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A gyermekek örömére programokkal; a hagyományosan ilyenkor tartott horgászversennyel,
fazekas, kézműves foglalkoztatókkal, óriás légvárral készült Nagyalásony Község
Önkormányzata. A kisebbeket arcfestés és lufikat hajtogató bohóc, a nagyobbakat a Mogetiana
Egyesület várta íjászversenyre és humoros vetélkedőre. A májusfa kitáncolása
Nagyalásonyban szokásosan a gyermeknaphoz kapcsolódik, ez a felnőttek ilyenkorra
szervezett feladata.

A horgászverseny – a helyszíni nevezést követően –, 8 órakor kezdődött a gyermeknapnak
helyet adó Ludas-tó partján. A tavat körülölelő park füve ilyenkor még nedves, de ez nem
akadályozza meg a kis horgászokat abban, hogy szerelékeikkel helyet foglaljanak, és a csendet
időnként megtörő madárhangok kíséretében megkezdődjön a három órán át tartó vetélkedés.

Az idén mindössze tíz fő jelentkezett a megmérettetésre. Ennek okaként a kamasz korosztály
„kiöregedése”, és a picinyek még meg nem történt beavatása – bár versenyen kívül erre is volt
példa –, jelölhető meg. A résztvevőknek mind a kifogott halak súlya, mind pedig darabszáma
nagy sikerélményt okozott, lásd fotók. Az azonban kétségtelen, hogy a dobogós helyezéseket a
rutinosabb versenyzők érték el, akik három kategóriában ketten osztoztak
horgászfelszereléseket tartalmazó díjakon, melyeket Csöngei Gábor, Nagyalásony Község
Polgármestere és Czigler László önkormányzati képviselő, a verseny szervezője adott át.
Lássuk tehát az eredményeket: A legtöbb súly kategóriában 1,95 kg-mal a tavalyi győztes,
Sikos Dominik előzte meg a 0,74 kg-mos fogást produkáló Vánkos Marcellt. A legnagyobb
halat, egy 1,35 kg-os pontyot Sikos Dominik, a legtöbb halat, ami 53 db volt, Vánkos Marcell
fogta. Megemlítendő még Vánkos Patrik neve, aki 36 db halat fogott, ami összesen 0.66 kg-mot
tett ki. A győzteseknek és minden résztvevőnek gratulálhatunk eredményeikért.

A halfogás mesterségét ezen szép tavaszi napon a felnőttek is gyakorolták a helyszínen,
melynek eredményeként Domonkos Péter versenyen kívül két halat, egy 4,07 kg-mos amurt és
egy 1,20 kg-mos pontyot fogott, továbbá meglehetősen nagy nézőközönséggel egy további
nagy halat is fárasztott, ami egy végső csobbanással eltűnt a tó mélyén. „Most aztán
bebizonyítottuk, hogy mennyi hal van a tóban!” – nyilatkozta a fogások után.

Nem feledkezhetünk meg a további korán kelőkről, Nyámándi István falugazda irányításával a
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sátor és a környék berendezését végző közmunkásokról, és az ebédkészítésben Vargáné
Molnár Máriának segédkező asszonyokról, akik körében „A hír a miénk!” Egyesület tagjai is
tevőlegesen jelen voltak. A választék gulyásleves és babgulyás volt, melyet 12 órakor egy
szelet kenyérrel szervíroztak a helyieknek.

Ebéd után Kovács Róbert gyermekeknek szóló zenei összeállítása mellett kicsik és nagyok
birtokba vették a területet. Nagy sikere volt az ugráló várnak, az íjászatnak, és benépesült a
játszótér is. Nagy volt a sorban állás az arcfestésnél, ahol pillangók, manók, masnik, csillagok,
sőt akár pók is került az ártatlan pofikákra. A kosárfonás és az agyagozás visszatérően
sikerélményt adó tevékenység a kipróbálóinak. Az elkészített tárgyakat aztán az anyukák,
apukák óvták, védték, mindaddig, míg azok trófeaként haza nem kerültek. A bohócfiú által
készített virágok, szívek szintén erre a sorsra jutottak. Több felnőtt egész virágcsokrot hordozott
magával, miközben gyermekét kísérgette. A kicsiknek pedig sokfelé akadt dolguk, így aztán
türelmetlenül várták például, hogy a pónilovak hátára csücsüljenek, a pónik húzta lovas kocsi
pedig egész délután gyermekhaddal megrakva járta a falu utcáit.

Az ízlelőbimbók is megkaphatták, ami nekik járt. Minden volt, ami egy gyermeki szem-szájnak
ingere lehet; üdítő, vattacukor, fagylalt és kürtőskalács minden mennyiségben. És aki az
éhségét akarta elütni, a lángososnál megtehette ezt.

A férfiak az ebéd utáni szusszanást követően a májusfánál gyülekeztek, majd a nézőközönség
derültségére a „Lánc, lánc, eszterlánc” című dalt énekelve körtáncot, vagy, ahogy nálunk
nevezik „marhatrappot” jártak, majd a traktor markoló kanala elvégezte a rá rótt feladatot,
kidöntötte az első nyomásra kissé még ellenálló májusfát. Csöngei Gábor polgármester
felkiáltásával „Éljenek a hölgyek!” véget vetett az idei májusfa ünnepnek, majd meghívta egy
pohár borra a résztvevőket.

A gyermeknapi vigadalmat kora este zárták, gyermekek és felnőttek egyaránt elfáradva hagyták
maguk mögött a Ludas-tavi parkot. Egy dolog vitathatatlan: ez a nap a gyermekekről szólt.
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