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A Nagygécért Közhasznú
Egyesület szombaton ren-
dezte meg a XI. Nagygéci Em-
léknapot, ahol a jelenlévők
megtekinthették a Szovjet
fogságba elhurcolt reformá-
tusok a Kárpát-medencében
címűkiállítást is. Az ünnepsé-
gen Juhász Ferenc, az egyesü-
let elnöke üdvözölte a vendé-
geket, és köszönetet mondott
mindazoknak, akik folyama-
tosan segítik az egyesület
munkáját, hozzájárulnak a
célokmegvalósulásához.

Összefogással újjáépült
– Óriási munka és felelősség
egy község újjáélesztése, s eh-
hez összefogás, egységes aka-
rat és hit is szükséges – mond-
ta el Juhász Ferenc.
Megosztotta gondolatait a

résztvevőkkel Kovács Sándor
országgyűlési képviselő is,
aki hangsúlyozta: Nagygéc a jelképe a közösségek erejé-

nek, ami megmutatja: milyen
azt építeni, és benne élni.

Az 1970-es árvíz után csak
kevesen költöztek vissza a fa-
luba, s az szép lassan szinte
teljesen elnéptelenedett – a
településen mindössze már
csak egy idős hölgy lakik. A
romos templomot felújították,
a környékén pedig emlékosz-
lopokat, parkot és kiállítóteret
is emeltek, amely örökké fogja
emlékeztetni a környékbelie-
ket a falu sorsára.

Személyesen élte át
Az emléknapra az azóta Buda-
pesten élő Friedmann Sándor
is eljött, aki mai napig tisztán
emlékszik a katasztrófa éjsza-
kájára. – Aznap érkeztemhaza

a budapesti gépipari szakkö-
zépiskolából, amikor az eset
történt. A Szamos-hídon még
át tudtam jönni, ám vissza-
menni már nem tudtunk,
mert nagyon magas volt a
vízállás. Az utazás kimerített,
ezért korán lefeküdtem alud-
ni. Édesanyám éjjel fél 12-
kor ébresztett minket, hogy
azonnal keljünk fel, mert jön
a víz. Hatalmas morajlás volt,
amikor kinéztem az ablakon,
az út már eltűnt. ZiL teherau-
tókkal jöttek értünk, s kiad-
ták az utasítást: semmit nem
vihettünk magunkkal pén-
zen és igazolványon kívül. A
járműveket nem állították le
egy percre sem, és teljes gázt
adtak nekik, hogy nehogy le-
fulladjanak.

Út híján a villanyoszlopok
szolgáltak támpontként a
mentőegységnek. A víz ma-
gassága nagyjából 1 méter 20
centi lehetett, s Sándor fel-
idézte, hogy a Szamos robaj-
lása mellett hallották, amint
nagy hanghatás kíséretében
egy-egy vályogház is a folyó
martalékává válik.
– Az idősek nem akarták

elhagyni otthonaikat, ők
a fákra kötözték magukat,
hogy ne vigye el őket a víz.
Teherautón elvittek minket
Jánkmajtisra, ám két nappal
később oda is megérkezett
az ár: az ottani kultúrházból
Beregsurányba telepítettek
minket, ahol idegen családok
fogadtak be hajlékukba. Egy
hetet töltöttünk náluk. A szü-

leim Nagygécen éltek, ám az
árvíz után elköltöztek Csen-
gersimára, én pedig nem ke-
rültem vissza már erre a kör-
nyékre – idézte fel a múltat az
egykori lakó.
A településen két kastély is

állt, amit az eset után néhány
évvel elbontottak. Friedmann
Sándor azt is megosztotta la-
punkkal, hogy minden évben
visszajártak a településre, s
sokáig reménykedtek benne,
hogy visszatelepül s újjáépül a
falu. – Noha azóta sem települ-
tek vissza ide az emberek, ám
a néhány évvel ezelőtt emelt
emlékmű, a felújított temp-
lom, az egykori utcákat és azok
lakóit bemutató márványtáb-
lákmind-mind tovább éltetik e
hely szellemét. GE

Forján Zsolt, Csenger polgármestere és Kovács Sándor országgyűlési képviselő is lerótták kegyeletüket a hősök előtt FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

