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Merjünk nagyot álmodni! – szokták mondani, s nem alaptalanul, hiszen kitartással és egy kis
segítséggel még a legelrugaszkodottabb elképzelések és vágyak is beteljesülhetnek. Pénteken
a nyírbogátiak évtizedes álma vált valóra: végre felavathatták a közel kétszázmillió forintból,
hazai támogatással épült Bogát vezér Tornatermet.
A kérdés az, hogy a pedagógusközösség mire használja a diákok képességeit.

Kétmilliárdos kérések
– Elsősorban azért fogadtam el a meghívást, hogy gratulálhassak Sütő Katalin testnevelő
tanárnőnek, aki egyedül végzi azt az oktató-nevelő munkát, mely során megszeretteti a
mozgást, a sportot a gyermekekkel. Ha jól tudom, a Vántus István Általános Iskolában 250
diák tanul. Valószínűleg ők örülnek a legjobban az átadóünnepségnek, mert már napok óta
erre készülnek és pénteken sem volt tanítás – fordult a jó hangulatért felelős pomponos
lányok, mazsorettek, tornabemutatóban részt vevők, szavalók és énekesek felé Lázár János.

– Azt gondolja az ember, hogy a munka végeztével szövetségesei és harcos társai elégedetten
megveregetik a vállát, ehhez képest a polgármester asszony – kihasználva az érkezés és az
ünnepség közötti rövid időt – lediktált nekem mintegy kétmilliárd forintnyi kérést – jegyezte
meg mosolyogva a Miniszterelnökséget vezető miniszter, s hozzátette: biztosítja a kormány
szövetségét és támogatását a kérések teljesítéséhez.

– Különösen nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy a vidék Magyarországa boldogulni tudjon,
ehhez pedig minden itt születő gyermek számára képessége szerint biztosítani kell a
lehetőséget, hogy a tehetség, a szorgalom, az ambíció és a felkészültség, ne pedig a szülők
anyagi helyzete határozza meg a sorsát. Azért épülhetett meg a nyírbogáti tornacsarnok is,
mert az itt élők a gyermekeik érdekében ezt akarták, mert volt bennük elszántság, hit és
akarat, hogy megváltoztassák az őket körülvevő világot. A településvezető kérésére fel kell
újítanunk az iskola belsejét, ami a könnyebb feladat, mert a komoly kérdés az, hogy a
pedagógusközösség mire használja a diákok képességeit, tudnak-e élni a lehetőségekkel és
milyen lesz az oktatás minősége – ez már a tanárokon múlik, hiszen ők határozzák meg a
gyermekek további sorsát. Ahhoz, hogy boldogulni tudjanak, szükség van a szülők
segítségére és támogatására, valamint arra, hogy az állam jó gazdája legyen az iskoláknak, s
hogy a pedagógusok át tudják adni a tudásukat – mutatott rá Lázár János.
– Úton Nyírbogátra megnéztem a község honlapját, és örömmel láttam, hogy nagyon sok
beruházásnak önálló szalagcíme van: útfejlesztések, zöldség- és gyümölcstároló építés, a
legfrissebb pedig a tornacsarnok, amit végre birtokba vehetnek az iskola tanulói és a
településen élők – mondta dr. Boros Anita. A vagyongazdálkodásért felelős helyettes
államtitkár hozzátette: büszkék arra, hogy hozzájárulhatnak a település dinamikus
fejlődéséhez.

Tapasztalatszerzés
– Gyermekeink a mindennapos testnevelésen keresztül szerezhetik meg a rendszeres és
szervezett testedzés első örömeit, ismerhetik meg, milyen csapatban és egymásért harcolni,
milyen a győzelem íze, illetve milyen érzés elbukni és újra felállni. A nyírbogáti diákok
mindezt megtapasztalhatják, ahogy a fehérgyarmati, csengeri, kemecsei és baktalórántházi
gyermekek is, ahol tanuszodát építünk, Aranyosapátiban pedig még ebben az évben új
tantermet adunk át.

– KM-CsA –

Bebizonyosodott, hogy jól döntöttek
Az új tornacsarnok 1010 négyzetméter alapterületű, több mint hét méter belmagasságú, Btípusú, azaz bővíthető terem fiú és lány öltözővel. Bármilyen testnevelési és
sporttevékenységre alkalmas, de közösségi térként is hasznosítható.
– Három évvel ezelőtt, 2014-ben határoznunk kellett arról, hogy milyen tornacsarnokot
szeretnénk. A képviselő-testület elbizonytalanodott, hiszen 150 millió forintos önerőt igényelt
a beruházás, mostanra viszont bebizonyosodott, hogy jól döntöttünk – árulta el dr. Simonné
dr. Rizsák Ildikó polgármester.
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő bemutatta az elmúlt hat év nyírbogáti beruházásait,
majd felsorolta a még előttük álló feladatokat. Az útfelújítások, szennyvíz-kezelési problémák
megoldása, energetikai fejlesztések mellett kiemelte a kerékpárút-hálózat és az ipartelep
bővítésének, valamint a közfoglalkoztatottak átképzésének fontosságát is.

