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A tervekből nincs 
hiány, a megvalósí-
tásukra a forráso-
kat felkutatjuk és 
igyekszünk azokat jól 
felhasználva, elkép-
zeléseinket megvaló-
sítani.

Fontos, hogy Geszteréd 
mindig sok zöld felület-
tel rendelkező, virágos és 
rendezett lakóhely volt 
– meséli Szabó József pol-
gármester. – Ezt az elvet 
követve az önkormányzat 
a Petőfi utca teljes hosz-
szában egy gömbfa sort 
ültetett. Fóliasátorban vi-
rágpalántákat neveltünk, 
amelyekkel köztereinket 
tettük szebbé. A művelő-
dési ház tetejére napele-
mes rendszert szereltünk 

fel, emellett folyamatos 
az épületek energetikai 
korszerűsítése is. Május 
hónapban, a TOP pályázat 
keretein belül megkezdtük 
az orvosi-fogorvosi rende-
lő felújítását, energetikai 
korszerűsítését.
– A településüzemeltetés a 
Start mintaprogramot ki-

használva, térkövet készít, 
melyet a Petőfi utcán és a 
temető parkolójában sze-
retnénk lerakni, 1500 m2-
en. Az útpadka és a vízel-
vezető árkok karbantartása 
folyamatos. Bökönnyel 
közösen beadtunk egy pá-
lyázatot, mert szeretnénk 
a két települést kerékpár-

úttal összekötni. Ezt Gesz-
teréd és Balkány esetében 
is szeretnénk majd elérni.

Tervek
– Mezőgazdasági munká-
ban ismét, főként zöld-
ségféléket termelünk,  
egy részét már a saját 
üzemünkben szeretnénk 
feldolgozni és azt a helyi 
konyhán, valamint piacon 
értékesíteni. Részben ön-
erőből egy savanyító üze-
met építünk. Helyi piac  
kialakítására is adtunk 
be páylázatot. Az önkor-
mányzat nem halogathatja 
tovább a ravatalozó tető 
cseréjét, mert sajnos elér-
tük, hogy a gyenge héjazat 
már átengedi az esővizet. 
Önerőből és a temetkezést 
végző cég támogatásával a 

nyár elején tervezzük fel-
újítást. Nálunk is kiemelt 
figyelmet kapnak a gyer-
mekek, ezért beadtunk 
TOP pályázatot bölcsőde 
építésére.

– A Gajdos János Mű-
velődési Házban műkö-
dő IKSZT folyamatosak a 
programokat kicsiknek és 
nagyoknak. A nyárra sza-
badtéri vetítésekkel és a 
régóta hiányzó ping-pong 
asztalok beszerzésével is 
készülnek.

– Tervekből nincs hi-
ány. A megvalósításukra a 
forrásokat felkutatjuk és 
igyekszünk azokat jól fel-
használva elképzelésein-
ket megvalósítani.

Töretlenül a fejlődés útján 
Geszteréd

Szabó József polgármester

Az ünneplésre is jut idő

A községi gyermek-
naptól a nyárköszön-
tő bálon keresztül a 
falunapig.

Mindez csak 3 program 
azok közül az önkormány-
zati programok közül, 
amely már volt, vagy ép-
pen megrendezés előtt áll.

Színes programok
– Az idén először szer-

veztünk községi gyer-
meknapot az itt élő gye-
rekeknek, reméljük ezzel 
sikerül hagyományt te-
remteni – meséli Belicza 
László polgármester. 
– Ugrálóvár és arcfestés, 
ügyességi játékok, vala-
mint palacsintaparty vár-
ta a rendezvényre érkező-
ket. A program a gyerekek 
nagy örömére a Tücsök 

együttes koncertjével fe-
jeződött be.

– A trianoni emléknap-
nak ebben az évben a ró-
mai katolikus templom ad 
otthont. Az ökumenikus 
megemlékezést követő-
en a Credo hitvalló ének-
együttes koncertjére vár-
juk a vendégeket. Ezután 
a Kállay-kúria parkjában az 
Országalma emlékműnél 
koszorúzással fejeződik be 
a program.  