Emlékhely lett a kihalt faluból
KÁNTORJÁNOSI. A Mátészalkai
Rendőrkapitányság megbí-
zottjai július 20-án Kántorjá-
nosiban igazoltattak egy sze-
mélygépkocsival közlekedő
férfit. Az intézkedés alatt meg-
állapították, hogy az 51 éves
kántorjánosi lakos vezetői
engedéllyel nem rendelkezik,
mivel a vezetéstől jogerősen
eltiltották. A férfit előállították
és őrizetbe vették. KM

NYÍREGYHÁZA. A Nyíregyházi
Rendőrkapitányság Rakama-
zi Rendőrőrsén július 20-án
őrizetbe vettek egy 46 éves
tiszaeszlári lakost. A férfi
szabálysértést követett el,
ám a részére korábban kisza-
bott pénzbírságot nem fizette
meg, azt közérdekű munká-
val sem váltotta meg, ezért a
Nyíregyházi Járásbíróság ko-
rábbi döntését elzárásra vál-
toztatta át. KM

FEHÉRGYARMAT. Augusztus
9–11. között rendezikmeg a fe-
hérgyarmati templomkertben
a XVII. Gyarmati Íjász Virtus
Napokat. Pénteken egy hon-
foglalás kori falut építenek fel,
majd szombaton a lópatkolást
és kovácsolást követően 16
órától a Felföldi Dalia Isko-
la tart barantabemutatót. A
programról bővebben a város
honlapján olvashat. KM

NYÍRTELEK. Július 27-én rende-
zikmeg a 14. Nyírteleki Város-
napot a Dózsa György utcai
sportpályán. A programokat
Béres Alexandra nyitja meg
17 órakor egy fitneszbemuta-
tóval, akit L.L. Junior követ
majd a színpadon. Fellép a
Guzsalyas Néptánc és Ha-
gyományőrző Egyesület, 21
órakor a Hooligans-nagykon-
certet láthatják, a napot pedig
tűzijátékkal zárják. A fellépők
között sem unatkoznak majd
a résztvevők, lesz ugrálóvár
és sétavonatozás is. KM
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Béres Alexandra FOTÓ: INTERNET

A tiltás ellenére
vezette autóját

Nem fizetett, nem
dolgozott, elzárták

Az íjászkodás kerül
a célkeresztbe

Idén is leszvárosnap
Nyírteleken

Röviden

Semmit nem
vihettünkma-
gunkkal a pénzen
és igazolványon
kívül.
FRIEDMANNSÁNDOR

Az 1. oldali cikk
folytatása

Zenésvígjáték
Alessandro Capone és Rosario Galli Nő a tét című zenés vígjáté-
kát nézhette meg a nagyérdemű a Mandala Dalszínház szerve-
zésében Nyíregyházán, a Görög Udvaron. FOTÓ: DODÓ FERENC

TISZALÖK. A Tiszavasvári Rend-
őrkapitányság lopás megala-
pozott gyanúja miatt indított
büntetőeljárást L. István 40
éves tiszalöki lakos ellen. A
nyomozás adatai szerint a
férfi 2018. december 12-én ki-
feszítette az ajtót, majd betört
egy tiszalöki lakatlan házba,
ahonnan szerszámokat, ruha-
neműt, porcelán étkészletet
és egy motoros láncfűrészt
tulajdonított el. A rendőrök a
bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható

férfit néhány órán belül ottho-
nában elfogták, majd előállí-
tották. A férfi lakóházában az
eltulajdonított értékek nagy
részét megtalálták és lefoglal-
ták. L. Istvánt a bizonyítékok
birtokában a nyomozók 2019.
február 5-én a rendőrkapitány-
ságon gyanúsítottként hallgat-
ták ki. A nyomozás vizsgálati
szakaszában a Tiszavasvári
Rendőrkapitányság a szüksé-
ges eljárást elvégezte, és az
iratokat a napokban átadta az
ügyészségnek. KM

Mégaznapelfogták
aházbabetörő férfit

Négy napon át ünnepeltek
Száz postagalamb és
több ezer látogató vitte
a jó hírét a jubileumi
fergeteges forgatag-
nak.

