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Elism erések Pedagógusnapon
A P edagógu sn ap a lk a l
mából a K ulturális K öz
pontban idén is ünnepé
lyes keretek között kö
szöntötte a város vezeté
se a Nyírbátorban okta
tó-nevelő m unkát végző
óvónőket, tanítókat, taná
rokat. A legkiemelkedőbb
munkát végző pedagógu
sokat elismerésben része
sítette B a lla Já n o sn é polgárm ester.
Aranygyűrűt kapott H adházi Albert, a
Báthory István Gimnázium és Szakközépis
kola igazgató-helyettese, N agy József, a Beth
len Gábor Szakiskola, Szakközépiskola és Kol
légium tanára, Fodorné Gurcsó Ildikó ma
tematika-kémia szakos tanár, VeresJánosné
óvodapedagógus, Nagyné Lőrincz Lilla történelem-ének-zene szakos tanár, Fazekas M i
hály zenetanár és Barna Ghóorbiológia-tech

K itün tetett p ed ag ó g u so k a K u ltu rális K özpon t pódium án
nika szakos tanár. Pedagógus Szolgálatért
Emlékéremben részesült Baracsi Lajosnébiológia-testnevelés szakos tanár, Fodorné Gurcso
Ildikó matematika-kémia szakos tanár, Gyar
m ati Ferencné tanító, H atházi Ferencné biológia-földrajz-mentálhigiéne szakos tanár,
Hájer Istvánná magyar nyelv és irodalom-orosz
szakos tanár, Kertes Zoltánná tanító, Lénárt
Zoltánná matematika-műszaki ismeretek és

gyakorlatok szakos tanár, Márku Györgyne
tanító, kémia szakos tanár és Szép Lászlóne
magyar-orosz szakos tanár.
H arm incöt éve a pedagógus pályán elisme
rést kapott M olnár Gábor tanár, Fodom é
Gurcsó Ildikó matematika-kémia szakos tanár,
Ju rth Sámdorné tanító, Kanda M argit tanító,
Kovács Béláné óvodapedagógus és Popovics
Jo zset matematika szakos tanár.

A z Ipari Parkba költözik a Serioplast
Több, m int 60 ezer négyzetm éter te
rületet v ásáro lt a S erio p last a n yírbá
tori Ipari Parkban. Az E u rópa több or
szágában érdekelt o la sz cég jú n iu s 5én írta alá a n yírbátori önkorm ányzat
vezetőivel az adás-vételi szerződést.
A műanyag flakonokat gyártó vállalat az
Unilever egyik legnagyobb beszállítója, nem
véletlenül esett tehát a választása Nyírbátor
ra. A beruházás első ütemében egy 6 ezer
négyzetméteres csarnokot építenek, melyben
50 szakmunkást foglalkoztat majd. Az új
üzem a Serioplast tizennegyedik gyára lesz,
amelyhez nagy reményeket fűz a cég fejlesz
tését végző O M H Kft. ügyvezetője. Carlo
Innocend elmondta: rövid távon csak az Uni
lever számára gyártanak flakonokat, de rö
vid időn belül szeretnének más cégeknek is
szállítani, és nemcsak Magyarországon. Elő
rehaladott tárgyalásokat folytatnak például
egy szlovák vállalattal, ahová már Nyírbá
torból szállítanának. Hosszabb távon pedig
azt tervezik, hogy saját maguk állítanak majd

B a lla Já n o sn é é s C arlo Innocenti
elő végtermékeket is, azaz maguk töltik meg
az általuk előállított flakonokat.
A 6 ezer négyzetméteres csarnok decem
berig készül el, addig pedig az Unilever
egyik épületében helyeztek el egy gyártósort.
Az új üzem összköltsége 10 millió euro, amit
önerőből, banki segítséggel finanszíroz a
cég, nem kis kockázatot vállalva.
Francesco Azzara, az Unilever Magyaror
szág Kft. Nyírbátori Gyárának igazgatója

úgy véli, megéri ez a kockázat, jó döntés
volt Nyírbátorba hozni a Serioplast leg
újabb üzemét. A terület földrajzi fekvése, és
a város pozitív hozzáállása ugyanis segíti a
vállalkozás céljainak megvalósulását Az a
tény pedig, hogy az Unilever egyik legna
gyobb beszállítója, nemcsak a flakongyártó
kockázatát mérsékli, de számukra is piaci
előnyt jelent, ami tovább erősíti a nyírbá
tori gyár pozícióját
BallaJánosné polgármester szerint jó dön
tés volt, amikor 2005-ben jelentős fejleszté
seket hajtottak végre az Ipari Parkban. Az
óta minden évben megjelenik egy-egy stabil
befektető, s e legutóbbi esetben külön öröm,
hogy egy meglévő vállalkozás vonzotta ide
partnerét. Az új cég betelepülését pedig nem
csak a várható bevétel miatt üdvözli a vá
ros. Hiszen a tervek szerint a decemberig
elkészülő üzem csupán az első lépcső: a be
építési terv három ilyet tartalmaz. Balla
Jánosné abban bízik, hogy a piaci feltételek
kedvező alakulása a további tervek megva
lósítását is lehetővé teszik.
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A T eleki B lanka—d íj Az esélyt teremtő
A Magyar Köztársaság
gyógypedagógus
oktatási és kulturális
m inisztere a 2008. évi
Pedagógus N ap alk al
m ából Teleki BlankaDíjat „Az esélyt terem
tő p e d agógu sok n ak ”
kitüntetést adományo
zott megyénk tíz peda
gógusának.
Az Ú j Tudás —Művelt

B o ro s G áb orn ak g ra tu lá l H iller
István m in iszter

ség M indenkinek Prog
ram a magyar közoktatás elmúlt

tíz évének legjelentősebb, évi 140
milliárd forintos forrással gazdál
kodó, korszerűsítő programja.
Céljai a koragyermekkori fejlesz
tés kiterjesztése, az iskolai esélyegyenlőség biztosítása, a tehetséggondozás fejlesztése, a pedagógu
sok ösztönző-rendszerének kiala
kítása. A program egyik alapköve
a pedagógus hivatás presztízsének
növelése.
H iller István oktatási és kul
turális miniszter 2008-ban az Új
Tudás program keretében díjat
alapított „Az esélyt teremtő pe
dagógusnak”, akik kiemelkedő
eredményességgel, odaadással és
hivatástudattal foglalkoznak hát
rányos helyzetű, vagy különleges
gondoskodást igénylő gyerme
kekkel.
A díjat első alkalommal idén
június 3-án száz pedagógusnak
adta át a miniszter az országos
pedagógusnapi ünnepségen, a
N éprajzi M úzeum ban, ahová

nyírbátori pedagógusok is meg
hívást kaptak. Teleki Blanka Dí
jat kapott Boros G ábor nyugal
mazott középiskolai tanár, Ko
vács Jánosné, a nyírbátori Éltes
Mátyás Általános Iskola Speciá
lis Szakiskola, Gyermekotthon,
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa, to
vábbá K arászi C silla, a Nyírpili
si Általános Iskola és Óvoda ta
nítója, fejlesztő pedagógusa.