– Június 11-én (szomba-

ton) lesz a következő nagy 
programunk a nyárköszön-
tő batyus bál, amelyet re-
mélhetőleg olyan nagy ér-
deklődés övez majd, mint 
az őszi szüreti bált. A bált a 
közbiztonsági központban 
rendezzük meg, amelyre 
minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

– Idén jubilál a falunapi 
rendezvényünk, 20 éve, 
hogy az augusztus 20-át 
követő hétvégére ünne-
pelni hívjuk a település 

lakosságát. Színes és válto-
zatos programban az idén 
sem lesz hiány, ajánlatunk 
nemsokára elérhető lesz 
a település honlapján és 
Facebook-oldalán egy-
aránt.

– Előreláthatólag nagy-
községünk is egyik hely-
színe lesz a XI. Cantemus 
Nemzetközi Kórusfesztivál 
keretében a „Megye Napja” 
rendezvénynek augusztus 
17-én. A fesztiválra érkező 
magyar és külföldi kórusok 
adnak koncertet a megye 
számos településén.

– Több olyan civil szerve-
zet és egyesület működik 
nálunk, amely a maga terü-
letén végzett tevékenysé-
gével színesíti Kállósemjén 
közösségi életét. Futball-
tornával, kézműves-fog-
lalkozásokkal, szépkorúak 
találkozójával, bálokkal és 
egyéb rendezvényekkel 
járulnak hozzá az aktív kö-
zösségi léthez.

Színes közösségi élet
Kállósemjén

Belicza László polgármester

A Kállay-kúria felújított épülete

2016. június 1-jén nyitja meg kapuit a nagyközönség 
előtt a Kállósemjéni Kállay-kúria állandó kiállítása. 
Nyitva tartás: Szerdától vasárnapig: 10.00–17.00

A kiállítás csak tárlatvezetővel tekinthető meg!
Tárlatvezetés minden egész órában indul.
Jegyár:  Felnőtt:  1 200 Ft/fő
 Diák, nyugdíjas és kállósemjéni lakosok:  6 00 Ft/fő 

Kállay-kúria

Továbbra is TOP-on a megye

A megyei önkormányzat fő 
tevékenysége a területfej-
lesztési és területrendezési 
feladatok ellátása, valamint az 
ezeket segítő szakmai koordi-
náció biztosítása, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) forrásainak 
kezelése – nyilatkozta Baracsi 
Endre, a megyei közgyűlés 
alelnöke.

Szabolcs-Szatmár- Bereg Me-
gye Integrált Területi Prog-
ramjának (ITP) célja a forrás-

felhasználás hatékonyabbá tétele, 
továbbá bemutatja a helyi igényekre 
alapozott forráskeret-felhasználás 
szerkezetének, elvárt eredményei-
nek és ütemezésének alátámasztá-
sát. Az ITP kidolgozásával minden 
olyan feladatot teljesítettünk, ami 
megadja a lehetőséget a megye 
településeinek, egyházi és civil 
szervezeteinek sikeres pályázatok 
benyújtására. Az  elmúlt évben fo-
lyamatosan egyeztettünk a telepü-
lési önkormányzatokkal, ismerjük a 
fejlesztési igényeiket, felkészültünk 
a projektek előkészítésére, a fej-
lesztésre, a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátására, a részvételre 
konzorciumi partnerként. 

Feladatunk az, hogy az ITP vég-
rehajtásával megvalósuljanak a 
megyei területfejlesztési koncepci-
óban és programban megfogalma-
zott célok, amelyek hozzájárulnak a 
megye gazdasági fejlődéséhez.  Je-

lenleg 74 beadott és 10 előkészítés 
alatt álló projektben veszünk részt, 
ami nagyon sok szervezést, mun-
kát jelent. Most május végén jár 
le a turisztikai pályázatok beadási 
határideje. Az integrált turisztikai 
projektek koncepciójának az alapja, 
hogy az attrakciófejlesztést szolgá-
ló beruházások ne pontszerűen és 
izoláltan történjenek meg, hanem 
integráltan, desztinációs szinten. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
2014–2020-as tervezési időszakot 
érintő területfejlesztési koncepció-
jában a vonzerő-koncentráció és a 
kereslet-kínálati adatok tükrében 
négy nagy desztináció rajzolódott 
ki, amelyek magterületként jelen-
nek meg. 

