
Felzárkózni és szinten maradni
A tavaly m egkezdett beruházásokat idén m indenütt befejezik
B e r e c z k i  K á r o l y

N yírség-L igetalja , Erdős- 
puszta (HBN) -  Nem csak a 
m egye, hanem  talán az or
szág leghátrányosabb hely
zetű  települései találhatók  
ebben a térségben. Ez a tény 
m eghatározta eddigi fejlő
désüket, és a továbbiakban  
is nagy erőfeszítésbe kerül 
a csökkenő állami tám oga
tások m ellett fölzárkózni 
vagy egyáltalán szinten ma
rad n i. A legtöbb települé
sen a napokban folynak a 
képviselő-testü letek  k ölt
ségvetési vitái. M indenütt 
figyelm esen és körültekin
tően kell kijelölni azt, mire 
k öltenek, és számba venni 
az egyre szűkösebb bevéte
li forrásokat.

JN yíracsádon a múlt év vé
géig csaknem  minden jelen
tősebb beruházást befejeztek. 
V égeztek a gázvezeték lefek
tetésével, új tornaterm et 
avattak, kerékpárutat építet
tek, korszerűsítették az úthá
lózatot, a belvízelvezető csa
tornahálózatot. Az év utolsó 
hetében  N yíracsád lakói is 
bekapcsolódhattak a nemzet
közi digitális telefonhálózat
ba. Idén itt is további előfize
tőket kapcsolnak be. Terve
zik összekötő út építését Fü- 
löp felé. A csaknem százmil
liós beruházás költségeinek 
egy részét állami céltámoga
tásokból kívánják fedezni. 
Tovább akarják folytatni a 
szennyvízelvezető csatorna- 
hálózat építését is, ugyanak
kor nem szünetel a nagysza
bású járdaépítési munka 
sem. Ez utóbbira négymillió 
forintot kíván költeni az ön- 
korm ányzat. Idén ugyanak
kor elkezdődik az országos 
hírű műem lék templom tel
jes  felú jításának m ásodik, 
befejező szakasza is. Ennek, 
valam int a községszépítő és 
-rendező m unkának a nyo
mán Nyíracsád a falusi turiz
mus egyik központjává is kí
ván válni.

Nyíradony a térség egyet
len városa. Akár lendületes 
fe jlőd ési szakasznak is ne
vezhetjük az elm últ egy-két 
esztendőt, bár a problém ák 
nagy része még kevéssé kü
lönbözteti meg a falusi jelle
gű településektől. Kom oly 
infrastru ktu rális fejlődési 
eredm ényként könyvelték el 
azt a tényt, hogy 1994 utol
só napjaiban N yíradony sok

száz telefon-előfizetőjét kap
csolták be a nemzetközi digi
tális távhívóhálózatba. A Ma
távval kötött szerződés értel
mében idén minden telefon
igénylőt bekapcsolnak, s ez
zel csaknem egy csapásra be
hoznak több évtizedes lema
radást. 1994-ben tornatermet 
építettek Aradványpusztán. 
Idén igénylik a hatmillió fo
rintos céltámogatást, amit az 
önkormányzat a tavalyi épít
kezéskor m egelőlegezett. 
1995-ben is szép tervekkel in
dul az önkormányzati költ
ségvetés. Szeretnék legalább 
elkezdeni a Nyíradony és 
H ajdúsám son közti kerék
párút építését. Ugyanakkor 
Adony és Szakoly közt bekö
tőutat is szeretnének létesí
teni, megkönnyítve így a két 
település közti közlekedést. 
Gondja még a városi önkor
mányzatnak az intézmények 
állagának felülvizsgálata, az 
egészségügyi alapellátás fel
szereléseinek pótlása és fel
újítása, Aradványpusztán és 
Tamásipusztán a vezetékes- 
ivóvíz-hálózat jelentős bőví
tése és sok más olyan teendő, 
amelyekkel a városi ranghoz 
méltó élet megteremtésén fá
radoznak. Az eddiginél szű
kösebb állami támogatást az
zal próbálja kompenzálni az 
önkormányzat, hogy maga is 
vállalkozni kíván.