KovácsJánosné 1978 óta dolgozik az Éltes
Mátyás Általános Iskola Speciális Szakisko
la, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagó
Kovács Jánosné
giai Szakszolgálatnál. G yógypedagóguslogopédusként érkezett intézményünkbe,
s a sérült gyermekek hatékonyabb segítése, az elvárásoknak való
magasabb szintű megfelelés késztette arra, hogy folyamatosan to
vább képezze magát.
Három évtizedes terápiás munkájának köszönhetően számtalan
alig, vagy egyáltalán nem beszélő kisgyerek tanult meg helyesen be
szélni. A fogyatékos gyerekek beszédzavarainak terápiája megegyezik
az épekével, de az eredmény nem annyira látványos, a kezelés évekig
is elhúzódhat. Éppen ezért nagy örömmel tölti el a szakembert, ha
látja az édesanyák mosolygó arcát és hallja a köszönő szavakat. Ez
inspirálta munkája során arra, hogy 1997. tavaszán Szülő Klubot
szervezzen, melynek célja a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek
szüleivel, főleg az édesanyákkal való rendszeres találkozás, segítségnyújtás, a másság elfogadása elfogadtatása.
Aktív pedagógusként példát mutat pályázatok készítése, rendez
vények szervezése, lebonyolítása terén is. A Fogyatékos Gyermekek
Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványhoz benyújtott és meg
nyert pályázataival sikerült és remélhetőleg a jövőben is sikerülni
fog működtetni a Szülő Klubot.
Legfőbb célja azonban, hogy a
gondjaira bízott sérült és hátrá
nyos helyzetű gyermekek is esélyt
kaphassanak a számukra legideá
lisabb feltétel mellett tanulni, fel
nőtté válni.
Kitüntetéséhez szívből gratu
lálunk, munkájához további sok
sikert kívánunk!

A K öztisztviselők N apja alk alm áb ól jú n iu s 11-én m eg
v álaszto tták a z év kö ztisztv iselő jét és k ö zalk alm azo ttját
is. E lőb bi cím et B a ta i Á rp ád (b al o ld a li képünkön), m íg
utóbbit N agy L a jo s (jobb o ld a li képünkön) vette á t a vá
ro si kem pingben ren dezett ünnepségen.

Tóthné Szab ó Éva
(Boros G ábort olvasóink m ár
közelebbről is m egism erhették,
K arászi C silláról későbbi lapszá
m unkban írunk —a szerk.)

Emelkedik aközlekedési balesetek száma
A tű zo ltó ság elm últ évi m u n k ájáró l
szá m o lt be a kép viselő -testü letn ek ,
m elyben többek között szó esik a rró l,
hogy tavaly is nagy h an gsú lyt helyez
tek a fe lv ilág o sítá sra és a sza k h a tó sá 
gi e ljárá so k ra .
A beszámolóból kiderül: 2007-ben a szakhatósági ügyekkel kapcsolatban az elmúlt év
legnagyobb szakmai kihívását az illetékessé
gi területükön megvalósult nagyberuházá
sok — mint például a Coloplast üzeme, a
balkányi Általános Iskola —épületeinek hasz
nálatbavételi engedélyezése jelentette. A tűzvizsgálati eljárások száma az elmúlt évekhez
képest az időközben bekövetkezett jogsza
bályváltozás következtében ismét csökkent,
összesen 13 esetben végeztek vizsgálatot. A

szakhatósági, hatósági munkavégzés során el
kerülhetetlen volt a feltárt szabálytalanságok
miatt a szükséges intézkedések kezdeménye
zése. Ennek során 28 esetben hatósági felhí
vást, négy esetben szabálysértési feljelentést,
és egy-egy esetben helyszíni és tűzvédelmi
bírságot szabtak ki.
Tűzvédelmi felvilágosító tevékenységük
kel az előző évekhez hasonlóan tavaly is igye
kezték megcélozni a lakosság minden kor
csoportját, előadásokat szerveztek, illetve
azokon vettek részt, és közreműködtek az
országos felmenő rendszerű katasztrófavé
delmi vetélkedő helyi fordulójának a lakta
nya területén történő lebonyolításában.
Az elmúlt évben a tűzoltóság ügyeletére
462 jelzés érkezett, ebből 172 tűzeset, 26
káreset és 34 téves jelzés vagy vaklárma volt.

Az esetek száma az előző évben történt vo
nulási adatokkal közel egyező, de ezen belül
a műszaki mentések számának csökkenése,
míg a tűzesetek számának emelkedése figyel
hető meg. A közlekedési balesetek száma vi
szont emelkedett, melynek száma 46 volt.
A személyi állomány munkáját az elmúlt
évben is elismerték. A Magyar Köztársaság
Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszte
re Turgyán M ihály tűzoltó főtörzsőrmestert
kinevezte tűzoltó hadnaggyá. Az OKF főigaz
gatója Molnár István tűzoltó hadnagyot so
ron kívül tűzoltó főhadnaggyá léptette elő.
Jó munkája elismeréseképpen 15-en részesül
tek parancsnoki dicséretben és jutalomban.
A Tűzoltó-parancsnokság Év Tűzoltója elis
merését 2007-ben Hersmanné Petrikovszki
Erzsébet tűzoltó őrnagy kapta.
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A zo n o su ln i a c é lk itű zé se k k e l
Idén áp rilisb an nevezték ki a N yírbá
tori Rendőrkapitányság vezetőjének dr.
Kánya Z oltán r . alezredest. A kapitány
ságvezetőnek azonban nem teljesen új
ez a felad atk ör, hiszen 2003 óta m eg
bízott vezetőként tevékenykedik.

