Majális Nyírbogáton
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata és az „Egy Jobb életért” a Nyírbogáti
Fiatalokkal együttműködve Majálist szervezett a Községháza udvarán, ahol egész nap
felhőtlen
kikapcsolódást
nyújtottak
kicsiknek
és
nagyoknak
egyaránt.
Rendezvényünkön Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte a
megjelenteket.
Május elseje a fiatalság tavaszi örömünnepe. A májusfa a zöld ág, a természet
megújhodásának, újjászületésének a szimbóluma. Legtöbb esetben szerelmi ajándék is.
Településünkön közel húsz fiatal lányos ház portája elé állítottak májusfát, melyet
szalagokkal, lufikkal, virágokkal díszítettek. A feldíszített májusfákat zsűri értékelte. Nehéz
volt a döntés mert szebbnél szebbek voltak a májusfák, de végül is a díjat a Jókai út 21 szám
alatti lányos porta kapta, hisz nem csak a májusfa volt a legszebb, hanem a kerítésre lila
orgona virágból kirakott hatalmas szív. Mindezt Csák Tamás készítette Jánszki Katának.
Reggel a Béke téren az óvodás és iskolás gyerekek közreműködésével feldíszítettük a falu
május fáját. Ezt követően Tószegi Nóra egy közös reggeli tornára invitálta a fiatalokat,
felnőtteket egyaránt. Önkormányzatunk minden intézménye tevékenyen részt vállalt az egész
napos programban. Az előkészítő munkák során az ifjúsági ház dolgozói elkészítették a
település májusfájára a színes díszítéseket, valamint a szép okleveleket, melyeket a résztvevők
kaptak meg a majális végén. A konyha, az óvoda, és az ifjúsági ház dolgozói elkészítették a
finom tepertőkrémes tízórait, a kemencében sült a finom kenyérlángos. Tízórai után
elkezdődtek a programok. Az óvodás gyerekek részére az óvónők igyekeztek olyan népi
játékokat összeállítani, amelyeket régen is játszhattak a majális résztvevői. Nagy sikere volt a
„bubuc” viadalnak, a „mókusetető”, a csutkadobáló, a „csirkepofozó” valamint a „szigetépítő”
versenyeknek. Szívesen kipróbálták a fiatalokon kívül még a felnőttek is ezeket a játékokat, s
próbára tették az ügyességüket. Legjobban a gólyaláb kipróbálása aratott nagy sikert. Mi is
kedvet kaptunk a játékhoz, s közösen beálltunk a kötélhúzó versenybe is.

Volt kerékpáros, hullámdeszka - ügyességi, verseny is, melyet rendőrök koordináltak,
köszönet a segítségükért. Az az ifjúsági ház dolgozói, csillámtetoválással várták a majálisra
érkezők apraja-nagyját. Egész nap sorakoztak a gyerekek és a fiatalok egy-egy szép
tetoválásért.
Az iskola pedagógusai karikában párosan futást, görkorcsolya- gördeszka - kötélhúzás,
zsákban futás, pókjárás, rákjárás, krumpli szedés, térdhez kötött labdával szökdelés,
labdavezetés lábbal, talicskázás, ugrókötelezés, társ áthordása hullahopp karikával ügyességi
játékokkal szórakoztatták a majálison résztvevőket. A Bogát Vezér Tornateremben Sütő
Katalin testnevelő tanárnő vezetésével röplabda és kézilabda mérkőzések zajlottak.
Mindeközben a szabadban keringtek a finom illatok, önkormányzati konyhánk dolgozói két
üstben készítették a finom slambucot, melyet minden résztvevő megkóstolhatott.
Ezen a napon a műfüves pálya sem maradt kihasználatlan, egész nap zajlottak a kispályás
labdarúgó mérkőzések. A labdarúgó tornára négy felnőtt és négy általános iskoláskorú
játékosokból álló csapat nevezett. Ezekben a csapatokban közel 60 labdarúgást szerető fiatal
játékos mérhette össze tudását körmérkőzések formájában. A felnőtteknél hatalmas csaták
alakultak ki a mérkőzések folyamán és a szoros küzdelmek után a következő eredmény
született.
I. helyen a „Sportszár” néven játszó csapat zárt. (Tagjai: Kiss Csaba, Tóth Balázs, Tóth
Gergő, Mocsár Zsolt, Gyarmati Nándor, Diczkó István, Nógrádi Sándor.)
II. helyen a „Drink Team”, III. helyen a „Laza Fiúk”, IV. helyen a „Hell Dragons” nevű
egység végzett. A gólkirályi címet Újfalusi Balázs szerezte meg 9 lőtt góllal. A legjobb kapus
Károly Adrián lett. A legjobb és legrutinosabb játékosnak járó oklevelet pedig Bákonyi Gábor
kapta.
A fiatalabbaknál a „Hulligens” csapat lett a győztes. (Tagjai: Tácej Ákos, Kapitány
Botond Tibor, Bákonyi Balázs, Czine Dominik, Madácsi Roland, Gami Zoltán.)
II. helyen a „No name” nevű csapat végzett, III. - IV helyen a „Sárkányok” és a
„Kobrák” csapata osztoztak. A gólkirály címet a fiataloknál Madácsi Roland szerezte meg
6 góllal. A legjobb kapus Pásztor Zsolt lett, a legjobb játékos címet pedig Dzsudzsák Dominik
szerezte meg.
A későbbiekben még két lány csapat is össze mérte erejét.
Összességében remek mérkőzéseket láthattak az eseményre kilátogatók és egy üde színfoltja
volt ez a sportesemény a Majálisnak. A tornát Sütő Ottó tanár úr szervezte és vezényelte le.

Rendezvényünk keretében sor került az I. Márka független autós találkozóra is, ahol
településünkről és a környező településekről kb. 30 autó érkezett. Az autós találkozó
keretében volt itt autó hangnyomás, - autó szépség, - autó ügyességi, felni szépség, - autó
limbó és felni tartó verseny is. Elismerésül az okleveleket és a kupákat Dr. Simonné Dr.
Rizsák Ildikó településünk polgármestere adta át. A találkozó célja az volt, hogy az autók
szerelmesei bemutathassák egymásnak saját járműveiket.
A szervezők - a kicsikre is gondoltak - egész nap bálnás csúszdás- ugráló várta őket.
Reméljük sikerült mindenki számára egy színes, ötletekkel gazdag napot szerezni. Az egész
napos majális zenei hangulatáról Bodolai István gondoskodott.
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