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Tisztelt Választópolgár!

Községünk - Nyíracsád - 1988. évben ünnepli első írásos emlékének 650. évfordulóját. Az ünnepélyes 
megemlékezésre az ősz folyamán - november hónapban - kerül majd sor.
Az évforduló arra is kötelez bennünket, hogy nagyobb figyelemmel forduljunk községünk élete felé, 
vegyük számba eredményeinket, szóljunk gondjainkról, terveinkről.
Az elmúlt évtizedek fejlődését méltán nevezhetjük kiemelkedőnek településünk történetében. Ez öröm 
az itt élőknek és a községből elszármazottaknak. Az utóbbi 30 évben csaknem teljesen kicserélődött a 
lakásállomány, a szorgos munka meghozta eredményét; kényelmes, fürdőszobás lakások épültek. 
Szilárd burkolatú úthálózat és az egész községet behálózó ivóvízvezeték rendszer létesült. Fejlett az 
egészségügyi és szociális ellátás, korszerű az iskola, óvoda, rendelkezünk művelődési házzal, 
könyvtárral. Jól szolgálja az idősek megbecsülését az öregek napközi otthona. Ebben az évben 
4 km szennyvízelvezető csatorna és szennyvíztisztító telep épül. Korszerűsödik a telefon-központ, éjjel
nappali szolgálat lesz a postán. Tovább bővül a vízvezetékhálózat, kohósalakos út épül két mellékutcán, 
belvízelvezető csatorna és járda készül a Kassai utca bal oldalán.
Ezek az eredmények és tervek csak kiragadott példák, melyekhez a lakosság erkölcsi és anyagi 
támogatást adott.
A község fejlesztésében azonban nincs megállás, újabb feladatok jelentkeznek melyek megvalósítá
sához a tanács számít a lakosság segítségére. Településfejlesztési hozzájárulásból épült meg 1986. 
évben a gázcseretelep, 1987. évben pedig egy új vízműkút fúrásához nyújtott támogatást a lakosság.
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A tanács a lakosság egyetértésével öt évre (1986 - 1990) fogadta el rendeletével a településfejlesztési 
hozzájárulás mértékét. Erre az évre - 1988 - javasoljuk tűzoltó kocsi beszerzését a lakosság által 
befizetett pénzből. A vásárlást az indokolja, hogy a jelenlegi gépkocsi elhasználódott, felújítása 
gazdaságtalan.
1989 - 1990-ben pedig ivóvízkapacitás további bővítésére javasoljuk a településfejlesztési hozzájárulást 
felhasználni. Igaz ugyan, hogy már három kút áll a község lakosainak rendelkezésére, napi 1000 m3 
vízzel, azonban a szárazság, a kertészkedés és nem utolsó sorban a lakáson belüli vízfogyasztás 
megnyugtató vízellátást kíván.
Természetesen a fenti célok megvalósítása nemcsak elhatározáson, hanem anyagi hozzájáruláson is 
múlik. Tehát kérjük a fizetésre kötelezetteket, hogy szíveskedjenek a megállapított 800 Ft-ot ebben az 
évben is a tanács számlájára befizetni.
A tanács szívesen veszi a fizetésre nem kötelezettektől az önkéntes hozzájárulást, annál is inkább mivel 
a bevételekből megvalósult létesítmény (gázcseretelep, ivóvízkút, tűzoltó gépkocsi) az egész község 
lakosságát szolgálja.
Valamennyi ingatlantulajdonost tisztelettel kérünk, hogy ebben az évben is vegyen részt a virágosítási, 
tisztasági mozgalomban.
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