Interjú dr. Kánya Zoltán rendőrkapitánnyal

—M ióta dolgozik a nyírbátori kapitány
ságon?
— 1987-ben polgári alkalmazottként kezd
tem, az akkori igazgatásrendészeti osztályon
személyi igazolványokat állítottam ki. Utá
na egy év sorkatonai szolgálat következett,
majd felszereltem hivatásos rendőrnek és jár
őrként dolgoztam. Közben elvégeztem a
tiszthelyettes-képző iskolát, majd átkerültem
a bűnügyi osztályra nyomozó-, később fő
nyomozói beosztásokba.
Időközben felvettek a Rendőrtiszti Főis
kolára, majd 1994-ben pályázatot írtak ki a
máriapócsi rendőrőrs őrsparancsnoki beosz
tására, amit elnyertem. Ott nyolc évet töl
töttem, az újonnan alakult rendőrőrsön meg
kellett szerveznem a munkát, kialakítani a
munkafolyamatokat. Hat település közrend
közbiztonságáért voltam felelős, amit mun
katársaimmal eredményesen biztosítottunk
is. Ez a beosztás számomra kihívásokban
gazdag volt, fiatal parancsnokként egy olyan
eredményes és összetartó „csapatot” sikerült
építeni, ahol szakmai területen és a magán
életben is feltétel nélkül számíthattunk egy
másra. Az ott töltött évekért a mai napig is
hálás vagyok akkori beosztottaimnak.
A főiskola után felvettek az akkori Pécsi
Janus Pannonius Tudományegyetem Jogtu
dományi Karára, ahol 2000-ben jogi diplo
mát szereztem. 2001-ben a főkapitányság
vezetőjétől ajánlatot kaptam a Fehérgyarmati
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői be
osztására, azonban én semmiképpen nem
akartam Nyírbátort itt hagyni. 2002-ben az
akkori megyei főkapitány a Nyírbátori Rend
őrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetőjének
(kapitányságvezető-helyettesnek) nevezett ki,
majd egy év múlva, 2003 januárjában meg
bíztak a kapitányság vezetésével, és ez év ápri
lisában neveztek ki kapitánynak.
—M iért volt ilyen hosszú a m egbízási idő
szak?

—A beosztás betöltésének feltétele a nem
zetbiztonsági ellenőrzés azért, hogyha léte
zik valamilyen kockázati tényező, akkor azt
feltárja.így a fontos és bizalmas munkakört
betöltő személy kapcsolatait,.hátterét ellen
őrzik. Időközben indult ellenem egy eljá
rás, s amíg az nem zárult le, addig nem ne
vezhettek ki. Parancsnokaim azonban bíz
tak bennem, ezért is tartották fenn több,

D r. K án ya Z o ltán rendőr alezredes, a N yírbátori R en dőrk apitán yság
vezetője
—A városban m ire kell nagy hangsúlyt
mint öt éven keresztül megbízásomat. Az eljá
rás ez év februárjában jogerősen befejeződött, fektetni?
így kinevezésemnek akadálya megszűnt.
—A kapitányságunk egészére és Nyír
—M ilyen tervei vannak? M egkezdett felada bátor területére is jellemző, hogy a bűncselekmények nagy részét a vagyon elle
tok folytatása, esetleg ú j célkitűzések?
niek teszik ki, mellette városunkban fel
— Nagyon sok feladatunk van, amit két cso tűnően magas az erőszakos bűncselekmé
portba sorolok. Az egyik részt az állományon nyek száma is, erre oda kell figyelnünk.
belüli teendők képezik. Egy szervezet csak ak Szintén fontos feladatunk a megfelelő
kor tud hatékonyan dolgozni, ha az abban lévő közlekedési morál kialakítása, a szabályemberek egyénenként is azonosulnak a felada sértőkkel szembeni szigorú fellépés.
A bűnüldözés mellett a bűnmegelőzés
tokkal, ha „csapatjátékossá” válnak.
A vezetők az állomány támogatása nélkül nem re is hangsúlyt kell fektetnünk, amit ka
tudják jól megoldani a feladatukat, a munka pitányságunk már az elmúlt években is
eredményességét a csoportokon belüli kapcso jól végzett. Nagy segítséget jelent, hogy
latok minősége, az együttműködés, egymás a város vezetése is felismerte és elismerte,
kölcsönös tisztelete és segítő szándéka határoz hogy a bűnmegelőzés nem csak a rend
za meg. A kapitányság dolgozóinak gondolko őrség feladata. A képviselő-testület ezért
dását a minőségtudat irányába kell elmozdíta kidolgozta N yírbátor bűnm egelőzési
ni, ehhez azonban valamennyiüknek azonosul koncepcióját, ennek keretében közösen
ni kell a megfogalmazott célkitűzéssel. Ehhez pályázunk, előadásokat szervezünk, be
nekem és parancsnoktársaimnak egy szívós, vonva a lakosság minél szélesebb körét.
A város vezetése a bűnmegelőzést anya
őszinteségen, kölcsönös megbecsülésen alapuló
gi áldozatvállalással is segíti. Az elmúlt
vezetési stílust kell alkalmazni.
A feladatok másik nagy csoportját többek évben és az idén is együttműködési meg
között a minőségi munkavégzés, a szubjektív állapodás keretében a város közrendjé
biztonságérzet kialakítása, a rendőrség elfogad nek javítása érdekében túlszolgálat ellentatása képezi. Az utóbbi az egyik legnehezebb tételezésére egymillió forint támogatást
feladat, hiszen a rendőrség hatósági jogkörénél nyújtott a rendőrségnek.
Meggyőződésem, hogy a bűnmegelő
fogva az állampolgárok szemében gyakran ne
gatív tevékenységet is végez: így különböző el zési stratégia akkor hatékony, ha a helyi
járásokat folytatunk, bírságolunk, büntetünk... társadalompolitika részeként valósul meg.
stb. Ennek ellenére azonban nem érzem lehe Ennek érdekében folyamatosan együtt kell
tetlennek e célkitűzés megvalósítását sem, hi működniük a helyi önkormányzatoknak,
szen a jogkövető emberek a szövetségeseink, és hatóságoknak és intézményeknek a civil
mi ezt a tábort kívánjuk szélesíteni. Úgy fogal szervezetekkel, az egyházakkal, az állam
maztam meg munkatársaimnak, hogy legyünk polgárok közösségeivel. Erről nem mond
ott mindenütt, de soha ne érezzék, hogy ter hatunk le Nyírbátorban sem.
Sebestyén Tím ea
hes a jelenlétünk.
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Támogatói és közösségigondozói szolgáltatás
Új feladatokkal bővült tavaly a szociá
lis, gyerm ekjóléti és gyerm ekvédelm i
szolgálat. A meglévő tevékenységeik mel
lett a tám ogatói és a közösségi gondo
zói szolgáltatást is elkezdték.
A város népessége 2007-ben 13.140 lakos,
a fiatalkorúak száma a nyugdíjasokét lénye
gesen meghaladja, ami a közeljövőben a mun
kavállalás szempontjából kedvező lehet, ha
elegendő számú munkahely létesül. Ellenke
ző esetben a munkanélküliek számának nö
vekedésével kell számolni — utal rá a beszá
moló, melyet legutóbbi ülésén fogadott el a
képviselő testület.
A szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti hatósági feladatok ellátása a Polgármes

