondott köszönetet az egyesületnek az óvodának
ajándékozott rajzeszközökért, a kiosztott
díjakért és a gyerekeknek szép munkáikért.
A pályázatra nyolcvan rajz érkezett,
melybõl huszat díjaztak, és ebbõl négy kapott külön elismerést.
Sajnos a kiállítást már nem lehetett megnézni, de a hagymás zsíros kenyér illata, az

A majális az majális

eleredõ esõ és az elkezdett beszélgetések
még jó ideig együtt tartották a társaságot.
h&h

Mindenki találhatott magának szórakozást, aki kilátogatott május 1-jén az Iharosba. A plakátok számtalan programot ígértek. Volt aszfaltrajz- és ügyességi verseny,
volt májusfamászás és fõzõverseny, és volt
borkóstoló és lovas-, íjászbemutató. S akinek ez még nem volt elég, annak ott volt a
ringlispíl és céllövölde. A színpadon számos mûsort tekinthetett meg a nagyérdemû. Zajlott ott helyiek és távolból jövõk
táncbemutatója és láthattak iskolai színjátszókat. Jó néhány különbözõ mûfajú zenei
elõadásban is ki-ki kedvét lelhette. A focipálya is adott programot, lehetett tizenegyeseket rúgni és szurkolni az öregfiúknak. S aki mindezekre nem volt kíváncsi, az
ismerõseivel kvaterkázhatott egy-egy sör
vagy bor mellett. Ki is használták sokan a jó
idõ és a programok adta lehetõségeket,
rengeteg biatorbágyi és sok idegen arc
örülhetett e napnak.
Csupán az esti programmal, a plakátokon feltüntetett Világ királynõjének napja
megnevezéssel nem tudtam mit kezdeni.
Nem értem, mi bajuk van a rendezõknek a
magyar törvényekben is rögzített munka
ünnepével. Attól, hogy ezt korábban megpróbálta kisajátítani a kommunista rendszer, attól még ez nem veszítette el jelentõségét. Sõt, a mai, helyenkénti vadkapitalista viszonyok között igenis szükség van rá.
(József Attilát is megpróbálták kisajátítani,
attól õ még nem lett kisebb költõ, s a költészet napja most is kapcsolódik nevéhez.)
A rendezõk így nyilatkoztak: jellegzetesen magyar majálisra van szükség, és olyan
szellemi tartalmat kell találni, amely elhomályosítja a teljesen értelmetlenné vált internacionalista jelleget. És ezzel kisajátítani
egy ünnepet, csak éppen a másik oldalról... Ráadásul ilyen többszörösen átvitt
magyarázattal, következtetésekkel. Ilyen
nehezen érthetõ ideológiát ráhúzni erre az
ünnepre.
Vártam Semlyén Zsolt egyházügyi államtitkár úr esti elõadását. Gondoltam, õ
helyére teszi ezt a zavaros ideológiát. Õ elmondhatta volna, ha már a szentek között
keresgélünk, akkor inkább munkás Szent
József ünnepét kellene erõsíteni. (Bár ezzel
újra kirekesztünk másokat.) Az államtitkár
úr azonban nem jött el. Talán nem kívánt
azonosulni a meghirdetett ideológiával...
(Nem értettem a Történelmi Családok
Egyesülete (értsd: az egykori arisztokrata
családok leszármazottai) tagjainak megjelenését sem. Igaz, egyiküknek az Ürge-hegyen van hétvégi háza... Esetleg lehetett
volna a Szilyek, Fáyk stb. leszármazottait
elhívni. Nekik korábban kicsit több közük
volt településünkhöz. S mi közük van nekik
a meghirdetett ideológiához?)
S talán, ha már semmiképp sem tetszik a
munka ünneplése, esetleg meg lehetne
hagyni e napot majálisnak. Nem kell ahhoz
ideológiát gyártani, hogy az e napon az Iharosba látogatók jól érezzék magukat. Mint,
ahogy többségében nem is azért mentek...
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