Ezek a projektek a négy térségre, 
a Nyírségre, a Nyíri Mezőségre, a 
Rétközre és Szatmár-Beregre fóku-
szálnak. Több mint 50 településen 
szeretnénk megvalósítani turiszti-
kai vonzerő- és szolgáltatásfejlesz-
téseket 37 konzorciumi partner 
segítségével.

Nyírség
A Nyírség területén húzódik  Sza   -
bolcs-Szatmár-Bereg megye leg-
frekventáltabb és legnagyobb 
turistaforgalmat lebonyolító 
idegenforgalmi tengelye. A ten-
gely Nyíregyháza–Nagykálló–
Kállósemjén–Máriapócs–Nyírbátor 
településeket érinti, lényegében a 
4911. számú főközlekedési útra épül 
rá. A Nyírségi desztináción belül a 
Dél-Nyírség egy jól elkülöníthető, 
lineárisan felfűzhető, egybefüggő 
terület, amelynek rendkívül magas 
és látványos a vonzerő-koncentrá-
ciója. Ez az idegenforgalmi tengely 
óriási fejlődési és fejlesztési poten-
ciálokkal rendelkezik. Nyíregyházát 
követően, Máriapócs és Nyírbátor 
vonzerői tudhatják magukénak a 
legmagasabb keresleti adatokat a 
Nyírségi desztinációban. 

A Nyírségi desztináció északi 
része szintén egy tengelyre épül 
rá a 41. számú főút mentén. Ezen 
a tengelyen több, a megye szem-
pontjából is kiemelkedő vonzerő 
található (Leveleki tócentrum, 
baktalórántházi Dégenfeld-kastély, 
Vay-várkastély Vaján). A két ten-

gely összekapcsolásával egy idegen-
forgalmi gyűrű alakítható ki. Ebben 
a régióban, a tengelytől északra és 
délre, több izoláltabb kulturális 
örökségelem is található. Elsősor-
ban a térség középkori templo-
mai érdemelnek említését. Ezek a 
műemlékek, annak ellenére, hogy 
magas színvonalú és látványos mű-
vészettörténeti értéket képviselnek, 
eddig nem csatornázódtak be a tu-
rizmus vérkeringésébe, a tengelyre 
építve azonban erre meg lenne a 
lehetőség. 

A Nyírségben öt jelentősebb, 
turisztikai célra hasznosított kas-
tély található. Az itt élők számára 
óriási lehetőség a Nyíregyházára 
érkező turisták, ugyanis évente 
több mint 180 ezer vendégéjszakát 
bonyolít le a város, akiknek egy ré-
sze felkeresi a Nyírség attrakcióit. 
Máriapócs a terület idegenforgal-
mi motorja, ugyanis évente 550 
ezer ember látogatja a búcsúkat. 
A turisták vonzásában Nyírbátor 
is fontos szerepet játszik, a fürdőt 
több mint 100 ezer ember látogat-
ja, és a város kulturális attrakciói 
is magas látogatottságúak. A fel-
adatunk az, hogy az ide érkező tu-
risták minél több tartalmas napot 
töltsenek itt.

Nyíri Mezőség
A projekt célja a Nyíri Mezőségben 
a két nemzetközi aktív turisztikai 
hálózat (Tisza, és Eurovelo 11 nem-
zetközi kerékpárút-hálózat) érintett 
térségében, a nemzetközi és belföldi 
turizmust kiszolgáló helyi vonzerő 
és aktív turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése.  A térséget érintő kerék-
páros és vízi aktív turisztikai háló-
zatok mentén a turisztikai vonzerők 
hálózatosodásának segítése. 