• Nem kötelező
Megszűnt a kötelező tüdőszűrő vizsgálat,
mivel az ANTSZ Eszak-Alföldi-Regionális
Intézet Tiszti főorvosa 2008. áprilisi hatá
rozata szerint Nyírbátor már nem tartozik
a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben rögzí
tett fertőzött térségek közé — tájékoztatta
szerkesztőségünket dr. Tóth Á rpád jegyző.
A szűrés háziorvosi vagy szakorvosi be
utalóval ingyenesen vehető igénybe. Alkal
massági vizsgálathoz beutalóval 1700 forin
tot kell fizetni

A rendelési id ő:
hétfő, kedd, szerda péntek:
8.00 - 10.00 óráig
csütörtök: 10.00— 17.00 óráig.

• Am íg a segítség megérkezik
„Amíg az orvos és a mentő megérkezik, el
sősegélynyújtás és komplex újraélesztés” cím
mel 30 órás továbbképzést indít a Magyar
Vöröskereszt Nyírbátori területi Szerveze
te. A képzésre magánszemélyek, és a sze

teri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivata
lában történik. Az elmúlt évben is lehetőség
volt az iskolatej program folytatására, csat
lakoztak a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány
zati ösztöndíjpályázata 2008. évi fordulójá
hoz. A pályázatra 52 kérelem érkezett, a felté
teleknek 43 kérelmező felelt meg, és kapott
támogatást: 10 hónapra havi 5 ezer forintot.
2007-ben is működött a Szociális Föld
program, két eredményes pályázat keretében
120 rászoruló család részére vetőmagot, gyü
mölcsfát, kerti szerszámokat és kemikáliát
adtak, valamint a szociális intézmény terü
letének rendben tartásához egy kerti trak
tort vásároltak és a kertben gyümölcsfákat

Városházi fogadás
A 2007-2008-as tanévben k im a
g a sló teljesítm én yt n yú jtott tan u 
ló k a t fo g a d ta jú n iu s 10-én a Vá
r o sh á z a D íszterm éb en — id én
e lső a lk alo m m al—B a lla Ján osn é
p o lg árm e ster, Németh A ttila a l
p o lg árm e ste r és Gyer-m án L á sz 
ló, a N y írb áto ri B ö lcső d e, Ó vo
da, Á ltalán o s Isk o la é s A lap fo k ú
M ű vészeto k tatási Intézm én y ig a z g a tó ja . A fo gad áso n a 16 d iá k : Fekete P at
rícia, M adarász M áté, K arczub M iriam , Papp N ikoletta, B a lá z si B álin t, K iss
B a láz s, T am ásk ó A nna, K ovács Péter, M ajoros Bence, M eczner D alm a valam in t Ernőd Zoltán, M ajoros M árk é s Tóth G ergő k iem elk ed ő eredm ényei
é rt e lism eré st vehetett á t a v áro s é s a z in tézm én y vezetőitől.

Új épületeket avattak I

//Böszörményi Bt.

m élyes gon doskodást nyújtó szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intéz
ményekben szakm ai tevékenységet vég
zők — kreditpont szerzés céljáb ól —
egyarán t jelentkezhetnek. A szerezhető
továbbképzési pontérték: 45 pont.
A tanfolyam díja 16 ezer forint.
Érdeklődni a Magsai Vöröskereszt Nyír
bátori Szervezeténél, a V itvér u. 28. szám
alatt lehet. Telelon/ta.\:
¡6/42/510-144e-email: nybator@mvkszabolcs.hu

ültettek. Az irodán belül a Városi Gyámhi
vatal önálló szakmai egység. Az elmúlt év
ben 1725 érdemi határozat született. 2007ben 65 esetben kellett intézkedni a gyámhi
vatalnak családi jogállás rendezése ügyében,
mely az előző évekhez viszonyítva növeke
dést mutat. Tavaly hat gyermeket fogadtak
családba.
A támogatói szolgáltatás az elmúlt év ele
jén indult a kistérség 20 településén. A kez
deti nehézségek ellenére év végére sikerült a
jogszabály által meghatározott gondozotti
létszámot elérni, de a szolgálatonkénti 2300
óraszámot nem. A közösségigondozó szol
gáltatás is új feladatként indult 2007. január
l-jétől, a szolgálat pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozásával is foglalkozik.

Folyamatos fejlődésének fontos állom á
sáh o z érk ezett a B ö sz ö rm é n y i B t.:
m ájus 23-án adták át új raktár- és iro 
da épületüket.

Az 1994-ben kis családi vállalkozásból in
dult cég mára valódi nagyforgalmazó lett. S
• K öszön et
a piaci pozíció megkövetelte, hogy nagyobb,
A Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Terüle korszerűbb épületbe költözzenek, melynek
ti Szervezete köszönetét fejezi ki az önkén ideális helyszíne az Ipari Park.
Az egykori Sóhordó utcai kis takarmány
teseknek és a 127 véradónak, akik a május
bolt ma már 13 alkalmazottat foglalkoztató
23-án szervezett véradáson részt vettek.

vállalkozássá nőtte ki magát, mely 7 teher
autóval szolgál ki közel 200 megrendelőt, a
kisfelhasználóktól a nagy farmokig. Három
mozgó boltjuk 43 települést lát el Purina
takarmányokkal Nyírbátortól Nyíregyházáig
és Mátészalkáig. A cég vezetője, Böszörm é
nyi Sándor elmondta: a mai kor viszonyai
hoz alkalmazkodva ma már ők is több lá
bon állnak. Tevékenységüket szállítmányo
zással bővítették, termékpalettájuk pedig hob
biállat eledellel, valamint vetőmaggal, virág
földdel és munkaruházattal szélesedett.
Forgalmuk az utóbbi öt évben megdup
lázódott. Ez a tény egyszerre követelte és
lehetővé is tette, hogy saját erőből megépít
sék az új, 400 négyzetméteres raktárcsarno
kot, s hozzá egy irodaépületet, mely a szük
séges szociális helyiségekkel az alkalmazot
tak számára ideális feltételeket nyújt a meg
rendelők biztonságos és megbízható kiszol
gálásához.
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Sakkfigurák és sárkán yölők