Nyírábrányban is a napok
ban készül az idei költségve
tés. 60-70 százalékos készült
ségi fokú a gázprogram meg
valósulása. A tavaszi-nyári 
m unkák nyomán rem élik, 
hogy ősszel meggyújthatják 
a gázlángot. Miután a Matáv 
284 előfizetőt kapcsolt be a 
d igitális telefonhálózatba, 
idén újabb igényeket is ki 
tud elégíteni. Tavalyról erre 
az esztendőre húzódott át a 
régóta tervezett, Szentanna- 
pusztára vezető bekötőút 
m egépítése. A mintegy 19 
m illió forintos állami céltá
mogatásra halasztást kértek 
idén májusig. Pályázatot sze
retnének kiírni a községi szi- 
lárdhulladék-tároló telep 
megépítésére is. Tervezik to
vábbá a járda megépítését a 
Határőr utcán. Ugyanakkor 
megkezdik a községrendezé
si terv célkitűzéseinek foko
zatos megvalósítását.

N yírm ártonfalván tavaly 
kezdték meg a 34 milliós be
ruházást, a régóta várt torna
terem m egépítését. A mun

kálatokat idén júliusban sze
retnék befejezni, miután a 
költségek hatvan százalékát 
sikerül önerőből kigazdál
kodni. Idén tervezik a gáz 
bevezetésének befejezését, 
legalább a belterület összes 
utcájában és az önkormány
zati intézm ényekben. Két
száz telefon-előfizetőt ugyan
akkor december utolsó nap
jaitól bekapcsoltak a nemzet
közi távhívóhálózatba.

Létavértesen a jelentős 
eredmények évének minősí
tik az elmúlt esztendőt. Meg
kezdődött a község történe
tének egyik legnagyobb be
ruházása, a több m int 280 
m illiós költséggel épülő 
szennyvízcsatorna-hálózat és 
-tisztító állomás építése. Idén 
a munkálatok második sza
kasza kezdődik: valójában 
hatvan-hetven százalékban 
készülnek el a műtárgyak, 
majd 1996-ban műszakilag is 
átadják a létesítm ényeket. 
Am ellett, hogy szeptem ber
ben kívánják itt is meggyúj
tani a gázlángot, azzal is 
büszkélkedhetnek, hogy sa
ját mentőállomása lesz a köz
ségnek. Tavaly már kaptak 
egy m entőkocsit, s a kor
m ánytám ogatástól rem élik, 
hogy idén korszerű és mo
dern mentőállomása is lesz a 
nagyközségnek. A volument 
tekintve Létavértesen tavaly 
m integy 600 m illió forint 
összértékű beruházássorozat 
kezdődött. Az egyes munkák 
nagy részét idén fejezik be. 
N agyszabású községrende
zési és -szépítési munkálat is 
kibontakozott az elmúlt esz
tendőben. Ezt 1995-ben is 
folytatni kívánják azért, hogy 
a térségben Létavértes to
vább őrizze és erősítse köz
pont jellegét.

Vámospércsen már tavaly 
minden lehetséges erőt azért 
m ozgósítottak , hogy gyor
sítsák a gázprogram megva
lósulását. Jelenleg 50-60 szá
zalékos a készültségi fok és 
a tavaszi jó  időt várják, 
hogy újult erővel folytathas
sák a gáz bekötését csaknem 
valamennyi portára. 1995-re 
nem terveznek nagyobb be
ruházást. A szűkülő anyagi 
lehetőségek keretein  belül 
mozogva inkább a belső le
hetőségek irányában szeret
nének többet, jobbat tenni: 
az élet minőségének javítá
sát célozza a helyi önkor
mányzat.


