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Minden negyedik házban van telefon
Hírek, érdekességek a majd ötezer lelkes Nyíracsádról
GÓZ JÓZSEF

N yíracsád  (H BN ) —  A m egye  
n yírségi, hom oki részén tele
pült a község. Lakói m egszok
ták, hogy m indenért k étszere
sen is m eg kell küzdeniük. A 
gyenge term őföld sok m indent 
m eghatározott az em berek éle
tében.

Rebellis község volt mindig. Leg
alábbis, ha azt nézzük, hogy 
nemrég került napvilágra egy, az 
ötvenes években készült szigo
rúan titkos jelentés, amelyet a 
Szabolcs-Szatmár megyei tanács 
továbbított feletteseinek arról, 
mely helységekből megy a 
legtöbb látogató a máriapócsi 
búcsúba. Egészén nagy közsé
gekből néhány, legfeljebb néhány 
tucat résztvevőt regisztráltak a 
„hivatásos szaglászók", de Nyír
acsád neve mellett 400(!) a szám. 
Meg is jegyezték, látszik, hogy 
a falu papja, bizonyos Pap János 
(Isten nyugosztalja) nem fogad
ta el az állami diktátumot, nem
akar békepap lenni.
* * *

A téeszszervezésben is megmu
tatkozott ez a nyakasság. Ami
kor véget ért a szövetkezetesítés 
utolsó kampánya, látván, nem 
sokra mennek a konok itteniek
kel, rábólintottak, jó, legyen a 
legkevésbé fejlett forma, a szak- 
szövetkezet. Nem sok volt belőle 
még 1961-ben, maradt minden 
föld a helyiek nevén. Ez meg 
most okoz könnyebbséget, 
ugyanis a tagok birtokában van 
a föld, nincs akadálya a repriva
tizációnak. Azaz egy okból még
is várható érdekellentét: szövet
kezeti tulajdonba kerültek a

határ legjobb földjei, amelyek
ből biztosan részelni akarnak a 
tulajdonosok. A telekkönyvben 
rend van, amit az a tudat sem 
befolyásol, hogy a használatban 
jócskán összekeveredtek a föl
dek, én a tieden, te az enyémen 
gazdálkodsz jeligével. A málná
sokat meg az egykori mesgye- 
határokra merőlegesen telepítet
ték. így előfordul, hogy egy-egy 
ültetvény négy-öt ember tu laj
donán is keresztül megy.
A községben befejeződött a 
sportpálya építése. Kiküszö
bölték azt a csorbát, amely a kez

det kezdetén okozott gondot a 
labdarúgóknak. A focipálya a 
nyírségi homokdombok vidékén 
kicsit lejtősre sikeredett. Panasz
kodtak is a hegynek fölfelé ját
szók, hogy nagyon elfáradnak a 
térfélcseréig, de szemmel ők sem 
látták, amit a mérnöki munka ál
lapított meg: a pálya egyik vége 
két méterrel magasabban fek
szik, mint a másik.
* * *

Jelenleg közműépítés lassítja le a 
közlekedést a község főutcáján. 
Kevésnek bizonyult a vezetékbe 
kerülő víz, s az új kutakból előbb

vastalanító és mangántalanító 
berendezésbe kell eljuttatni. 
Ehhez építik most a vezetéket. 
Hanem a telefonhelyzetet meg
irigyelhetné egy nagyobb város 
is. Két telefontársulatot is szer
veztek, s ennek nyomán a nyír- 
acsádiak elmondhatják maguk
ról, amit sokan nem széles e hazá
ban: minden negyedik portán 
található telefonkészülék. Ez 
egyelőre nem segít azon, hogy 
elég nehéz hívni az ott lakókat. 
A crossbar-rendszerbe előrelát
hatólag csak 1994-ben kapcso
lódhatnak be.