Jú liu s 4-től 6-ig: a XVI. Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál
H árom nap alatt, hat alk alm i „színpadon ” közel 30 előadást láthat az idei
utcaszín h ázi fesztivál közönsége.
A fesztivál aktív közreműködője az idén
a Keleti Motorosok Egyesülete, amely tagjai
közül 25-30 motoros gazdagítja majd a nyi
tó és a záró programot. A színi előadások,
és a felvonulás mellett számos újdonsággal
várják a közönséget, s elsősorban a gyereke
ket a szervezők. A délelőtti ingyenes prog
ramok ugyanis kifejezetten a játék jegyében
telnek majd.
Világszabadalom, s Magyarországon telje-

a b átoriak h o z:

Sárkányos üzenet
2004-ben született egy dal:

„H ej, Bátor, N yírbátor
Szívem fá j utánad
Tán nem is utánad
Fiakért a bánat”
Akkor és azóta, ezt sokan és sokszor éne
keltük együtt a fesztivál szervezői, az itt
fellépő utcaszínházi művészek és sok-sok
nyírbátori segítőnk, aki aktívan részt vett
a fesztivál sikerében.
Pénzhiány miatt soha nem álltunk ilyen
közel ahhoz a nehéz döntéshez, hogy az
idén nem lesz utcaszínházi fesztivál. De a
jövőbe vetett hittel mégis azt üzenjük, hogy
szegény embernek is jár az ünnep. A 2008as Szárnyas Sárkány legyen a gyerekeké és a
felnövekvő ifjúságé. Ennek a gondolatnak a
jegyében kapcsolódott be munkánkba a he
lyi Sakk Szakosztály, a Nyírbátori Asztalite
nisz Sport Egyesület, a Keleti Motorosok
Egyesület, a Nyírerdő Zrt. és számos, a vá
rosért mélyen elkötelezett bátori polgár.
A Sárkány sikere és továbbélése most
azon múlik, hogy a bátoriak, az általános
iskolások, középiskolások kellően nagy
számban kilátogatnak-e hozzánk július 4én és ingyenes délelőtti programjainkra
július 5-én és 6-án.
A Szárnyas Sárkány 16 éve alatt felnőtt
ifjú mulattatok kézműves foglalkozásokkal,
ügyességi és versenyjátékokkal, akrobata és
zsonglőr mutatványok tanításával, kenyér
sütéssel, reneszánsz lovagi tornával, óriás
vikinghajóval várják a felnövekvő nagyér
deműt. Legyen a Sárkány mindenkié! Kí
vánságaink világító lampionjait eresszük
együtt fel az égre a sárkányégetésen.

S zá sz Zsolt

sen új az a sakkjáték, ami szabályaival a nyírbátori gyerekek még az iskolaidőben megismerkedtek.

É lő s a k k é s v ik in g h a jó
A bizánci sakkot 10 méter átmérőjű, kör
alakú sakktáblán, élő figurák játsszák. Ezt a
játékot a Bizánci Birodalomban már a kö
zépkorban játszották, most Magyarországon
elsőként Nyírbátorban, az utcaszínházi fesz
tivál közönsége ismerheti meg a helyi gyere
kek segítségével, akik minden bizonnyal ma
guk is remekül fognak közben szórakozni.
A Szárnyas Sárkány erre a három napra a
vikingek korába is elröpítí a legfiatalabbakat. A tavon 25-30 gyerek evez majd egy
szerre a viking hajón. Több állomáson aka
dályversenyen mérhetik össze ügyességüket
a gyermekek. Például sárkányt kell majd a
vízben lenyilazniuk, de lesz olyan „kikötő”
is, ahol a reneszánsz év jegyében vitézi pán
célt ölthetnek, s korabeli fegyvereket is ki
p ró b á lh a tn ak . M e gism erk ed h etn ek a
Báthoriak korával, beleképzelve magukat
Balassi Bálint vagy akár Toldi kalandos, baj
vívással tarkított életébe.

T avaly a C sek ő C u k rászd a jó 
v o ltáb ól h atalm as sárk án y to rtá
v al ünn epelték a résztvevők a 15
éves ju b ileu m ot
VidnyászkiA ttila rendezésében. A T alán Te
átrum egy nyírbélteki gyűjtésű komédiát, a
Tökm akkot játssza. Ám a régi kedvencek —
ORT-IKI, Vojtina Bábszínház, Ládafia Mű
hely, Kuckó Művésztanya — is hoznak új
donságokat.
A helyi múzeumban július 5-én délután 4
órakor nyílik egy igen színvonalas kiállítás
tíz alkotó festményeiből és kisplasztikáiból
„Reneszeánsz” címmel.
S ami „gyerekszemmel” nézve még izgal
masabb, lehet majd szombaton és vasárnap
babázni: Terka babát és társait öltöztetni,
vetkőztetni a helyi hagyományos viseletekbe. A kislányok pedig maguk is felöltözhet
nek ilyen gyönyörűséges holmikba, s még a
hajviseletüket is újjávarázsolják.

F esztiv álk o csm a, p in g -p o n g show
A fesztiválkocsma területét idén ping
pong asztalok uralják: a játéktéren neves asz
taliteniszezők, K nston Z solt, Gergely Gá
bor, s a Nyírbátori Asztalitenisz Sport Egye
sület legjobbjai tartanak bemutatót. A lel
kes amatőrök között pedig körmérkőzése
ken dől el, hogy ki a fesztivál győztese.
Rég elfeledett magyar játékokkal is megis
merkedhet a közönség, s az aktívabbak ezek
ben is kipróbálhatják ügyességüket.
A fesztivál kísérő programja a Nádudva
ri Kézműves Iskola élő mesterség bemutató
ja, kiállítása és vására. Itt az érdeklődők el
leshetik az egyes tárgyak készítésének mes
terfogásait, sőt meg is vásárolhatják azokat.
A szervezők egy kemence megépítését is ter
vezik: a frissen sült kenyérlángosnak, kenyér
nek pedig nemcsak az illatával lakhatnak jól
a bámészkodók.
V á sá r é s s z ín i e lő a d á s o k
Az idei előadások között jónéhány igazi
csemegét is találhatnak az ínyencek.
Rómából érkezik hozzánk az O ndadurto
Teatro, akik Moliére urat és világát hozzák
közelebb hozzánk, a nyelvi nehézségeket
kiküszöbölve. A beregszászi Illyés Gyula Szín
h áz társu latátó l a L ilio m fit láth atju k

