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Itt nem szűntek meg az ipari üzemek
A százmillió forintos gázprogram kivitelezése már elkezdődött
T a t á r  É v a

N y í r a c s á d  
(HBN) -  Nem 
előre eltervezett 
koncepció, ha
nem a szükség 
hozta úgy, hogy 
a községben  
előbb lett víz-, s 
előbb lesz gázvezeték, mint jár
da. Most mindenesetre hasznát 
látják ennek, hiszen nem kell 
felbontani a beton útburkolatot. 
A Petőfi téren mély árkok és 
hatalmas földkupacok jelzik, 
hogy épül a gázvezeték.

-  A téren forgalmirend-vál- 
tozást tervezünk, új utat építünk, 
ha a gázvezetéket lefektették -  
mondja Katona Gyula, a község 
polgármestere. -  Ezzel teljesen 
megváltozik a főtér, de akkor 
lesz igazán szép, amikor a tem
plom restaurálását is befejezik.

Két évvel ezelőtt, amikor 
Nyíracsádon jártunk, a polgár
mester nem volt túlzottan derű
látó. A község szülötte, később

tanácselnöke -  mint mondta -  
tanúja volt, amint kinőtte a tele
pülés a szegénységet. S most 
rosszkor jött az újabb pénztelen
ség. Tapasztalom sétálgatva a 
faluban, hogy sok az új ház, szé
pek, virágosak a porták. A pol
gármester lelkes beszámolóját 
hallgatva pedig -  miszerint meg
valósultak a két évvel ezelőtti 
elképzelések -  nem érzem indo
koltnak akkori aggodalmát.

Nagy a kockázat

Sikerült elérniük, hogy min
den negyedik családban van tele
fon, s amint megépül Debrecen
ben a digitális központ, bekap
csolódnak a crossbar rendszerbe. 
Másfél millió forintért bővítet
ték az iskolai ebédlőt. Négymil
lió-négyszázezer forintba került 
a szennyvízcsatorna bővítése, 
hétszázezerért a villanyhálózatot 
fejlesztették. Most pedig a gáz
program...

-  Szerencsénk volt -  mondja a 
polgármester - , a fejlesztéseink
hez kaptunk állami támogatást.

A benyújtott pályázatainkat 
többnyire elfogadták. A 
gázhálózat megépítéséhez 47 
millió forintot nyertünk el, de 
még így is nagy kockázat, óriási 
felelősség belevágni. A lehető
séget azonban nem akartuk el
szalasztani. Eddig 650 család 
kérte a gázbekötést. Ősszel kez
dődik az óvodai tornaterem épí
tése is.

Később kimegyünk a Petőfi 
térre, s megnézzük a XIII. szá
zadban épült Árpád-kori temp
lom restaurációs munkálatait. A 
költségek mintegy 10 millió 
forintra rúgnak, ehhez a műem
léki felügyelőségen kívül az egy
ház, a megyei és a helyi önkor
mányzat is hozzájárul.

Nincs piac

Közben a polgármester el- 
Vnondja, hogy a községben lévő 
egyházakkal sikerült meg
egyezniük. A református egy
háznak visszaadnak egy nagy
méretű tantermet, amelyből gyü
lekezeti terem lesz, s ellenérték

ként négymillió forintot kaptak 
az Országgyűlés által megszava
zott, részleges kártalanításra 
szánt összegből. Úgy tervezik, 
hogy a pénzből két tantermet 
építenek. A görög katolikus egy
ház két szolgálati lakást kért, azt 
is visszaadják.

Tehát nem csoda, hogy a pol
gármester bizakodó. Mint el
mondta, az önkormányzatot a 
községért való munkálkodás 
jellemzi. Ami miatt panaszkodik, 
hogy nincs piaca terményeiknek, 
a tavaly leadott paprikát csak 
idén nyáron fizették ki, alacsony 
a sertés felvásárlási ára, s min
dehhez jött az aszály. Pedig itt az 
embereknek egyetlen bevételi 
forrásuk a zöldség-gyümölcs ter
mesztésből és az állattartásból 
van. Nő a munkanélküliek szá
ma is. A polgármester annak 
örül a legjobban -  bár nem tud
tak új munkahelyeket teremteni 
- , hogy a meglévő ipari üzemek 
(debreceni cipőgyár, szolgál
tatószövetkezet, áJJami gazdaság 
faipari részlegei) itt nem szűntek 
meg.


