
MEG YÉNKBŐL HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ

Egyesület Ligetalja idegenforgalmáért
A listát még nem zárták le, más települések is csatlakozhatnak
B e r e c z k i K á r o l y

Nyíracsád (HBN) -  Figyelemre 
méltó kezdeményezés színhelye 
volt a napokban Nyíracsád. Há
rom település -  Nyíradony, Nyír
acsád és Nyírmártonfalva -  meg
alakították a Ligetalja-Gút Ide
genforgalmi Egyesületet. A lis
tát nem zárták le, a továbbiakban 
más környékbeli települések is 
csatlakozhatnak az egyesülethez.

Az alapszabály kimondja, hogy 
a szervezet -  melybe magánsze
mélyek és cégek is beléphetnek -  
célia a térség idegenforgalmának 
fellendítése. Megyénk egyik legér
dekesebb és legsajátosabb tájegy
sége Ligetalja, ahol turisztikai lát
nivalókban sincs hiány. Említhet
jük az országos hírű nyíracsádi 
Árpád-kori műemlék templomot, 
a gúti erdőben lévő,, szintén 
Árpád-kori templomromot, s ma

gát a gúti erdőt is, amely Kelet- 
Magyarország legnagyobb termé
szetvédelmi területe és egyben 
pompás vadászparadicsom. A ter
mészeti és történelmi látnivalók
hoz társulnak a már hagyományos 
közművelődési rendezvények. 
Utóbbiaknak már rangos külhoni 
résztvevői is vannak, hiszen évek 
óta cserekapcsolatot tart fenn Nyír
acsád, Kalotaszeg és a Székelyföld, 
valamint a mezőségi Szék hagyo
mányőrző csoportjaival. Nemrégi
ben még a Kisküküllő menti Dom
bóról is jelezték, hogy szívesen 
jönnének a nyírségi településekre. 
Ismeretes, hogy néhány éve finn 
testvérkapcsolatokat is ápolnak, 
így az egyesületnek komoly célja 
ismerkedni és tartós kapcsolatokat 
kiépíteni a határon tüli magyarok
kal és a rokon finnekkel.

Az egyesület elnöke Frank Jó
zsef, Nyíradony város egykori 
polgármestere, titkára Mező

György, nyíracsád görög katolikus 
parochusa, székhelye pedig Nyír
acsád lett. Katona Gyula, N yír
acsád polgármestere tájékoztatott 
arról, hogy előkészületben van 
egy, a térség műemlékeit, termé
szeti szépségeit és nevezetessé
geit bemutató idegenforgalm i 
prospektus. Az idegenforgalm i 
egyesület nem titkolt célja, hogy 
az idegenforgalom föllendítésével 
újabb és újabb munkahelyek te
remtődjenek és ezzel a térség gaz
dasági helyzetén is lendíthesse
nek. Az egyesületnek hamarosan 
székháza is lesz Nyíracsádon és 
komoly témamegbeszélésekre ké
szülnek. Ha még hozzátesszük 
mindehhez azt is, hogy Nyíracsá
don csaknem ezer telefon-előfize
tője van az új, digitális hálózatnak, 
akkor nyugton állíthatjuk: korsze
rű és modern idegenforgalmi köz
pont kialakulásának lehetünk ta
núi ebben a térségben.


