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Volt egy szép napunk

Ezüstöt kaptunk

A farsangi hagyományápolás sikeres hangulatában Polgármester Úr megkérdezte tőlünk:
- Elmennétek Hajdúszoboszlóra egy napra? Utazás, belépés
a strandra.
Már hogyne mennénk! Lenne egy nap, amikor nem kell
dolgozni, izgulni, kibukni. Hosszas időpont keresés jött
ezután. Nekem mindig a gondtalan strandolás járt az eszemben. Hogy miért nem megyek el csak úgy? Az más, mi már
úgy összeszoktunk, hogy együtt még fürödni is jobb. Nagy
nehezen megszületett az utazás dátuma: május 19. Ha már
van ez az ajándék, legyen tele a busz! Addig szervezkedtünk, míg sikerült. Az autóbusz Tóth Bandi vezetésével
előállt. A programot Kiss Zoli vezényelte, ő intézte a belépést. Borult volt a reggel, de reménykedtünk, csak kisüt
majd a nap. A szabadság pillanat jött el ezután. Lehetett
választani a fedett és szabadtéri medencék között. Igazi
világszínvonal lett Hajdúszoboszló! Az öltözőktől kezdve a
medencék masszírozási programjáig, a hagyományos vendéglátási lehetőségekig. A sajtos-tejfeles lepcsánka zöldséges körettel; nem fogják elhinni mennyire finom volt! Biztos
gondolják miért. Azért is mert nem nekem kellett sütni!
Akkora a lehetőség, hogy egész nap elfoglalhatjuk magunkat! A párok, baráti társaságok együtt lehetnek. Van alkalom
hosszas beszélgetésre, ellazulásra. Megvalósult a jóslat: Jó
idő lesz Magdi néni! A ti dolgotok csak az, hogy nagyon jól
érezzétek magatokat és nagyon jól szórakozzatok! A feladatot teljesítettük, nem esett nehezünkre!
Tisztelettel megköszönjük az ajándékot Barabás Ferenc
polgármester úrnak, Magyar Demokrata Fórum helyi szervezetének és Tóth Andrásnak. Ezután is igyekszünk munkánkkal kisvárosunk jó hírnevét erősíteni. Jávor Jánosné

A KOTA versenyeire tavaly neveztünk be először. A Térségi vetélkedőn Tégláson Kiváló minősítést kaptunk, ezzel
eljutottunk az Országos Népzenei Minősítőre, Derecskére.
Annyit gyakoroltunk, hogy már talán a tornázók és a városközpont lakói is fújják népdalainkat. Különösen felfigyeltek
Nagyné Jankó Judit szólójára, jó a vevőkészülékük.
Egész napos volt a rendezvény Derecskén, minden korosztály, sokféle műfaj mutatkozott be. Több, fiatalokból álló
csoport erdélyi eredetű dallamokat hozott. Hangszer kísérettel is énekeltek. Voltak 30 fős csoportok is, ezek női és férfi
tagokból álltak és fergeteges műsort adtak elő. Mi 12-en
léptünk fel Bihari és Galgamenti csokrainkkal, Juditkánk
Erdélyi népdalcsokrot és balladákat énekelt „tiszta forrásból”. Polgármester úr is elkísért bennünket és nyugtatott a
pattanásig feszült hangulatban.
A produkció – a kezdeti bizonytalanság után – szép volt. A
színpadon a hangvilla á hangját nem találtam el, addig is és
azóta is mindig. A szólót szépen, tisztán hozták az óvó nénik, és az idősebbek is. Egységes, jó ritmusú, szép népdaléneklés volt, ezt bizonyította a vastaps, a visszhang. Felüdülést jelentett az autentikus erdélyi csokor Nagyné Jankó
Judit előadásában. Aki az anyatejjel szívta szülőföldje népzenéjét, az tudja hitelesen tolmácsolni. Hogy miért kapott
ezüst minősítést? Ez az, ami megérthetetlen. Hisz tavaly Joó
Árpád tanár úr gyönyörűségesnek nevezte énekét. Hát mi
sem fogadtuk kitörő lelkesedéssel az ezüst minősítést, az
már igaz. Bízunk abban, hogy jövőre még jobbak leszünk.
Június 9-én itthon, júliusban Borson, Réven és itthon az
aratónapon, augusztus 20-án ártándon és városunkban fogunk műsort adni. Azután szeptemberig pihenünk, közben a
borsodi Szemerén és környékén bihari hangulatot teremtünk.
Jó pihenést kívánunk mindenkinek!
Jávor Jánosné

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő
ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyam
indul szeptembertől Biharkeresztesen
egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minőségi garanciát és Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja változatlanul a tavalyi áron 650 Ft/óra
(havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink 95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
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