p rak tik u s tudnivalók
A Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Feszti
vál délelőtti programjai ingyenesek. Dél
után azonban csak a jegy megvásárlását iga
zoló karszalaggal lehet a helyszínen tartóz
kodni. A jegyek egységesen 800 forintba
kerülnek, a Bátor Újságban megtalálható
kuponnal pedig 500 forintért lehet bejut
ni a programokra. Egy kupon a család

minden ta g já t — szülőket és gyerm e
keiket is —feljogosítja a 300 forintos
kedvezményre.

C salád i kupon
S d rtftt S irtk f

300 Ft/fő értékben
„Szárnyas Sárkány” Hete
XVI. N em zetközi Utcaszín
h á zi és B ábfesztivál
rendezvényeire
2008. július 4-6.
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Nyírbátor m últja, jelene, jövője szellemében:
Minden évnek megvannak
a jellegzetességei, különle
ges jegyei. 2008 M agyaror
szágon a R eneszánsz éve
lett. 2008 nekünk nyírbátoriaknak azért
is különleges, mert most ünnepeljük te
lepülésünk ism ételt várossá válásán ak
35. évfordulóját.

V etélkedtü n k

Mindkét eseményhez kapcsolódott az a
vetélkedő, melyet a nyírbátori Bölcsőde,
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művé
szetoktatási Intézmény tanulóinak szervez
tek a diákönkormányzatot segítő pedagó
gusok. A vetélkedő a „N yírbátor m últja, je
lene és jö vő je” címet kapta.
A három általános iskolai intézményegy
ségből 9 csapat (72 tanuló) szállt versenybe
május 22-én a Fáy úti iskolában. A versenyt
Németh A ttila alpolgármester nyitotta meg.
Izgalmas és változatos feladatokkal kellett meg
birkózniuk a gyermekeknek. A vetélkedőn
csak azok a csapatok vehettek részt, akik elő
zetes feladatként összeállítottak egy újságot.
Ennek az újságnak a reneszánszhoz, Nyírbá
tor múltjához kellett kötődnie. Szép kiállí
tású és tartalmilag gazdag összeállítások szü
lettek. A zsűri elnöke N yitrai Lászlóné veze
tő főtanácsos volt, tagjai: Németh Attila al
polgármester, dr. Báthory Gábor; az okta
tási—kulturális—sport bizottság elnöke és
P allai Róbert, a Báthori Várkastély vezetője
voltak.
S milyen próbák vártak a versenyzőkre?
Volt képkirakó a város jellegzetes épületei
ből, amiket meg is kellett nevezniük. Csapa
tonként ketten lakóhelyünk nevezetességeit
keresték fel és az azokkal kapcsolatos kér
désekre feleltek. Reneszánsz totóval is meg
birkóztak a gyerekek, 30 kérdésre válaszoltak.
A titkosírás, a hiányos szöveg kiegészítése
mind-mind nagy izgalmat okozott. A legér
dekesebbnek a versírás bizonyult. Hét szót
kellett beépíteniük egy általuk alkotott, legke
vesebb 6 soros versbe. Természetesen ezeket
elő is kellett adniuk. Utolsó feladatként a „Ta

A csap ato k ta g ja i jókedvű en teljesítették a felad ato k at
láld ki a nevemet” játék zárta a versengést.
A rendezvényt az Éden ’96 Kft. támogat
ta. Ők gondoskodtak a csapatok vendéglá
tásáról, és a díjakat is ők ajánlották fel.
A verseny helyezettjei a következő jutal
makkal térhettek haza:

1. hely 32 ezer forint (4 ezer forrint/fő)
2. hely 24 ezer forint (3 ezer forrint/fő)
3. hely 16 ezer forint (2 ezer forrint/fő).
A többi csoport teljesítményét egy-egy
4500 forintos utalvánnyal jutalmazták.

M ajtényi Edit

K ő rö sfő tő l S zékelyu dvarh elyig
A N yírbátori N y u g d íjas É rtelm iségi
Egyesület m ájus 24-29 között a tagjai
részére kirándulást szervezett Erdélybe.
Együtt gyönyörködtünk Kőrösfőn a ka
lotaszegi népművészeti utcai vásár forgata
gában, majd a szárhegyi Lázár—kastélyt néz
tük meg, amely 1532-ben épült. Az első napi
élményektől kissé fáradtan igyekeztünk uta
zásunk végcélja felé a Zetelaka melletti Ivó
ba. Ivó igazi székely hegyi falu a Madarasi
Hargita lábánál 750-800 m magasságban.
1992-ben 399-en lakták mind magyarok,
most több mint 600-an élnek itt.
A gazdag program keretében Farkaslakán
tisztelegtünk Tam ásiÁron sírjánál és elolvas
tuk a sírkövére vésett halhatatlan mondását:

„A zért születtünk a világra, hogy valahol
otthon legyünk benne”
Marosvásárhelyen a Kultúra Palotájába is
betértünk, ahol most is minden gyönyörű.
A Tükörteremben megcsodáltuk Róth Mik
sa festett üvegablakait. Kolozsvár, Csíksze
reda, Csíksomlyó mind-mind kedves emlé
ket jelentenek. Végül felkerestük a székelyudvar-helyi szoborparkot is
A közel 1500 km-es úton a busznak volt
defektje, leesett az ékszíja, az úttalan úton a
hátsó két kerék közé beszorult egy kő, de
Szakács Z solt sofőr biztos kézzel fogta a
kormányt. Neki is köszönjük a sok szép él
ményt és a biztonságos hazatérést.

K ukutsné Forgony Jú lia
az egyesület alelnöke

anyakönyv

C sa lá d i kupon
íy "

300 Ft/fő értékben
„Szárnyas Sárkány” Hete
XVI. N em zetközi Utcaszín
h á zi és B ábfesztivál
rendezvényeire
2008. július 4-6.

