
Távlatokban gondolkodnak, terveznek Nyíracsádon
Az önkormányzat a vállalkozások bátorítását, összehangolását tűzte ki célul

A két éve létesült piactéren eddig két üzlet készült el Fotó: Szűcs Sándor

H o r n y á k  A n d r á s

Nyíracsád (HBN) -  A település ön- 
kormányzati képviseló-testülete a 
megválasztás után úgy vélekedett: 
nem kezd vállalkozásokba, mert 
ezer más tennivalója van, s nem is 
az a feladata, jóllehet bevételekre 
e településnek is nagy szüksége 
van. Stratégiájuk: az egyéni vállal
kozások bátorítása, elősegítése, 
amely hosszabb távon szolgálja a 
község érdekeit.

Megérkezve, a falu központja kö
zelében mindjárt a nemrég kiala
kított piactérbe botlunk. Betonasz
talkákon tojást, zöldséget és gyü
mölcsöt kínálnak ezen a kora őszi 
reggelen a környékbeli termelők. 
M indebben persze önm agában 
nem volna semmi különös, de -  
mint megtudjuk, a piactér is e hosz- 
szú távú koncepció jegyében léte
sült. Egyaránt szolgálja a rend fenn
tartását és a település érdekeit. A 
piac létrehozásáig ugyanis minden
ki ott árult, ahol akart. A termelők, 
gazdálkodók az utcán, a ház előtt, 
a Romániából vagy Ukrajnából ér
kezők pedig a legkülönfélébb he
lyen kínálták portékáikat, s az ak
kori helyzet lehetetlenné tette, vagy 
megnehezítette e tevékenység ha
tósági ellenőrzését. Most már van 
helye az adásvételnek, a helypénz 
pedig a falu közös céljaira is juttat 
egy kis bevételt. A piac mint min
denütt, itt is élénkíti a kereskedel
met, vevőt, eladót oda vonz, fejlő
dést indukál. Bizonyság minderre 
az a két üzlet, amely eddig létesült.

Enyhít a foglalkoztatási 
gondokon

Az első, faburkolatú csinos kis 
üzlet tulajdonosa, Czentye Gábor- 
né néhány éve még úgy kezdte el 
a vállalkozását, hogy egy asztalon, 
nejlonfólia alatt árusított. Mostanra 
eljutott idáig. A fiatalasszony most 
áruért ment, édesanyja helyettesíti 
a boltban, s mutatja az árukínálatot 
a divatárut, játékot, kozmetikumo
kat. A szomszédos üzlet, az „Ircsi 
divat" cégtábla alatt Katona János- 
né tulajdona.

-  Konkurensek. Nincs ebből vita?
-  Jó l megvagyunk -  halljuk a 

választ mindkét bolt ajtajából, 
asszonyi nevetéssel. -  Nem bántjuk 
egymást.

Nyíracsádon járva-kelve egyéb
ként szép számmal ütközhetünk fa
lusi vállalkozók cégtábláiba. 142 
egyéni és néhány társasági vállal
kozás, kft., betéti társaság is van. 
Hogy mit jelentenek a 4400 lakosú 
település életében? Erre a takarék- 
szövetkezettel szemben a polgár- 
mesteri hivatalban kapjuk meg a 
választ:

-  A vállalkozások sokat jelente
nek a munkanélküliség gondjainak 
enyhítésében és a foglalkoztatás
ban, bár a gondokat teljesen nem 
oldják meg -  mondja Katona Gyu
la polgármester. -  Nálunk a jövő 
nem a farmer-, hanem a málna-, 
paprika-, paradicsom- és dohány- 
termesztéssel foglalkozó néhány 
holdas kisparaszti gazdaságoké, 
amelyek életében a mezőgazdasági 
géppel rendelkező vállalkozóknak 
is nagy szerepe lesz. Az új birtok- 
viszonyok kialakulása most van fo
lyamatban. De fontos, hogy a lakos
ság mezőgazdasági tevékenységé
hez minél szélesebb körű ipari, élel
miszer-ipari feldolgozó és kereske
delm i vállalkozói tevékenység is 
kapcsolódjon. A képviselő-testület 
ezért az elm últ négy évben igen 
fontos területnek tekintette a vállal
kozások támogatását. A polgármes
teri hivatal dolgozói segítséget 
nyújtanak munkahelyteremtő pá
lyázatok elkészítéséhez, fel is hív
juk a figyelmet az ilyen lehetősé
gekre. Havonta megjelenő lapunk
ban rendszeresen közöljük a me
gyei vállalkozásfejlesztési alapít
vány mikrohitel pályázatának fel
tételeit.