A Nyíri Mezőség rendelkezik 
olyan kulturális vonzerőkkel, ame-
lyek nemzetközi szempontból is 
versenyképesek lehetnek, ilyen pél-
dául a tiszadobi Andrássy-kastély 
vagy a Szabolcsi földvár. Szabolcs 
történelmi emlékhellyé fejlesz-
tésével, az Andrássy-kastély fel-
újításával, illetve a Tiszalök aktív 
ökoturisztikai centrummá fejlesz-
tésével kialakítható a Nyíri Mező-
ség vonzerőhálózatának gerince. 
A gerinchálózat mellett több olyan 
kisebb, de látványos vonzerő, po-
tenciál található a desztinációban 

A helyi értékek alkotják az átfogó turisztikai 
fejlesztések alapját megyénkben
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(Tiszavasvári Fehér szik természet-
védelmi terület, balsai Tisza-part, 
tiszadadai Tisza-kanyar), amelynek 
integrálásával kialakítható egy ver-
senyképes tematikus csomag. 

Rétköz
A Rétközi térségben a kulturális 
örökség két területen koncentráló-
dik, Szabolcs–Nagyhalász között, 
valamint Kisvárda vonzáskörze-
tében. A Rétközben több országos 
léptékben is kiemelkedő műem-
lék található, a kisvárdai vár és a 
tuzséri Lónyay-kastély. Megújult 
Mándokon a Forgách-kastély is, 
amely szintén jelentős turisztikai 
szolgáltatása lett a térségnek. A 
Rétköz kulturális, földrajzi és ide-
genforgalmi kapcsolatait a Tisza 
köti össze. Országos és helyi ten-
dencia azonban, hogy a Tisza-part 
állapota évek óta romlik, nem volt 
lehetőségük a településeknek, hogy 
állami támogatások felhasználá-
sával a Tisza-part turisztikai célú 
fejlesztéseit előremozdítsák.  A pro-
jekt keretében a Rétköz kulturális 
örökségének revitalizációja és tu-
risztikai fejlesztése valósulna meg. 

Több örökséghelyszín esetében 
sürgős műemléki beavatkozásokra 
van szükség, tehát fontos szerepet 
játszik a kulturális örökség védel-
me és turisztikai hasznosulásának 

ösztönzése egyaránt. A projekt, 
másrészt a Tisza, mint a Rétközt 
összekötő aktív turisztikai hálózat 
fejlesztésére irányulna, melynek 
célja a Tisza mentén kiemelt jelen-
tőségű üdülőterületek (Dombrád, 
Tiszabercel, Ibrány) rekreációs 
lehetőségeinek fejlesztése, elsősor-
ban a szabad strandok minőségi 
megújításával.

Szatmár-Bereg
A projekt több nagy terület fejlesz-
tése köré összpontosul, a Szatmár-
Bereg kulturális és szellemi öröksé-
gének turisztikai célú fejlesztése és 
hasznosítása; a Felső-Tisza-vidék 
vízitúra-útvonalak integrált fejlesz-
tése; a térség értékeit bemutató 
kerékpárostúra-hálózat kialakítása, 
illetve a szabadstrand-fejleszté-
sek megvalósítása több ponton a 
Tisza-part vonzerejének növelése 
érdekében. A megye kulturális tu-
rizmusában az egyik legfrekventál-
tabb terület. Az irodalomtörténeti 
emlékek jelentős része (Tiszacsécse, 
Szatmárcseke, Nagyar), a középko-
ri egyházi örökség leglátványosabb 
elemei itt koncentrálódnak. Több 
olyan unikális örökségértéke van 
Szatmár-Beregnek, amely nemzet-
közileg is egyedülálló. A Szatmár-
beregi térség természetes vizekben 
gazdag. A területet északról a Ti-

sza, nyugatról a Szamos határolja, 
emellett keresztülszeli a Túr. Ma-
gyarországon a 2014–2020 közötti 
időszakban kiemelt helyen szerepel 
a vízi turizmus fejlesztése. 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
vezetésével a Gazdasági és Innová-
ciós Operatív Program támogatá-
sával veszi kezdetét a legfontosabb 
vízitúra-útvonalak fejlesztése az 
országban. A Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség gesztorállásában megva-
lósuló projektek azonban csak a ge-
rinchálózatok fej-
lesztését célozzák 
(pl. Tisza, Duna), 
a ráhordó szaka-
szokat nem érin-
tik. Jelen projekt 
keretében a Túr, 
mint „ráhordó 
szakasz” mentén 
a vízi turizmus 
integrált fejlesz-
tése valósulna 
meg. A vízi turizmust illetően még 
ki kell emelni, hogy a Tisza mentén 
Vásárosnaményban és Tivadaron 
találhatók a legnagyobb és legláto-
gatottabb szabad strandok, amely 
fontos szerepet tölt be a térség ide-
genforgalmában. 