NYÍRBOGÁT. Méltóképpen –
intézményavatással, színes
programokkal, jeles vendé-
gekkel és sztárfellépőkkel –
ünnepelte jubileumát a nagy-
község legnépszerűbb nyári
programja, a Bogáti Forgatag.
A 15. kulturális népünnepély
első napján, csütörtökön át-
adták a település új bölcsődé-
jét, pénteken Opitz Barbi és
a Margaret Island koncertje
vonzott tömegeket a község-
háza mögötti térre, szom-
baton pedig többek között
Bunyós Pityu, Oláh Gergő és
a Hooligans gondoskodott a
fergeteges-forgatagos hangu-
latról. Vasárnap a lóerőké volt
a főszerep: a futballpályán
fogathajtó verseny várta a ki-
kapcsolódni vágyókat.

Csapatmunka eredménye
– Az évről évre látogatottsági
rekordot döntő rendezvényso-
rozatot 2005-ben a bogáti ön-
kormányzat indította útjára. A
műsorcsokor összeállításakor
ezúttal is arra törekedtünk,
hogy minél több helyi, illetve
megyénkbeli előadót szólít-
sunk színpadra, így esett a
választás például a bogáti óvo-
dások és általános iskolások
mellett a sonkádi származású
Opitz Barbira, aki a fehérgyar-
mati Deák Ferenc Gimnázium-
ba járt, valamint aMátészalkán
született és Nyírparasznyán
felnőtt mulatós boxolóra –
mondta el dr. Simonné dr.

Rizsák Ildikó polgármester,
majd emlékeztetett: az elmúlt
években számos beruházás
történt Nyírbogáton az ott la-
kók életminőségének javítása
jegyében, így például a közel-
múltban átadott termelői piac
és a kétcsoportos bölcsőde, az
önerő nélküli szennyvízberu-
házás, de áldásként élték meg
a helyiek a 471-es főút felújí-
tását, a körforgalom megépü-
lését és a külterületi kerék-
párutak létrejöttét is. Utóbbi,
illetve az új tornacsarnok, a
műfüves pálya és a fitneszpark
mozgásra, egészségesebb élet-
módra ösztönöz. – A várossá
válás útjára lépett nagyköz-
ség teljesítménye, valamint a
jubiláló forgatag töretlen nép-
szerűsége csapatmunka ered-
ménye, „kicsik” és „nagyok”
közösmunkája és sikere – tette
hozzá.
A nagyközség fejlődéséről

elismerő szavakkal szólt a

szombati, ünnepi díjátadá-
sokat megelőzően Bacskai
József gazdasági ügyekért fe-
lelős helyettes államtitkár, dr.
Simon Miklós országgyűlési
képviselő, Seszták Oszkár, a
megyei közgyűlés elnöke, dr.
Polgári András, a megyei kor-
mányhivatal főigazgatója és
Nyírbogát testvértelepülése,
Szilágycseh képviselője, An-
tal Katalin is.

Béke, harmónia, tisztaság
Miként a korábbi években, a
rendezvény prominensei az
idén is útjukra eresztettek a
színpadról 100 postagalam-
bot, hogy hírét vigyék a Bogá-
ti Forgatagnak. Elhangzott: a
galamb a béke, a harmónia, a
tisztaság jelképe, ennek szel-
lemében „száll” az üzenet a
nagyvilágba Nyírbogátról ifj.
Sarka Béla, a T-17 Mátészalkai
Postagalamb Sportegyesület
elnökének jóvoltából. PI

ABogáti Forgatagból küldték útjukra a postagalambokat, dicső üzenet-
tel, a nagyvilágba FOTÓ: A SZERZŐ

Kelet-kvíz

Atelepülésen található egygótikus
stílusban épültműemlék
református templom,a község
névadójának, valamintBalassi
Bálintnaka szobra, aki a lakóhely
úrnőjének, LosonczyAnnának
(Júlia) hódolt.
a) Vámosoroszi b) Tiszaszentmártonon
c) Rétközberencs d) NyírvasváriEbbe a lakatlan házba tört be a férfi FOTÓ: RENDŐRSÉG


