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Ünnepeink

Emlékezés a kitelepítésre
A Faluházban február 16-án, az 1946-ban történt németajkú lakosság kitelepítésének 57. év fordulója alkalmából tartott koszorúzással egybekötött megemlékezést Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata és Német Kisebbségi Önkormányzata.
Ünnepi beszédet mondott Hercegfalvi Hajnalka. A szónok – aki
már a kitelepítés után született – nem volt részese az akkori eseményeknek, de az erõszakkal szétszakított családi kötelékek õt sem kímélték meg az itthon maradók és a kitelepítettek sorsának keserûségétõl. Így vele együtt sokan nem ismerhették meg az újhazába
kényszerülõ nagyszüleiket, rokanaikat... A fájó emlékeket felidézõ

szavai még ma is, több mint félévszázad múltán sebeket szakítanak
fel, könnyeket csalnak az arcokra...
Az ünnepi mûsorban közremûködött: Tankó Tamás, Szalai Erzsébet, Báder Alexandra, Holczer Angéla és Topa Boglárka, valamint a német nemzetiségi tagozat énekkara Szegedi Adrienn vezetésével.
Az elõadás után a fúvósok kíséretével vonult a közönség az egykori vasútállomás udvarára, ahol az – 1996 óta a Faluház falán lévõ
– emléktábla elõtt fejet hajtva helyezték el az emlékezés virágait.
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Március 15.
Március 14-én, este a Faluház udvarán
találkoztak a Torbágyról és Biáról induló
fáklyás felvonulás résztvevõi. Az érkezõket
a videó kivetítõn pergõ A költõ vissza tér címû film fogadta. Mivel a film vége felé érkezett a közönség, így félórai didergõ várakozás után kezdõdhetett az ünnepi mûsor.
Elsõként a Férfikórus lépett a színpadra,
akik katonadalokat énekeltek.
Ünnepi beszédet mondott Szakadáti
László képviselõ úr, a Kulturális, Oktatási
és Nevelési Bizottság elnöke. A szónok cikázó gondolatokat merítve – a tér, az idõ, a
történelem és az irodalom tengerébõl – különös kalandozásra vitte hallgatóságát.

Majd visszazökkenve a hétköznapi életbe
az áprilisi Európai Uniós szavazás nagy kihívásáról szólt. Beszédét Arany János gondolatait felidézve fejezte be.
Petõfi Sándor: Nemzeti dal címû költeményét rockosított változatban adta elõ
Szakadáti Mátyás és kísérete.
Talán a hideg, talán a mûsor hosszúsága
miatt egyre fogyatkozó közönség többsége
– kiknek egy része hazament, egy része a
Faluházban melegedve, forró teát kortyolgatott – már nem várta végig a történelmi
játszóház mûsorát...
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