A gergelyiugornyai és tivadari 
strand mellett kiemelkedik Jánd 
szerepe is, amely bensőséges és 
családi hangulatával, egyedi adott-
ságaival más célcsoportnak ked-
vez. Jelen projekt kiemelt célja 
Szatmár-Bereg szabad strandjai-
nak fejlesztése, amelyet kiegészít a 
Kajak-Kenu Szövetség gondozásá-
ban megvalósuló Tisza-menti vízi-
túra-útvonalak fejlesztése. 

Megyei Értéktár
A turisztikai fejlesztések elméleti 
megalapozottsága kiemelt jelen-
tőségű. Ehhez szorosan kapcsoló-
dik a megyei önkormányzat egyik 
önként vállalt feladata. A 2012-
ben elfogadott hungarikumokról 
szóló törvény alkotta meg az ér-
téktárak rendszerét. Erre építve a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés az elsők között hozta 
létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Értéktárat, ami megyénk-
ben csak azt jelentette, hogy 
ezentúl intézményesített formá-
ban is folytatjuk az értékek gyűj-
tését, őrzését, amivel már régóta 
foglalkozik számos ember és sok 
település. 

Elkötelezettek vagyunk abban, 
hogy minél több településen jöjje-
nek létre értéktárak, hiszen a „helyi 

kincsek” felkuta-
tásában, bemu-
tatásában nagy 
segítséget jelente-
nek a megyének. 
Ehhez szükség 
van olyan helyi 
„kovászemberek-
re”, akik valóban 
hajlandóak időt, 
energiát áldozni 
ennek a munká-

nak az elvégzésére, és fontos az is, 
hogy maguk a települések is becsül-
jék meg őket, legyen az akár polgár-
mester, egyházi, civil szervezeti veze-
tő. Minden segítséget és támogatást 
megadunk a településeknek, hogy 
meg tudják őrizni a közösségüket, 
élővé tudják varázsolni környezetü-
ket. Becsben tartjuk az értékeinket, 
legyen az építészeti, kulturális, tör-
ténelmi, természeti örökség, tele-
pülésre, illetve tájegységre jellemző 
hagyományokat élesztünk újra. 

A települési értéktárak összessé-
gével komoly eredményeket lehet 
elérni a településfejlesztés terüle-
tén. Erre természetesen forrásokat 
is lehet lehívni majd az előttünk álló 
időszakban. Nemsokára megjelenik 
a Földművelésügyi Minisztérium ér-
téktárakat támogató pályázata, hogy 
az értékmegőrző küldetésünk a le-
hető legeredményesebben folyjon az 
elkövetkezendő időszakban.

A fejlesztési terveinknek megfe-
lelően továbbra is aktív, szolidáris, 
és vonzó megyét akarunk, ahol jó 
élni, ahová jó visszetérni.

Cégénydányád 
minden lehetőséget 
kihasznál annak 
érdekében, hogy a 
település felvirágoz-
zon és egyre több 
turista, látogató 
ismerje meg a Szat-
mári térséget.

– Igyekszünk minél több 
felújítást, és változtatást 
véghezvinni, melyek se-
gítségével olyan gazdag 
programcsomagot tudunk 
kínálni a bel-és külföldi 
vendégeknek, hogy idővel 
ez a közel 700 lelkes falu 
a turisták egyik kedvelt 
Szatmári célpontja legyen 
– meséli Kelemen Róbert 
polgármester.

– A település legna-
gyobb vonzerejű látniva-
lója az 1833-ban épített 
Kende Kúria, és a hozzá 
tartozó őspark, mely sza-
badon látogatható. A Kas-
tély felújítása az elmúlt 
hetekben fejeződött be, 
az átadóünnepség után a 
Hortobágyi Nemzeti Park 
igazgatósága és munka-
társai színes és izgalmas 
programokkal várják majd 
az érdeklődőket. 

