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Azegyházat
is húen szolgálta
TursÉR, BUDAP:sí, volt pénz-
ügyminiszteí, minisztelelnök
is gróf Lónyay Menyhért, de
szoíosan kötódött a Teformá-
tus egyházhoz is: a Dunamel-
léki Református Egyház fő-
gondnokfuak választották.
Az egyház terúletén Végzett
munkásságáról lesz szó azon
a konferencián, amit novem-
ber 4-én ro órától rendeznek
me8 Budapesten a Ráday Ház
díszteímében. A Lónyay csa-
lád és a tuzséri gyülekezet
kapcsolatától BodnáI Róbert,
lelldpásztoí tart elóadást.
Lesz egy kiállítás is, a táílat-
vezetést Klicsu Felenc, a Tlr-
zséI KözségéIt Kózalapítvány
kuratóriumi elrróke tartia, KM

Az }tt talátható templomot r ,m}
solyEó gentek templomának" ls
nevezlk. A 13. századl tEmplom neve
onnan ercd, h§8y középko.| fíesló.
ln a szent€k a ifl€8§lokott, áitato6
ábíázoü3 helyétt mosolyogn8k.
a) csarodán b)Tákoson
c}szatmáícselón d)Jándon

A helyes megíeitést lapunk mai
számában taláüák.

FOTó: KM

A iövő egyik fontos építőkockáia
ffi)
A vendégeket először Nyírbo-
gát polgármestele köszöntöt-
te, Dr. simonné ü. Rizsák di-
kó kiemelte, az önkormányzat
legfőbb célja, hogy segítse a
helyiek életét, ebben pedig
nagyszeni paTtnerIe találtak
a magyar kormányban. A te-
lepülésvezető feudézte a kö-
zelrnúlt f€jlesztéseit, melyek
közü a hűtőház felújítását, a
sorra épüő kerékpárutakat,
az ipari park kialaldtását és a
bölcsőrle megépülését emelte
ki.

A helyl közössé8€t eíősítik
- Amikor ennek az agrárlo-
gisztikai központnak a meg-
építését elterveztiik, nem
is §ejtettiik, hogy a helyben
megteímelt élelmiszernek
mekkora szerepe lesz - utalt a
koronavírus és aháború okoz-
ta ellátásbeli problémá}<ra a
pol8ármestel, majd gratulált
a kiütelezőnek is, aki az épí
tóipaTi alapanyagok fuának
folyamatos emelkedése mel-
lett is teljesítette vállalását.

- A logisztikai központban
a helyben rnegtermesztett
zöldségeket és gyümölcsöket
fogjuk táíolni, maid innen
kerülnek át az önkoímányzat
áItal fenntartott intézmények
konyháira - fogalrnazott ü.
Simonné dr. Rizsák lldikó,

Baracsi Endle beszédében
kovászembereknek nev_ezte a
nyírbogátiakat, olyan embe-
reknek, akik munkájukkal a
helyi közössé8et eíősítik.

- A város, a térség folyama-
tosan épúl és szépúl, jól lászik
az itteniek áldozatos munkája

Az avatásl ünnepsé8 elyik pillanata

- emelte ki a megyei köz8yíi
lés alelnöke, aki szednt sokat
beszélünk egy régió, egy város
népességmegtartó képessé8é-
rőI, de legalább ilyen fontos a
képességmegtartó népesség
is.

Az o§ág éléskamráia, született szabolcsiként jó
itt lenni, ió látni, hogy aZ or-
szág egyik legflatalabb váro-
sa milyen ütemben fejlődik
- köszöntótte az átadóün-
nePség Vendégeit Papp Zsolt
Gyöígy, az AgrárminisztéIi-
um helyettes államtitkára,
aki vallja, hogy Szabolcs-Szat-
már-Beleg megye az ország
éléskamrája.

-ANyírbogátonahelyi
közmunkaprogramban meg-
telme]t javaknak 'ebben a

gyönyörű, ag!áIlogisztikai
központban lemek hel},lik
lesz - fogalmazott Papp Zsolt
György, aki 8íatulált ahhoz a
válos vezetésének, hogy sike-
riiLlt megvalósítania ezt az ag-
rárfejlesztési beruházást.

- AZt Vallom; hogy a magyaI
kultúIa Tésze á zöldség- és
gyümölcstermesztés - zárta
gondolatait a helyettes állam-
titkáí.

Dr_ simon Miklós az elmüt
évek fejlesztéseit lészletezte
a péntek délutáni rendezvé-
nyen. Eszerint 2or4 őta 14l
beruházás valósult meg a me-
gye 6. számú választókerü]e-
tében ToP-os foTíásból, még-
pedig közel 26 milliáíd forint
összértékben, ezzel pátlitsza-
mosan pedig sikerüt 9ooo új
ttrúnkahelyet id-téláitétí:

FoTÓ: PUszTAlsÁNDOR

- Ha ehhez a z6 milliárd
forinthoz hozávessziik az
egyedi kormánydöntéseket, a
Közút fejlesztéseit és a Magyar
Falu PTogíam foíásait, a}koí
ez az összeg eléri az ötvenmil-
liáId foíintot , emelte ki a tér-
ség országgyűlési képviselóje.

A hagyományok tisztelete
A 252 millió forintból meg-
épült agláIlogisztikai köZpont
átadóúnnepségét Navracsics
Tbor beszéde zárta. A terúlet-
fe.ilesztési miniszter gratulált
a felkészítóknek az ünnepi
beszédek kóztí rövid fellépé-
sekhez, vershez, tánchoz és
énekhez, melyeket a helyi
óvodások és általános iskolá-
sok adtak elő.

- Azt gondolom, ebból is
látszik, ho'gy NyíIbogáton

mennyire fontos a hagyomá-
nyok tisztelete és azok to-
Vábbvitele, a magyar kultura
ápolása és továbbörökítéSe,
látszi\ hogy a helyi közös-
ségek milyen erósek. Hiszen
az egyértelrnű, hogy amit mi
tanítunt a gyermekeinknek,
.ők ait képviselik majd felnőtt
korukban. A tartós felemel-
kedés alapja az eíős közössé-
gekben rejlik - fogalmazott
Navracsics Tibor, aki szerint
Nyíöogát az elműt évek .
munkájának köszönhetően
felkerült az oIszág téIképé-
re, és a térség meghatározó
telepúlésévé vált annak kö-
szönhetően, hogy remeküI
használja fel az európai uniós
forrásokat is.

- Magyarország az uniós or-
szágok közül az egyik leg}u-
tékonyabban használja fel az
EU-s forásokat, minden év-
ben nyolcvan százalék fölötti a
hasznosulás mértéke. Ez Nyír-
bogáton .sincs másképp, a vá-
Ios ebből a szempontból is egy
Iefeíenciapont lehet a térség
telepüései számára. A ma át-
adott agrárlogisztikai központ
is egy olyan fejlesztés, ami
hasznos lehet a váíos jövójére .

nézve, a jövő egyik fontos épí-
tőkockája lehet - zfuta a terú-
letfejlesztésiminisztel. t6

Kelet-kvíz


