
BUZIT A ÉS ASSZONYRÉSZ

Turisztikai centrummá 
válhat a térség

N yíracsádnak, a hagyomá
nyaiban kisgazda falunak két 
nagyobb tanyacsoportja van. 
Asszonyrésznek a neve a nagy- 
birtoki osztozkodásból adódik. 
A Gúth-Keled nemzetség föld
jé t az asszony  kapta, innen a 
név. A m ásik tanyán, Buzitán 
egykor szeszgyár és malom is 
volt Vécsey báró tulajdonában. 
Szlovákiában, K assa mellett is 
található egy ugyanilyen nevű 
település. Talán az onnan el
szárm azottak  adták a Buzita 
nevet. Dr. Katona Gyula szerint 
(aki 1973 óta a település veze
tője, 1990-től polgármestere):

-  Minden rendszernek meg
van a sajátos viszonya az ön- 
kormányzatokkal. Nagylépték
kel kezdődött meg 1990-ben a 
vidék fejlesztése az infrastruk
túra terén, így Nyíracsádon már 
két éve befejeződött például a 
gázhálózat építése. Ennek elle
nére a gazdaság nem mozdult 
el a holtpontról -  jegyzi meg a 
polgárm ester keserűen.

- A z  Antall-kormány idején 
kezdődött fe jlő d és  m intha le
lassult volna, az államkassza is 
üres.

-  Igen, s ezért nincsen lát
ványos fejlesztés, sőt a meglé
vő önkormányzati intézmények 
működtetése is egyre nehezebb. 
S zerencsére , itt nálunk nem 
minden pénz kérdése, sokszor 
a szervezőmunka is elég. Erdei 
parkot a lak íto ttunk  ki, így a 
környezetvédelmet, a turisztikát 
és az iskolai oktatást is segítjük, 
kulturális napokat szervezünk.

-  A N yírség szélén lehet-e 
egyáltalán turisztikáról beszél
ni?

-  Sokat szeretnénk e téren 
tenni, mert látjuk a lehetősége
ket. R endkívül értékes refor
m átus m űem lék tem plom unk 
van. Európa több részéről vonz
za a turistákat. Árpád-korabeli, 
a belső falán pedig középkori 
freskók találhatók. Tisztában 
vagyok azzal, hogy ezért még 
nem jön el ide senki sem, de ha 
összekapcsoljuk az itt található 
műemlékeket a gúthi erdő szép
ségével és varázsával, akkor 
már két-három napra is megéri 
eljönni hozzánk. Jólelkűek az 
itt élők, szeretik a vendégeket.

-  A z összefogásra  viszont 
szükség van. Egyetértenek eb
ben a környékbeli polgárm es
terek?

-  H árom  település, Nyír- 
adony, N yírm ártonfalva és 
N yíracsád önkorm ányzatai, 
m agánszem élyek és vállalko
zók 1994-ben létrehozták a Li- 
ge ta lja -G ú th  Idegenforgalm i 
Egyesületet a környékbeli ide
genforgalom  fejlesztéséért.

Prospektust készítettünk, s 
egyre több helybeli akar a fa
lusi turizmusban is részt venni. 
A Nyírségnek ezt a részét a népi 
hagyományok őrzése, s a vadá
szati lehetőség miatt is érdemes 
felkeresni. A gúthi erdő dám 
vadállom ánya világhírű... Itt 
huszonöt-harminc százalékos 
a m unkanélküliség. Szűkebb 
megélhetési lehetőséget biztosít 
a mezőgazdasági tevékenység: 
a paprika, paradicsom , s az 
uborka termesztése. Nekünk vi
szont előre kell látnunk, így cél 
a hatékony mezőgazdaság és a 
turizmusra támaszkodó megél

hetés, az ipar m ellett. Ö n
magában a mezőgazdasági tu
rizm us nem képes eltartani a 
lakosságot.

- A  mai világban csak cél- 
támogatásokból, pályázati pén
zekből tud egy önkormányzat 
igazán gazdálkodni. Önnek 
mint polgármesternek mennyi
ben előny a jog i végzettsége?

-  Nem könnyű az állam- 
igazgatásban eligazodni. Igaz, 
a fejlesztési támogatások igény
lésénél jó  adalék a jogi ismeret. 
A közigazgatási munkában sok
szor döntő kérdés a törvényes
ség fogalma. Bár a jegyzőnek 
nagyobb szerepe van ebben, ne
kem inkább a település össze
fogása és a jogszabályok helyes 
alkalmazása a feladatom. Tény, 
hogy sok jogszabályt illetően 
előre kell látn i... Az itt élőkről 
szólva, egyébként főleg az ér
telmiségnek lenne sok feladata. 
Helyi vállalkozók támogatásá
val létrehoztunk egy Nyíracsád 
Kultúrájáért Alapítványt. Ala
kítottunk citerazenekart és tánc
kart is, ők gyakran külföldön 
képviselik településünket.

Varga Attila