-  És élnek a lehetőségekkel a nyir- 
acsádiak?

-  Hogyne. Többen igénybe vet
ték már. Emellett soron kívül intéz
zük a vállalkozók részére szüksé
ges hatósági engedélyek kiadását. 
Helyi érdekesség, hogy a nagyobb 
vállalkozások számítógépes köny
velését a Dózsa Szövetkezet végzi. 
M ost ősztől pedig az önkormány
zat a Vállalkozásfejlesztési alapít

vánnyal közösen számítógépes tan
folyamot indít a korszerű ismere
tekből Nyíracsádon.

Tudni kell veszíteni is

Mindez része a község vállalko
zásfejlesztési politikájának. Csak
úgy, mint a minden felújítási és 
egyéb munkában megnyilvánuló 
tudatosság. Az önkormányzatnak 
is érdeke, hogy helyi vállalkozók 
végezzék a szóba jöhető beruházá
sok kivitelezését, mert az enyhíti a 
foglalkoztatási gondokat, s ha nem 
is oldja meg, valamelyest segíti az 
ötszázötven munkanélküli kenyér
hez jutását.

A község vezetőtestülete a főtér 
jövőbeni kialakítására, beépítésére 
Makovecz Imre vállalatától kért az 
elmúlt évben javaslatot. A tavaly el
készült vázlatrajz a jövőbeli Nyír
acsád képét álmodja meg. De nem 
csupán álom, hisz a megvalósításra 
-  természetesen a helyi vállalkozók
ra építve -  már történtek lépések. A 
hagyományt és modem követelmé
nyeket esztétikus egységbe foglaló 
jövőbeni Petőfi tér üzleteket, iroda
házakat, éttermeket jelent. A tanul
mányterv alapján két vállalkozó már 
annak szellemében építkezik. Az 
egyik egy étterem-söröző megvaló
sítására, a másik új zöldség- és takar- 
manyüzlet építésére vállalkozik

Az éttermet a Széchenyi u. 58. 
sz. alatti családi vállalkozás gazdá
ja, a 35 éves Jakab Tibor tervezi 
megvalósítani, aki 1983 tavaszán 
lett önálló:

-  Eredetileg kertész a szakmám, 
de mikorra leszereltem, már kezd

ték felszámolni a kertészetet. Ekkor 
kezdtem a cirokseprűkötésbe. Meg
tanultam és kölcsönpénzből bele- 
kezdtünk. A feleségem meg édes
anyám segített. Az első seprűkötő 
gépet úgy csináltam meg, hogy lát
tam, milyennek kell lennie. Ma is 
megvan. Azóta kinőtte magát a vál
lalkozás. Jelenleg tizennyolc alkal
mazottal dolgozunk. A tevékenysé
günk időközben bővült a seprű- 
nyélgyártással, hogy ne kelljen 
megvenni a nyelet. Gondoltam: 
gazdaságosabb, ha azt is itt csinál
juk. Hát betanultunk, és ebből lett 
a fűrészüzem. Ma már a seprűnye
lekkel együtt 23-féle szerszámnye
let gyártunk. Két-három éve a gé
peket már fokozatosan kicseréltem 
gyárira, de némelyik saját készíté
sű még ma is állná a versenyt.

-  Hogyan jött ehhez a söröző, az ét
terem?

-  Egy idő után azt gondoltam, 
hogy a meglévő ipari tevékenysé
get ki kellene egészíteni a kereske
delemmel és külkereskedelemmel. 
Ez részben már be is indult, Nyu- 
gat-Európába exportálok ciroksep
rűt. És így adódott a több lábon ál
lás érdekében ez a főtérre tervezett 
étterem is, amit mindenképpen sze
retnék megvalósítani. Egyik dolog 
után jön a m ásik...

-  Ilyen egyszerű lenne?
-  Szó sincs róla. Voltak már na

gyon nehéz időszakaink is. A vál
lalkozásban tudni kell veszíteni is. 
De benne kell élni és bízni, hogy 
majd jóra jön. Mi tizenegy éve eb
ben élünk, és amit kerestünk, min
dig visszaforgattuk a vállalkozás
ba. Csak így lehet...