– A falu lakossága szá-
mára mindennapi ki-
kapcsolódást jelent a 
horgászat. Az emberek 
horgászszenvedélyüket 
kiélhetik a helyi halastó 
területén, melynek bőví-
tési munkálatai hetekkel 
ezelőtt megkezdődtek. A 
munkafolyamat eredmé-
nyeként nagyobb terüle-
tet ástak fel, melyet majd 
feltöltenek újra vízzel és 
a halállományt is frissítik. 
Ennek az átalakításnak 
köszönhetően nem csak 
a helyieknek, hanem a 
környékbeli települések-
ről, esetleg messzebbről 
érkező horgászoknak is 
tudunk helyet és lehető-
séget biztosítani, hogy 

kellemesen töltsék el sza-
badidejüket. 

– A lakosság kulturális 
életét különféle színházi 
előadásokkal, falusi ren-
dezvényekkel színesítjük, 
melyeket az ,,Újraéled a 
nemesség Szatmárban- A 
cégényi monostortól nap-
jainkig” című pályázat 
keretén belül épített Paj-
taszínházban rendezünk 
meg, melyet 2015-ben ad-
tunk át a IV. SzamosFeszt 
alkalmával. Amellett, 
hogy a hagyományokra 
épülő ünnepségeket, ren-
dezvényeket megtartjuk, 
idén már 5. alkalommal 
szervezünk Gyermekna-
pot, valamint július első 
hétvégéjén a már eddig 

is nagy sikernek örvendő 
SzamosFeszt rendezvény-
sorozatunkat. 

– Idén májusban a 
SIRHA Élelmiszeripari 
Kiállításon mutattuk be 
az Adj’ Isten Szatmárban! 
brand új kézműves ter-
mékét a PULYA CSOKIT, 
mely óriási népszerűség-
nek örvend a korábbi Koca 
Csokihoz hasonlóan. Ezek 
is és a többi Adj’ Isten 
Szatmárban! kézműves 
termék a cégénydányádi 
önkormányzatnál meg-
vásárolhatóak. A Pajta-
színház befogadóképes-
ségének köszönhetően 
lehetőség van nagysza-
bású rendezvényeket tar-
tani az épületben, ezért 
az idei évtől bérbe adjuk 
esküvőkre, családi-baráti 
összejövetelekre, melyek-
hez előreegyeztetés után 
árajánlatot is készítünk. 

– Idén ötödik alkalom-
mal rendezzük meg július 
1-3. között a SzamosFeszt 
népzenei és néptánc talál-
kozót Cégénydányádon. 
Hagyományainkhoz hí-
ven és tradícióinkat nem 
felejtve, a pénteki napon 
lovas napot tartunk a Sza-
bó Lovasudvar közremű-

ködésével és a Lovasíjász 
c. filmet is levetítjük az 
óriáskivetítőn. Szomba-
ton Hajdúnánás városa 
mutatkozik be helyi ter-
mékekkel, turisztikai 
ajánlataival és megnyitjuk 
a Hungarikum Vándorki-
állítást a Kende Kúriában. 
Izgalmas vetélkedésnek 
ígérkezik a nap folyamán 
a 6 sportoló csapat főző-
versenye, az elkészült 
finomságokat meg is kós-
tolhatjuk. Természetesen 
rengeteg igényes kon-
certtel és produkcióval 
várjuk a vendégeket, itt 
lesz többek között a Csík 
zenekar, a Parno Graszt, 
a Kállay SAUNDERS Band 
és a Muzsikás együttes is. 
Mindhárom nap lehetőség 
van szatmári bicikli- és 
lovas túrákra jelentkezni 
és rendhagyó módon a 
Labdarugó EB kapcsán a 
Csíki sörsátorban óriás-
kivetítőn szurkolhatunk 
kedvenceinknek. Freneti-
kus hangulat lesz!

Teljes program: 
facebook/szamosfeszt 

A szatmári értékek őrzői
Cégénydányád

Kelemen Róbert polgármester

Szamosfeszti ereklyék




