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NYÍRAC:SÁDON
Talán eszünkbe se jutott 

volna a múlt héten Nyír- 
acsádon járván, hogy betér
jünk a helyi Győzelem 
Szakszövetkezet kiscsonká- 
si központi telepére, ha nem 
futunk ösSze Fiatal Im s z I ó -  

val, a szakszövetkezet főag- 
ronómusával, akitől meg
tudtuk, hogy korántsem 
olyan eseménytelenek a 
nyári napok a község mező
gazdaságában. mint ami
lyennek első látásra mutat
koznak.

Aprócska, de fontos ese
mény volt például az elmúlt 
héten annak a kis műhely
nek az üzembe helyezése, 
amelyet a kereskedelem és 
az ipar által használt mű
anyag ládák, hordók, reke
szek javítására hoztak létre. 
3 amelyben nyolc személy 
számára teremtettek kenyér- 
kereseti lehetőséget. A mű
hely szomszédságában pedig 
építkezés folyik, 

j  Az utóbbi években Nyír- 
i acsádon és környéken oly 
mértékben nőtt a kertész
kedőkedv (a már hagyomá
nyokkal bíró dohány- és
málnatermesztés mellett el
sősorban az uborka- és
paprikatermesztés terjedésé
re gondolok), hogy gondos
kodni kellett az árutömeg
nek a piacra juttatás előtti 
kezeléséről, válogatásáról, 
valamilyen mértékű feldol
gozásáról. Zöldség- és gyü
mölcsfeldolgozó épül tehát, 
azzal a végső céllal, hogy 
majdan önálló üzem lesz 
belőle, s ennek az sem 
mond ellent, hogy a mint
egy 2 millió forintból meg
valósuló beruházásnak a 
kedvezőtlen termőhelyi
adottságú Győzelem Szak- 
szövetkezet a tervezője és
a kivitelezője. Értékesítési, 
sőt termelési együttműkö
dés van kialakulóban, 
amelynek az utóbbi évek 
kedvező tapasztalatai adnak 
bátorítást. Amikor errefelé 
is ráébredtek, hogy az érté
kesítés korábban kialakult 
belföldi csatornája nem túl 
kifizetődő, más piac után 
nézve sikerrel próbálkoztak 
a nyers (esetleg bizonyos 
mértékben feldolgozott) áru 
nyugati exportjával. Ezt a 
törekvést igyekezvén erősí
teni, az idén már határozot
tabb együttműködés várha
tó a környék szövetkezetei 
által termelt zöldség érté
kesítésében. S ha van hatá
rozott elképzelés, mindjárt 
bizakodóbb a szakvezető, na 
és a szövetkezeti tagság, 
még ezen a mostoha sorsot 
örökölt vidéken is. Bár nem 
várt meglepetéseket az ilyen 
ígéretes nyarak is tartogat
nak. Kedden lesz egy hete, 
hogy jéggel együtt látogatta 
meg a vihar az ugyancsak 
helyi Dózsa Termelőszövet
kezet almáskertjét. Még sze
rencse, hogy nagy kár nem 
esett — legalábbis a tanács
elnököt így tájékoztatták a 
biztosító kárbecslői.

D t. Katona Gyula tanács
elnökkel és Varga György- 
n é  vb-titkárral azt próbál
juk áttekinteni, hogy mi
ként igyekszik a község lé
pést tartani a kommunális 
szükségletekkel. Szerencsére 
van mit összeszámlálni, ta
lán abból adódóan is, hogy 
Nyíracsád az idén ünnepli 
első írásos említésének 650. 
évfordulóját. (Az ősz folya
mán, novemberben ünnepé-

A múlt héten kezdődött meg a munka a Győzelem 
Szakszövetkezet müanyagláda-hegesztő üzemében

Zöldségfeldolgozó épül

lyes megemlékezésre is sor 
kerül.)

„A z elmúlt évtizedek fe j
lődését méltán nevezhetjük 
kiemelkedőnek települé
sünk történetében — olva
som a község választópolgá
raihoz szóló levélben, ame
lyet a tanácselnök és a Ha
zafias Népfront községi tit
kára írt alá. — A z utóbbi 
harminc évben csaknem ki
cserélődött a lakásállomány, 
a szorgos munka meghozta 
eredményét, kényelmes für
dőszobás lakások épültek. 
Szilárd burkolatú úthálózat 
és az egész községet beháló
zó ivóvízvezeték-rendszer 
létesült. Fejlett az egészség- 
ügyi és a szociális ellátás, 
korszerű az iskola, az óvo
da, rendelkezünk művelő
dési házzal, könyvtárral. Jól 
tükrözi az idősek megbecsü
lését az öregek napközi ott
hona. Ebben az évben négy 
kilométer szennyvízelvezető 
csatorna és szennyvíztisztító 
telep épül. Korszerűsödik a 
telefonközpont, éjjel-nappali 
szolgálat lesz a postán. To
vább bővül a vízvezeték
hálózat, kohósalakos út épül 
két mellékutcán, belvízelve
zető csatorna és járda ké
szül a Kassai utca bal ol
dalán. Ezek az eredmények 
és tervek csak kiragadott 
példák, amelyekhez a la
kosság erkölcsi és anyagi 
támogatást adott. ..”

Kiragadott példákkal is
merkedünk mi magunk is. 
Többek közt az említett, 
Kassai utcai csatorna- és 
járdaépítéssel, ami iránt 
olyan nagy volt az igény, 
hogy az utóbbi években 
szinte központi témája lett

a tanácstagi beszámolóknak. 
Az utcában, ahol óvoda mű
ködik, járda híján nagy volt 
a balesetveszély.

A  község életének azon
ban ma a szennyvizveze- 
lék-hálózat, illetve a 
szennyvíztisztító telep épí
tése a legnagyobb esemé
nye. Nem egészen egy év 
alatt négy kilométer szenny
vízcsatorna épül meg a hoz
zá tartozó (és a majdani 
hálózatbővítést is elbíró) 
szennyvíztisztítóval, mintegy 
25 millió forintból.

Ez most a legnagyobb ta
nácsi beruházás Nyíracsá- 
don. A  vezetékek négy ki
lométeréből három az in
gatlanok előtt megy el, az 
ingatlanok tíz százalékát 
érinti, egy kilométer pedig 
a tisztítóhoz vezető szakasz. 
Az építkezést megelőzően, 
több mint száz taggal meg
alakult a Nyíracsádi Csator
namű Társulat, így megte
remtődött 3 millió forint 
lakossági hozzájárulás fede
zete. A  fennmaradó 22 mil
lió forintból 8 millió megyei 
tanácsi támogatás, 8 millió 
községi tanácsi fejlesztési 
alap, 6 millió pedig vízügyi 
alap, a Tivizig révén. A  la
kossági hozzájárulás ingat
lanonként 30 ezer forint, 
míg a gazdálkodó szerveze
tek és az intézmények (az 
ÁFÉSZ, a sütőipari üzem, a 
tsz, a posta, a gyógyszertár) 
a naponta kibocsátott 
szennyvíz mennyisége sze
rint fizetnek hozzájárulást 
A beruházás kivitelezője a 
Keviép, az üzemeltető a 
megyei víz- és csatornamű 
vállalat lesz.

Gulyás Imre

Rév kilométerre Nyiracsádtól, Buzita közelében épül az új szennyvíztisztító mű
(Fotó: Iklódy János)
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