Az előző h ónapban születtek:
Czakó Vanessza Anna (Horváth Anna, Czakó
Sándor), Fenyő Emília Angéla (Szilágyi Hermi
na, Fenyő Csaba), Fleischer Noel (Hetei Berna
dett, Felischer Péter), Imrik Zoltán (Cegöldi
Mária, Imrik Zoltán), Imrik Glória (Cegöldi
Mária, Imrik Zoltán), KarásziJázm in (Mezei
Ibolya, Karászi József), Kovács Anna (dr. Bihari
Noémi, Kovács Ferenc), Tóth Noel (Szim Csilla,
Tóth Krisztián), Váli Cintia (Pethő Mária, Váli
Tamás), Vislóczki Alen (Gyetván Marianna,
Vislóczki Zsolt).

H ázasságot kötöttek:
Balogh Mónika és Serbán Olivér
Bárdos Erika és Kecskés Attila

Bulyáki Éva és RáczJános
Freund Beatrix és Horváth Balázs
Fülep Alizés TrifujKrisztián
Gregurucz Ibolya és Fekete László
HunyadiBeáta és Kurucz Krisztián
Nagy Tímea és Makszim György
Nagy Zsuzsanna és MezeiJó zsef
Orosz Felícia és dr. M olnár Csaba
SpanyolZsanett és Murzsa Róbert
Tóth Nikoletta Edina és Illés Róbert
Usztics Mónika és Enyedi Szabolcs
Elhunytak:
Kónya Péterné, Lukács Jó zsef, M olos
Albertné, Pál István Jenőné, Pethő Györgyné,
Sivák Ferencné, Szabó Szilárdné, Takács
Józsefié, Tóth Antalné.

2008 JÚNIUS • 7

pin gpon g

J á ték határok n élkü l

A k is bajnok

Első alk alom m al rendezte
m eg m áju s 16-án és 17-én a
N y írb áto ri K u ltu rá lis K ö z
pont a H atártalan Gyerm ekszín játszó Fesztivált.

M ajo ro s B en ce a se rle g g e l
M ajo ro s B en ce csap atban — K ovács
Seb esty én n el—a horvát nem zetközi
asztaliten isz-b ajn o k ság első helye
zettjének já ró d íjat hozta haza.
Bence fiatal kora ellenére már rutinos a
versenyzésben, több díjat is elnyert az el
múlt években. A Horvátországban meg
rendezett 55. nemzetközi bajnokságon 15
országból 247 csapat és 913 versenyző vett
részt. A kis győztes a mini-újonc korcso
portban indult, ahol a csapat versenyben
közel 160 versenyzőt sikerült maga mögé
szorítani. A versenyen összesen négy ma
gyar vett részt, akik előző eredményeik
alapján jutottak ki, itt tényleg a legjobbak
indultak a bajnokságon. Csak azt sajnálja,
hogy egyéniben kikapott attól a verseny
zőtől, akit csapatban simán vert.
Majoros Bence naponta két órát edz,
de ő ezt egyáltalán nem érzi megerőltető
nek. Természetesen a pingpong mellett fo
cizni és számítógépezni is nagyon szeret.
Az edzések és a versenyek mellett a tanulásra
is marad ideje, hiszen a Báthori István Álta
lános Iskola egyik kitűnő tanulója.
Csekő Sándor, Bence egyik edzője el
mondta, rendkívüli tehetséggel rendelke
zik a 11 éves fiú. Példaértékű az iskola hoz
záállása is, segítik a tanulót, hiszen biztosít
ják, hogy szerdánként és péntekenként 1012 óra között kijárhasson Bence gyakorol
ni az iskola melletti edzőterembe.
A l l éves fiúnak határozott elképzelé
sei vannak a jövőre vonatkozóan is. Szép
eredménnyel szeretné zárni az Európa Baj
nokságot, amit nyáron rendeznek meg
Franciaországban. Amellett, hogy profi
játékossá akar válni, edző is szeretne len
ni, hogy azt a tudást, amit ő kapott, to
vább tudja adni m ásoknak is. A sport
mellett a szakácsművészet érdekli, habár
most még a játékra koncentrál.

S. T.

A hagyományteremtő szándék
kal rendezett fesztivál ötletét a
Nemzeti Kulturális Alap egyik
pályázati kiírása adta, amely a
pénzügyi fedezetét is biztosította
A n agym u zsalyi F icseri szín játszó csop o rt „A
az igen tartalmas programoknak.
A fesztivál nem véletlenül kapta a talléro s k alap ” cím ű e lő ad ásáv al lépett a b áto ri
„határtalan” jelzőt, hiszen a romá szín padra, if j. V idnyánszki A ttila rendezésében.
niai testvérvárosból, Szilágysomlyóról, Szatm árném etiből, s az ukrajnai művész, az Improvizáció-Játék Műhelyt
Nagymuzsalyról is érkeztek színjátszó cso Bakota Á rpád színművész, a Drámajáték-Szíportok a debreceni, nyíregyházi, máriapócsi nészmesterség Műhelyt pedig Vona Éva szí
nész, drámatanár tartotta.
és nyírbátori színkörök mellett.
A bem utatkozó előadásokat követően
A helyi színházi életet két csoport is kép
viselte: Vona Éva Lenszirom Színháza mel N agy István A ttila és Bakota Árpád a peda
lett a M árton Ildikó nevével fémjelzett Nyír gógusoknak tartott szakmai értékelést, mi
bátori Diákszínpad művészpalántái is részt közben a fiatalok moldvai táncházban fej
vettek a programon, amely nemcsak bemu lesztették tánctudásukat. A péntek este ven
tatkozási lehetőséget biztosított a résztvevők dég előadását pedig a Tánc-Lánc Kör pre
számára. Délelőtt ugyanis, neves szaktekin zentálta: Dem arcsek Zsuzsa koreográfiáját,
télyek közreműködésével, komoly műhely a Keserűéneket táncolták.
A kétnapos program során jutott idő arra
munka keretében fejleszthették tudásukat a
is, hogy a távolabbról érkezettek megismer
fiatalok.
A Kontakt Színházi M ozgás Műhelyt hessék Nyírbátor nevezetességeit, így nem
Gyevi-Bíró Eszter koreográ íus, táncpedagó csak szaktudásban, de élményekben is gaz
gus, a Beszéd Műhelyt Fridrik N oém i szín dagabban térhettek haza.

Szakm ai diáksiker Győrben
A nyírbátori Bethlen Gábor Középisko
la, Szakképző Iskola és Kollégium di
ák jai kiváló eredményekkel és gazdag
élményekkel érkeztek haza a kereske
dők szám ára m egrendezett Szakm a Ki
váló T an ulója O rszágos Versenyről.

