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1848
Kedves ílnneplők!
Az 1848-as forradalomra 

emlékezünk, a 149 évvel ezelőtt 
lezajlott eseményekre. E nem 
kerek évfordulón köszöntsük 
úgy az ünnepet, hogy felidéz
zük a forradalomhoz vezető 
eszméket, illetve az ezeket 
megtestesítő történelmi szemé- 

/ lyiségeink tetteit, megnyilatko
zásait az ideák, a művelődés, a 
nevelés szemszögéből az adott 
társadalmi, gazdasági körülmé
nyek között. Miként vezették a 

: lépet a forradalomhoz, a sza- 
J  badságharchoz jeles elődeink. 

A Márciusi ifjak nemzeti öntu
datból, bátorságról mélységes 
hazaszeretetről, összefogásról 
tettek tanúbizonyságot Honnan 
merítettek erőt, lelkesedést, 
honnan vették a forradalmi 
hevületet Petőfi, Vasvári Pál, 
Jókai Mór és a többiek. Mi hát 
a szellemi előzmény?

Mindenek előtt hogyan 
festett a kor Magyarországa?

12 millió magyar élt a 
mintegy 16.000településen 126 
városban, 792 mezővárosban, 
13766 laluban és 1204 pusztán. 

• Nyolcezer elemi iskolába a 
r gyermekek 5,1 százaléka járt. 

Milyen vallásúak voltak'? 5,9 
millió római katolikus, másfél 
millió református, 860 ezer gö
rög katolikus. Széchényi Ist
ván a reformkor első szaka
szának vezéralakja a polgári 
átalakítást kitűző programjá
nak szolgálatába állította ne- 
velési tervét, melynek sarka
latos pontjai: „polgári erény”, 
Nemzeti öntudat, erőegyesítés 
Cs ..kiművelt emberfő” Wesse
lényi Miklós a reformkor hala
id ifjúságának példaképe a li
berális nemesi ellenzék vezető 
Rémsége a nemzeti függet- 
enség kivívását is nélkülözhe- 
^tennek tartotta. Értelmi mű- 
veltség hiányában látja a refor- 

útján való előrehaladást. A 
'hAs nevelést teszi elsősorban

felelőssé, hogy az ifjúság nem 
alakít ki tiszta képzetet hazá
járól. Már gyermekkorban el 
kell kezdeni a haza megisme
rését „szívet képző ás figyelmet 
kedvesen elfoglaló” leírások
kal. A történelmet úgy kell ta
nítani, hogy oknyomozó mód
szerrel ki kell mutatni a sikere
ket és kudarcokat, ábrázolva a 
műveltség áldásait, a művelet- 
lenség ember- és országnyo
morító következményeit. „A 
magyarok istene előtt kedves 
tettet az követ el, ki durvaság, 
darabosság, s a butaság elűzé
sét mozdítja elő, aki a magyart 
mind tudományi, mind mes
terségé mind társadalmi viszo
nyaiban műveltebbé teszi.

Kölcsey Ferenc, a Him
nusz költője nevelésügyben 
vallja, hogy az iskolában a 
gyermeknek csak „metódust” 
kellene szerezni, amely abban 
segítené az ifjút, hogy felnőtt
ként egész életében hogyan 
tanuljon. A Parainesisben arról 
szól, hogyan készüljön fel egy 
tanulni vágyó ifjú a közéletre, 
a haza és a haladás szolgálatára 
Szeretni az emberiséget tanítja. 
Szeresd a hazát! A hazaszere
tet egyike a kebel tiszteletre 
méltó szenvedelmeinek, de sok 
kívántatik míg ennek birtokába 
jutunk. Az élet fő célja a tett, 
ezért mindenekelőtt a sikeres 
tettekhez segítő lelki eszközö
ket kell megszerezni.

Kossuth Lajos a Pesti Hír
lapban az országos politika sú
lyos gondjai között nevelés
ügyi cikksorozatot tett közzé. 
A népoktatás széles körű fej
lesztését az általános nevelést 
társadalmi szervezkedéssel kí
vánja biztosítani. Érdekes ada
lék, hogy Széchényi bírálta 
Kossuthot a „NEVELÉS 
GYORS KITERJESZTÉSE 
FORRADALOMHOZ vezet.

És ez a forradalom meg
született! Izzó lelkületű fiata

lok véghezvitték! Erre a di
csőséges napra, 1848 március 
15-ére emlékezünk, melynek 
fényét még emeli az is, hogy 
véráldozatok nélkül zajlott le. 
Jókai megkapóan írja: „Egy 
reggeltől estig tartó fényes álom 
volt az egész nap. Egy 
folytonos gyönyör, mely olyan 
édes, hogy szinte fáj.”

Aztán a kamarilla az első 
ijedelmek után megszervezte 
az ellencsapásokat. Megkez
dődött a szabadságharc. És 
minden igaz magyar egy em
berként melléállt. Az akkori 
oktatási miniszter felhívja a lel
készeket: álljanak a népfelkelés 
élére, buzdítsák a népet a vallási 
és polgári szabadság megoltal- 
mazására ATavasi féle Neve
lési Emléklapok című kiad
vány a haza tanítóihoz: Az el
lenség benn van a hazában! Tett 
most a tanítás, nem betű, 
PÉLDA és nem könyv. Ennek 
majd később lesz itt az ideje, 
most a HAZAT nem szó és írás, 
hanem szurony és ágyú, kapa 
és kasza védi meg. A hazát 
férfias elszánás menti meg.

