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Nyíracsád-Buzita (HBN) - Bu
zita közigazgatásilag Nyíra- 
csád része. Négy és fél kilo
méterre fekszik a központ
tól, 1978-tól vált megkö
zelíthetővé azzal, hogy 
megépült a hat méter szé
les kövesút.

Katona Gyula, Nyíracsád pol
gármestere elmondta, az utóbbi 
években sikerült felderíteni a kis 
település történetét. A háború 
előtt uradalmi központ volt, ahol 
hatalmas méretben folyt a 
mezőgazdasági termelés. Volt itt 
malom, sertéstelep, szeszfőzde. 
Mindez Vécsey báró birtokának 
része volt, akinek egy udvar
háza állt itt. A kúria 1906-ban 
épült, ma is megvan. A háború 
után ezek az értékek eltűntek. A 
malmot lebontották, megszűnt a 
szeszgyár, felszámolták a sertés
telepet. Hosszú éveken keresztül 
csak vegetált a település. A het
venes években némi fellendülést 
élt meg, s az utóbbi évek ismét

is bekerült
egy látogatásra a polgármestert 
és a citerazenekart. „Csodálatos, 
tiszta falu az ottani Buzita, ahol 
igen kedves emberek élnek -  
idézte vissza Katona Gyula. -  Ki
derült az is, hogy az eredeti ne
ve Bozitha, ami ősi magyar név
nek számított, csak a kiejtés sze
rint írták le, s ez maradt meg hi
vatalos névként. A község ma
gyar anyanyelvű, csak magyar 
iskolájuk van, kevés szlovák él 
itt. Nagyon ápolják a kapcsola
tot a határon inneni települések
kel, most már Nyíracsád is be
került ebbe a körbe.”

Az elmúlt év novemberében a 
községháza átadása alkalmából, 
a szlovákiai Buzita vezetői más
fél napot töltöttek el Nyíracsá- 
don, s megismerték a magyar 
Buzitát. A kapcsolatfelvétel 
mindkét fél számára eredményes 
lesz, hiszen a nyíracsádi gyere
kek téli sítáborozási lehetőségre 
leltek, a szlovák gyerekek pedig 
nyári táborra. A polgármester 
reméli, a névazonosság össze
hozta ezt a két települést, ezáltal 
gazdagabb, színesebb lesz a falu 
kulturális és sportélete is.

Sokáig csak „vegetált" a településrész

nem kedveztek az itt élőknek. 
Mintegy 150-170-en élnek ezen a 
szép vidéken. Igazi nyírségi táj 
ez, erdőkkel, ligetekkel.

A polgármester a név eredetét 
keresgetve, a térképen figyelt fel 
arra, hogy Szlovákiában, a határ 
mellett van egy Buzita nevű te
lepülés. Elképzelte magában,
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hogy talán a Nyíracsádhoz tar
tozó településrész is innen kap
ta a nevét, hiszen az elmúlt év
századokban gyakran költöztek 
a Felvidékről az Alföldre, s talán 
az ide telepedők hozták maguk
kal a nevet. Az elmúlt év nyarán 
levelezésbe kezdtek a szlovákiai 
falu vezetőivel, s ők meghívták

közösségi-kulturális látókörébe Nyíracsád