Bánki Anita 5. helye
zést ért el, a gyakorlati
áruismereti tudásáért a
zsűri különdíját kapta
meg. Ari Renáta 9. he
lyezést érte el.
Felkészítő tanáruk:

G yörgy né, B á n k i A n ita
Az országos döntőt Bunya
március 26-a és 28-a kö Nagyné Varga Zsuzsanna és G áli Erika.
zött Győrben rendezte
meg a Nemzeti Szakkép
zési és Felnőttképzési
sz ín játsz ó tábor
Intézet. Az elődöntők
Ja k a b N o rb ert eredményei alapján há
A nyírbátori Kulturális Központ és a Móricz
Zsigmond Színház idén is meghirdeti a Szín
rom diák jutott be a döntőbe élelmiszer-és
játszó Tábort július 21-étől 27-éig. Várják azo
vegyi áru kereskedő szakmában. Jakab N or
kat a 12-16 éves diákokat, akik hét izgalmas
bert a versenyen 7. he
napot szeretnének eltölteni a színházművé
lyezést ért el, az elért
szet jegyében. A résztvevők délelőttönként a
eredménye alapján men
Móricz Zsigmond Színház művészeitől leshe
tesült a teljes szakmai
tik el a színészmesterség fortélyait, míg a dél
vizsga alól.
utánok és esték a commedia dell’arte, Moliere
A ri Renáta és Bánki
és Shakespeare műveinek jegyében telnek. Je
A nita a versenyen elért
lentkezési lapot a Kulturális Központ weboleredménye alapján men
daláról lehet letölteni. További információk
Vona Évától kérhetők a 06 - 70 / 337 - 09 - 18tesült az írásbeli és a gyakorlati vizsga alól,
as telefonszámon.
már csak szóbeli vizsgát kell tenniük.
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Á ldásos Blues F esztivál
Néha olyan buták vagyunk m i em 
berek, m ert azt h isszü k, hogy fe
lejthetetlen élményben csak akkor
lesz részün k, ha egy ism ert zene
k ar h atalm as, nagy koncertjén ve
szünk részt.
Hát, ez oltári nagy tévedés! Az elmúlt
években többször is módomban állt meg
tapasztalni a blues fesztiválokon milyen
kiváló együttesek léteznek, akikről még
nem is hallottunk.
Minden évnek új felfedezettjei vannak.
Tavaly a Blues P ill—Budapestről, idén a J J
Bánd Lengyelországból okozott kellemes
meglepetést.
Van még egy olyan csodálatos dolog a
világon, mint a zene? Nem kell, hogy értsd
a szöveget, énekelhetnek bármilyen nyelven,
az is elég, ha megérzed, mit akar mondani.

gyerm ekn ap i m u latság
M ájus utolsó v a sárn a p ja a gyerm e
keké, jú n iu s első v asárn ap ján a pe
dagó gu sok at köszöntjük. E két jeles
nap szerencsés találk o zásán volt a
nyírbátori gyerm eknapi kavalkád.
Hagyományos akadályversennyel kezdő
dött a program. Játékos feladatok, mo
csárjárás, természetismereti kérdések, rejt
vények és további érdekességek vártak a
tíz tagú csapatokra, akik díszes menetle
véllel járták az állomásokat. A tűzoltóság
és a rendőrség bemutatója az idén is az
egyik legkedveltebb program volt. Nagy
szám ban vonzotta az érdeklődőket a
kézműveskedés, s az aszfatrajzversenyre is
sokan beneveztek.

Elszomoríthat vagy jó kedvre deríthet, úgy
érzed, ma meg tudnád váltani még a világot
is, mert mindenre képes vagy, mindenhez
van erőd. Nekem ezt jelenti a zene. Most a
tizedik blues fesztiválon mind a két érzést
megtapasztalhattam!
A JJ Bánd két olyan lassú számot játszott,

hogy összeszorult a szívem tőle, és a sze
mem nem maradt tőle szárazon, ahogy sírt
a szájharmonika. Ezek után Török Adám
arról énekelt nekünk, hogy kell a barátság.
Rögtön bizonyítva állítását felhívta a szín
padra Závodiés A/bÁr barátját. Nagyon tud
nak, és tudtak együtt zenélni. A „Vissza a
városba” című számuk örök érvényű igaz
ságát, hogy jöjj vissza a városba, mert ott
meleg van, nyugalom és fény, mindenki
nagy átéléssel énekelte.
Ekkorra már senkinek sem számított,
hogy jól eláztunk. A Livin’ Blues koncertje
után megint vizesek lettünk, de most az iz
zadságtól. Lengyel vendégeink is bemutat
ták tánctudásukat, ők is nagyon élvezték a
zenét. János atya az idén bőven oszthatta az
áldást a motorosokra, mert talán még soha
nem voltak ilyen sokan jelen a motoros ál
dásosztáson, mint most, de mi blues rajon
gók sem panaszkodhatunk, kaptunk égi ál
dást bőven a két éjszaka alatt, eső-, s még
többet jó zene formájában.

Ágó Ildikó

Nyolc nap alatt két bluesfesztivál, és 1370 kilométer.
Ennyit kerékpározott az a
négy —saját bevallásuk sze
rint is — „kellően őrült”
bicajos, akik úgy gondol
ták, ha a motorosok meg
tudják tenni az utat a két
testvérváros, Nyírbátor és
Rawa Mazovieczka között,
A m egérk ezés eufó rik u s p illa n a ta a V árosháza
akkor ők is képesek lesznek
előtt
rá. H ornyák András, Pap
Zsolt, Surányi Péter és Barabás Róbert három éve ismerik egymást, s jónéhány túra van
már mögöttük. Az eddigi leghosszabb, amikor körbekarikázták Magyarországot, 2050
kilométer volt. Hornyák András kérdésünkre elmondta, ez a mostani kirándulás a hegyek
miatt igencsak megdolgoztatta őket. Ám a csodálatos út, a fantasztikus fogadtatás, s a
lengyel-magyar barátság őszinte megnyilvánulásai minden fáradságot és izzadságcseppet
megértek. Nem kizárt, hogy jövőre megismétlik a bravúrt, s még az is lehet, hogy nem
zetközivé válik a csapat. A lengyel sporttársak ugyanis nem kevésbé belevalóak, s nem is
titkolták, hogy kedvet kaptak a kalandhoz.
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