ÚJSZENTMARGITA
Településünk bemutatása

Népesség: 1589 fõ; belterület: 277 ha; külterület: 9345 ha.
A község a Hortobágyi Tiszamente kistérségben Hajdú-Bihar megye nyugati határán fekszik. A település a 3315-ös alsórendû
közút mentén 16 km- re a 35-ös számú másodrendû fõúttól délre található. Polgár 16 km- re, Tiszacsege 12 km- re, a megyeszékhely - Debrecen - a 3315-ös, 3316-os és a 33-as úton 52 km- re van.

Mûemlékek, idegenforgalom

Természeti adottságai közül a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Bagota - puszta túzokpopulációjáról, ragadozó madarairól
(kerecsensólyom, pusztai ölyv, parlagi sas) híres. Szandalik - pusztának nevezett külterülete a Hortobágy erdõsültebb képét
mutatja. A Nemzeti Parkhoz kapcsolódó védett határrészek közé tartozik az Újszentmargitai - erdõ.
Tatárjuharos sziki tölgyesét az egyházi „vadászó erdõ” jelleg óvta meg a kipusztulástól. Innen származik a „Tilos - Tilalmas
erdõ” elnevezés is. A környék látnivalói és nevezetességei a „Tilos erdõ”, a római katolikus templom, élõ vizek és környezetük
valamint a puszta és az ott élõ állatvi-lág.

Természeti adottságok, értékek

Tájföldrajzi szempontból Újszentmargita nagyobbrészt a Hortobágyon, kisebbrészt a Közép - Tiszai - ártérhez tartozó Borsodi
- ártéren terül el. Domborzatilag a község határa ártéri szintû tökéletes síkság, egyhangú felszínû, kis lejtésû. Természetföldrajza fejlõdéstörténeti szempontból igen sajátos területe az Alföldnek. Tájképi változatosságot jelentenek a döntõen antropogén
eredetû kunhalmok (Halmos - halom, Király - halom, Koponya - halom, Szandalik - halom). Állatvilágának legnagyobb értékét
az õshonos madarak képviselik. A sziki pacsirta és a túzok mellett vízi- és gázló mada-rak, ritka ragadozók is feltûnnek.
Turisztikai szempontból nagy a jelentõsége a vadászható állatfajoknak (fá-cán, vadkacsa, fogoly, vaddisznó, nyúl, õz) és a
vizek gazdag halállomá-nyának. A területen az õsi magyar háziállat fajták életfeltételei is adottak

Településünk története

A községet évszázadokkal ezelõtt Szentmargita vagy Fehérszentmargita néven emlegették a források. A falut halászaival és
halászó vizeivel együtt több más Szabolcs vármegyei birtokkal Szent István király adományozta az egri püspökségnek s e birtokokban, mivel az eredeti adománylevelek 1241-ben a tatárjáráskor megsemmisültek, a püspökség 1261-ben megerõsítette
jogait.
A középkori falu és templomának létezését és helyét 1952-ben szakszerû régészeti kutatással hitelesítették. A falu neve a
középkori templomának védõszentjére - antiochiai Szent Margitra utal, a község mai templomát azonban Árpád- kori Szent
Margit tiszteletére szentelték, akit IV. Ince pápa 1251-ben avatott szentté.
A mai Újszentmargita a 18 - 19. Századi uradalmi központok egyike. A plébánia létesítésének és késõbb a templom építésének költségeit az egri fõkáptalan vállalta magára. Ezt a templomot szentelték 1895- ben Árpád házi Szent Margit tiszteletére.
1947. január elsejével Szentmargita önálló nagyközséggé alakulhatott Újszentmargita néven.
2006 óta tartunk fenn testvér-települési kapcsolatot Korond községgel.

Kiemelt rendezvényeink:

Július második hétvégéje: Margitai Sokadalom - Búcsú
November utolsó szombatja: Böllérverseny
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