
Elkészült a szabadidőcentrum terve sportpályákkal, medencével

Hamarosan építik a szabadidőcentrumot
Eljegyezve a képzőművészettel -  A munkanélküliek is találnak maguknak tennivalót
N agy  terveket szőnek az 
acsádiak. 2000-ben szép, új 
polgárm esteri h ivataluk  
épült, m ost ped ig  szeretné
nek egy  pazar sport- és sza
badidőcentrum ot. Talán ez 
is segítené, h ogy  az e lván
dorlás m egszűnjön, minél 
több  fiata l lássa értelmét 
visszajönni.

Az ötvenes években éltek itt 
a legtöbben, ötezren. A téeszesí- 
tés elől sokan elmenekültek. 
Mint mondják, van egy két utca 
Debrecenben, ahol szinte csak 
egykori acsádiak laknak -  a Sza
badságtelepen, a Létai út környé
kén. A falu egyik legkiterjedtebb 
családja volt a Kerti, ráadásul a 
nyolc testvér közül hatan egy ut
cában laktak, szinte csak Ker
tiek éltek a régi Sallai (ma 
Hatház) utcában.

A település szomszédai mind 
Nyír-rel kezdődnek: -ábrány, 
-lúgos, -mártonfalva és -adony. A 
falu külterületének csaknem a 
felét, 3000 hektárt a gúti erdő te
szi ki. Az erdei pihenőpark terü
lete öt hektár.

Némi versenyben voltak (van
nak?) Vámospérccsel, de Vámos- 
pércs szerencsésebb fekvésű, jog
gal vihet kistérségiközpont-sze- 
repet.

Katona Gyula

A megye legrégibb 
polgármestere

A lakosság zöme görög kato
likus, templomuk a második 
legimpozánsabb a megyében a 
hajdúdorogi után, nagyon híres 
az ikonosztázionja. A római ka
tolikusok, a reformátusok és a 
baptisták is szép számban van
nak jelen, s mindegyik feleke
zet hívei élen járnak a hitgya
korlásban más falvak népességé
hez képest.

Már összegyűlt az anyag egy 
helytörténeti múzeum számára, 
keresik a házat, amelynek a táj- 
házszerepet szánhatnák.

Katona Gyula polgármester a 
falu egyik „leg”-embere, hisz a 
megyében ő a legrégibb óta pol
gármester, illetve tanácselnök. 
1973-tól áll folyamatosan a tele
pülés élén. Ő azt tartja, hogy An
tal Gáborral egyformán vezetnek 
ebben, de aztán kiderül, hogy né
mi előnye (két hét) mégis van a 
nyírmártonfalvi polgármesterrel 
szemben.

Készül a község monográfiája, 
s ha lúd, legyen kövér, mindjárt 
kettő is: az egyiket „önszorga
lomból” adják ki, a másik pedig 
a Száz magyar falu millenniumi 
sorozatban jelenik meg; nem 
hagyták ki a lehetőséget. A mun
kanélküliség 22 százalék körül 
van, 350-en részesülnek ellátás
ban, a többiek alkalmi munká
ból élnek. Dolgos nép az acsádi, 
a hivatalosan munkanélküliek is 
találnak maguknak dolgot.

Művészek és munkáltatók

A falu eljegyezte magát a kép
zőművészettel, az alkotók egész 
sorát említik fel: Kiss Józsefet, 
Birki Helgát, Milák Róbertet a 
festőművészet területéről, Kövér

1. iskolarekonstrukció, te- 
tőtér-beépítés_________

2. szennyvízhálózat bőví- 
tése___________________

3. útépítés a belterületen, 
valamint Nyíracsád-Bu- 
zita-Vámospércs, Nyír- 
acsád-Nyírmártonf a Iva- 
Martinka és Nyíracsád-

 Fülöp között__________
4. a Zsuzsi-vonat vonalá

nak visszaállítása______
5. a sport- és szabadidő- 

centrum megépítése 
sportpályákkal, úszóme
dencével

József, Dorogi János szobrászo
kat, Konyári László fafaragót. 
Alakulóban van a művésztelep 
szervezése.

Az önkormányzat 135 ember
nek ad munkát, a Honorex Kft. 
nyolcvannak, a harmadik helyen 
a Nyírtrans Kft. áll hatvan-het- 
ven helyi alkalmazottal, igen so
kan, harmincan-negyvenen dol
goznak a Dózsa Tsz fűrészüzemé
ben is, míg Jakab Tibor seprű
készítő vállalkozó húsz-harminc 
embernek ad kenyeret.


