
Ezután is támogatják a keleti országrészt
Szabó Iván pénzügyminiszter gázvezeték-hálózatot avatott Nyíracsádon
P ásztor  Z oltán

Nyíracsád (HBN) -  Először járt 
miniszter hétfőn Nyíracsádon 
Szabó Iván személyében, aki ün
nepélyes keretek között átadta a 
község most elkészült földgáz- 
hálózatát. A pénzügyminiszter és 
a megye meghívott önkormány
zati vezetői szakmai tanácskozást 
is tartottak a községházán gaz
daságpolitikai és területfejlesz
tési kérdésekről. A fórum házi
gazdája Komor Sándor ország- 
gyűlési képviselő, a parlament 
költségvetési-, adó- és pénzügyi 
bizottságának alelnöke volt.

Katona Gyula nyíracsádi pol
gármester az átadóünnepségen el
mondta: amikor Balkány határá
ban gázátadó állomás épült, Nyír
acsád azonnal csatlakozott a Nyír- 
adonyig épülő vezeték költségei
hez. Nyírlugos, Nyírmihálydi és 
Nyírgelse önkormányzataival kö
zösen, adták be pályázatukat ta
valy a hálózat kiépítésére. A 
négy település 47 százalékos tá
mogatást kapott a 363 millió forin
tos beruházáshoz. A nyíracsádi 
százmillió forintos építkezéshez 
a községnek mintegy 50 milliót 
saját erőből kellett előteremtenie. 
A településen 930-an vállalták a 40 
ezer forintos lakossági hozzájá
rulást, ami az állami támogatások 
mellett a 24 kilométeres belső há
lózat -  a tervezettnél korábbi -  
kiépítését is lehetővé tette. Az 
önkormányzat sikeresen pályázott

a környezetvédelmi alapra is, 
melyből 3 millió forintot nyertek. 
Hitelt nem vettek fel, beléptek vi
szont a Hajdú-Bihar megyei ön- 
kormányzatok által létrehozott 
megyei kölcsönalapba, ahonnan 
8 millió forint kamatmentes köl
csönt kaptak.

Szabó Iván pénzügyminiszter 
elmondta: az elmúlt két évben az 
elmaradott térségek kaptak és 
ezután is kapnak segítséget. Haj
dú-Bihar megyében az 1992-ben 
megkezdett beruházások összér
téke 2 milliárd 380 millió forint 
volt, amelyhez ebben az évben 314 
millió forintot ad a költségvetés. 
A megkezdett beruházásokhoz 
jövőre további 167 millió forint tá
mogatást juttat a területfejlesztési 
alap. „Az országnak ez a része 
rendkívül nagy nehézségek árán 
éli meg a rendszerváltást, a piac
gazdaságra történő átállást" -  fo
galmazott a miniszter, majd hoz
zátette: ebben a helyzetben az inf
rastrukturális fejlesztések vihetik 
előbbre a vidék sorsát, hiszen így 
vonzóbb lehet a térség a befekte
tők számára.

Mint mondta, a kihelyezett deb
receni kormányülésen ennek a 
régiónak a fejlesztéséről is szület
tek határozatok. Ezzel a pénz
ügyminiszter szerint azt a célt 
kívánta elérni a kormány, hogy az 
egész ország figyeljen a térség fej
lődésére, hiszen -  mint fogalma
zott -  el akarják kerülni az ország 
keleti és nyugati részének arány
talan fejlődését. Szabó Iván fáklyát gyújtott Fotó: F. Szilágyi Imre


