
„Batyus” vonaton Nyírbéltekről
Összefogtak a nyírségi falvak a „Zsuzsi" újraélesztéséért

A csapatok vezetői és a csapatkapitányok a Zsuzsi-kupán Fotó: Tóth Vince

Nyírmártonfalva (HBN -  T. 
V.) -  Május középső hétvégé
jén olyan emberek gyűltek 
össze a nyírmártonfalvi 
sportpályán, akik szívügyük
nek tekintik a Zsuzsi vonat 
pályájának újraépítését, egé
szen az eredeti végállomásig. 
A debreceni és vidéki támo
gatók kispályás labdarúgó
tornát rendeztek a Zsuzsi-ku- 
páért Nyírmártonfalván. -  Mi 
a rendezvénynek a célja? -  
kérdeztem Sándor Zoltántól, 
a Zsuzsi kisvasúiért baráti 
kör elnökétől.

-  Célkitűzésünk a Zsuzsi 
kisvasút megmentése. A lab
darúgókupa része annak a 
programsorozatnak, amelyet 
ennek érdekében indítottunk 
el. Különböző sport-, kulturá
lis és egyéb rendezvényekkel 
szeretnénk elősegíteni az 
összefogást a települések veze
tőivel, lakosságával. A tervünk 
sikere érdekében csatlakoz
tunk a Közlekedési, Közműve

lődési Magyar Alapítványhoz, 
amely felkarolta a kezdemé
nyezésünket. Különböző pá
lyázatokkal szeretnénk elérni, 
hogy a történelmi Zsuzsi kis
vasút ismét Debrecentől Nyír- 
béltekig közlekedjen. Ebben 
partnerre találtunk a régi 
nyomvonal melletti települé
sek -  Nyírmártonfalva, Nyír- 
acsád, Nyírlugos és Nyírbéltek 
-  vezetőiben. Pontosan 20 éve, 
1977-ben számolták fel a kis
vasút pályájának kétharmadát. 
A vasút köldökzsinór volt 
Debrecen és a nyomvonal mel
letti települések, tanyák között. 
A debreceni polgároknak ki
rándulási lehetőséget adott, a 
községek lakosai pedig ezen 
szállították a friss élelmiszert a 
debreceni piacra. Ezeket az 
úgynevezett, bátyus járatokat 
is szeretnénk visszaállítani. 
Terveink között konkrétan sze
repel, hogy a jelenleg műkö
dő „Zsuzsi" vonalán, ami Hár- 
mashegyaljáig 16,5 kilométer, 
a tanösvény mellett más funk

ciói is legyenek. Gondolunk itt 
különböző túrák, horgász- és 
főzőversenyek, valamint kör
nyezetvédelmi vetélkedők 
szervezésére. Elkészült az éves 
programnaptárunk, aminek ez 
évi utolsó rendezvénye egy 
szilveszteri utazás a Zsuzsi vo
naton. A következő években 
szeretnénk mindent megtenni, 
hogy tervszerűen, fokozatosan 
valósuljanak meg elképzelé
seink.

Antal Gábor, Nyírmarton- 
falva polgármestere volt a 
rendezvény házigazdája. Őt a 
sportnap eseményeiről faggat
tam.

-  Örülünk, hogy mi rendez
hettük meg ezt a vidám sport- 
találkozót. Úgy terveztük, 
hogy minden csapat kap egy 
kupát, a győztes pedig egy 
vándorserleget. Mi, a telepü
lések polgármesterei minden 
segítséget szeretnénk megad
ni ahhoz, hogy minél előbb 
vissza lehessen állítani a kis- 
vasutat.


