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Verőfényes szép napra és a gólyalábas kikiáltók hangos invitálására ébredtek a nagyalásonyi
lakosok, majd lovas felvonulás és zeneszó kíséretében hintóról kínált pálinkakóstolásban is
részük lehetett. A Ludas-tóhoz a reggeli órákban érkező látogatókat térzene és a rendezvényre
készülő házigazdák fogadták. Nagyalásony a tavalyira ráduplázva ismét Kistérségi Kulturális
Rendezvénynek adott otthont augusztus 17-én.

A rendezvényt Nyámándiné Rozner Gyöngyi, a Nagyalásony Község Kultúrájáért, Kulturális
Öröksége Megóvásáért Alapítvány elnöke nyitotta meg. Köszöntötte Ékes József és Gőgös
Zoltán országgyűlési képviselőket, Stolár Mihályt, a Veszprém megyei közgyűlés tagját,
Menyhárt Tibort, az SMB Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület elnökét, Bereczky Nórát, a
Devecseri Járási Hivatal vezetőjét, Oláh Gézát, Bakonyszücs polgármesterét, Dr. Hárs
Józsefné könyvvizsgálót, Bali Tibor plébánost és a helyszínen megjelent vendégeket.
Ismertette, hogy az SMB Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesületen keresztül az MVH-hoz
beadott pályázat keretében az alapítvány 4.271.817 forintot nyert a kistérségi rendezvény
lebonyolításához. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítettek a rendezvény
szervezésében és lebonyolításában.

Csöngei Gábor polgármester átvéve a szót köszöntötte Nagyalásony lakosságát, a faluból
elszármazottakat, a kistérség minden résztvevőjét. Megköszönte a főzőcsapatokban való
részvételét Modori László borszörcsöki, Osváth Károly csöglei polgármestereknek, Pető
Lászlónak, a Somlótája Vadásztársaság tagjának, a Bakonykarszt Zrt. csapatának, a Devecseri
Járási Hivatal munkatársainak, a nagyalásonyi konyha dolgozóinak, az előkészítést az
önkormányzat munkatársainak és a Start munkaprogramban résztvevő közmunkásoknak, a
támogatást az SMB Leader Akciócsoportnak, a „Táncsics” Mezőgazdasági Zrt.-nek, a
Somlótája Vadásztársaságnak, az Ajkai Kristály Kft.-nak és a Magyar Postának. Ahogy
fogalmazott, jó házigazdaként igyekeznek mindent megtenni, hogy a térségből érkezettek az
elmúlt évhez hasonlóan ismét jól érezhessék magukat a hagyományőrző napon.
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Ékes József beszédében az elmúlt húsz évben Csöngei Gábor polgármestersége idején
végbement fejlődésre emlékeztetett. Nagyalásonyban a környéken az elsők között kerítettek
sort a gázberuházásra, a csatornázásra, az utak felújítására, és az elvégzett munkának
köszönhetően a község fejlődése ma is töretlen. Felidézte, amikor a Ludas-tó környéke még
sártenger volt, és először beszélgettek annak fejlesztéséről, és azt, amikor a megvalósítást
követően a polgármester saját aranyhalát tette be a tóba. Nem tudni, hogy az aranyhalat
kifogta-e azóta valaki – mondta, – de a terület a hitnek, az összefogásnak és a szeretetnek
köszönhetően méltó helyszínt ad a térségi napnak, a települések egymáshoz közeledésének.

Czigler László alpolgármester H. Szabó Lajos, a Kossuth Szövetség Veszprém megyei
szervezetének titkára és a nagyalásonyi képviselő-testület közös könyvajándékával mondott
köszönetet Csöngei Gábornak az elvégzett munkáért, melynek eredményeképpen
tizenkilencedik alkalommal rendezték a falunapot, utóbbi kettőt kistérségi összefogással.

A műsor a Pápai Vadvirág Néptánc együttes „Vadvirág csokor” gazdag folklór előadásával és
az utánpótlás csoport bemutatkozójával, valamint a Ramazuri Bábszínház „Ördöngős mese”
című bábjátékával kezdődött. A főzőcsapatok révén a helyszínen készített étkek délidőben
gazdára leltek, melyek elfogyasztásához Dömsödi Farkas Bálint „Jó ebédhez szól a nóta!”
előadása adta meg a sajátos hangulatot.

A kisebb gyerekeket óriáscsúszda, légvár, akadálypálya és fajátékok várták, a nagyobbak a
rodeo bika megülésében, festéklövészetben és íjászatban próbálhatták ki bátorságukat és
ügyességüket. Nem sok gyerek akad a környéken, aki még nem ült pónin, a sétakocsikázás a
faluban pedig a családosok körében közkedvelt. Délelőtt „A hír a miénk! Értékteremtő és
Értékőrző Egyesület várta a felnőttek mellett kicsiket is bemutatkozó standján, ahol a tavalyi jól
bevált mézeskalács-díszítés mellett a kőfestés nagy sikert aratott. Az egyesület további
meglepetése volt Csöngei Judit helyi vállalkozó felajánlásában a csillámtetoválás, ugyanakkor
az ilyenkor már szokásos arcfestés is favorit maradt. Délután megkezdődtek a kézműves
foglalkozások; Tóth Gergely tüskevári fazekasmester korongozásra, Benedek Gábor
csuhézásra, szalmafonásra, gyékényezésre és kosárkötésre tanította a gyerekeket. A felnőttek
sem maradhattak dolog nélkül, sodrófadobó és sörivó versenyben mérkőzhettek meg.
Vállalkozó mindkettőre egyik-egyik nem fölényével, szép számmal akadt.

Boldizsár Zsolt festőművész nem először mutatkozott be tájképeivel a helyi közönség előtt, mint
mondta, Nagyalásonyhoz ezer szállal kötődik, ide mindig hazaérkezik. A dákai „Batthyány Ilona”
Fogyatékosok Otthona képviselői is jártak már falunkban, hiszen kerámiáikat, szövött

2/3

Kistérségi Kulturális Rendezvény Nagyalásonyban, avagy ki fogta ki az aranyhalat?
2013. szeptember 12. csütörtök, 21:47

szőnyegeiket a decemberi mézeskalácssütő verseny vásárában már megmutatták. A
Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás nemrégiben alakult Egészségfejlesztési
Irodájának munkatársai vérnyomás- és vércukormérést végeztek a helyszínen és
tanácsadással segítették az érdeklődőket.

A színpadon Éles István humorista paródiáit a Jó Laci Betyár mulatós műsora követte, a
nézősereg nagy tetszésére. Az operettgála szintén hozzátartozik a nagyalásonyi falunapok jó
hangulatához, melyet a Grácia hegedűtrió virtuóz előadása tetőzött. A Crystal Country Club
harmadik éve tart linedance bemutatót a helyi falunapi színpadon, bevallottan még mindig
remegő lábakkal. A siker azonban ez alkalommal sem maradt el, repetának a „Country Roads”
című country himnusz táncát adták elő.

A nap lezárásaként a pápateszéri Koppánytető Lovaspark honfoglalás kori történelmi lovas
előadása idézte meg zenével, dobszóval, tánccal és harci bemutatóval a régmúlt világát. A
legkitartóbbak a sátorban a Flipper zenekar nótáira rophatták hajnalig.

Azt a bizonyos aranyhalat, ha a nagyalásonyiak fogták ki, akkor a térségből érkezőkkel is
megosztották.

Sörösné Kolonics Erzsébet (HCJD)

Képek Picasa weboldalunk on !
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