Rossz tanuló, akinek könyve 
mellett szurony nincs. Rossz 
tanuló, kinek oldalán kard nem 
csörög, melynek éle kezeiben 
villog. Itt erkölcsi példaadás 
kell - kérte a felhívás a tanítókat 
- erős a nép, álljunk élére, áll
junk közéje, legyünk tanács
adóik, irányt mutatók, felvilá
gosítók!

Szól külön a diákokhoz is 
a lap: Jelentkezzetek önkéntes 
honvédnek vagy tüzérnek! A 
csatamezőn várnak rátok a 
magyar tanulótársak és más 
népek fiai, kik látva igazságos 
harcunkat, eljöttek vérüket on
tani a szabadságunkért.

Tudjuk, hogy a szabadság- 
harc milyen rettenetes áldoza
tokat követelt Mégsem volt hi
ábavaló: E forradalom és sza
badságharccal született meg a 
modem Magyarország. Ha el 
is fojtották hatása visszafordít
hatatlan. Ezt mutatja a jobbágy
felszabadítás, az 1867-es ki
egyezés és a meginduló polgári 
és ipari Íe)\ődcs.(Elhangzott a 
március 15-i ünnepségen.)

Vereb Csaba

Kő
A Községi Önkormányzat

cpviselő-testülete 1997. 
cbruár 20-án tartott ülésén 
°*ytatta a január hónapban 
^gkezdett 1997. évi költ
ésvetés tárgyalását. A 3/ 
^7./II.207ÖR.sz. rendele
t é i  elfogadta az. önkor
rá ,, - ■ ■‘•ny/at cs intézm ényéi

97. évi költségvetését, 
szerint bevételi főössze- 

^  162,537 millió Ft-ban, 
'adási főösszegét pedig

ONKORMANYZATI HÍREK

Elkészült a költségvetés
176,537 millió Ft-ban állapí
totta meg. A bevétel és ki
adás különbözete 14 millió 
Ft, amely költségvetési for
ráshiány. A képviselő-tes
tület felhatalmazta a polgár- 
mestert a költségvetési hiány 
fedezetének megteremtésé

hez készítsen elő pályázatot, 
melyet a Pénzügyminiszté
riumhoz kell benyújtania.

Az önkormányzat költség
vetésének több mint 50 %-a 
intézményeinek működési ki
adásait tartalmazza. A helyi ki
sebbségi önkormányzat hatá

rozata alapján költségvetését 
a képviselő-testület 514 ezer 
Ft-ban állapította meg.

Második napirendként be
számolót vitatott meg a testület 
az Idősek Klubja és a házi 
gondozói szolgálat működé
séről. Megállapította hogy a 
szticiális gondoskodásnak ezen 
formájára is szüksége van a te
lepülésen élő, arra szőrük) sze
mélyeknek.

(Folyt, a 3. oldalon.)
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ÖNKORMÁNYZAT FÉLIDŐBEN

Decemberben volt két éve, 
amikor a községek, városok pol
gárai második alkalommal vá
lasztottak képviselő-testületi tago
kat, polgármestereket. Az újjává
lasztott önkormányzatok társa
dalmi, gazdasági szempontból 
egyaránt nehéz ̂ körülmények 
között látják el feladataikat. Kü
lönösen térségünkben magas a 
munkanélküliség, megnőtt a szo
ciális ellátás iránti igény, alacsony 
a mezőgazdaság jövedelmező
sége. A központi költségvetés 
támogatása nem tartott lépést az 
inflációval, a helyi bevételek 
(adók) sem növelhetők. Minde
zen nehézségek ellenére az ön- 
kormányzatok működőképesek, 
méltán nevezhetők a demokrá
cia legszilárdabb intézményei
nek. Nyíracsád község képviselő
testülete az 1990-94-ig tartó cik
lusban jelentős nagyságrendben 
fejlesztett. Utak, tornaterem, tan
termek épültek, ekkor készült el 
a vezetékes gázhálózat, meg
változott a falu központjának köz
lekedési rendje. De már 1994-ben 
érezni lehetett, hogy a fejlesztési 
ütem nem tartható.

Az 1994. évben megválasz
tott képviselők elsőrendű felada
tuknak tartották a biztonságos ön- 
kormányzati gazdálkodást, a 
vagyon megőrzését, hasznosí
tását, de egyúttal ciklusprogramot 
is elfogadtak, amely a község to
vábbi infrastrukturális fejlesztését 
is szem előtt tartotta. Az elmúlt két 
évben, ha nem is látványos, de 
fontos beruházások valósultak 
meg. 1995. tavaszán átadtuk a 
község korszerű digitális telefon- 
központját, valamint közel 1000 
új telefonállomást. Járda épült a 
Petőfi téren, a Szatmári utca ele
jén, kerékpárút építése fejeződött 
be a Kassai utca végén. Átadásra 
kerültek a Református Műemlék
templom középkori restaurált fali
képéi, és megtörtént a labdarú
gópálya felújítása is.

Az elmúit évben vízvezetéket 
kapott Asszonyrész alsó utcája, 
elkészült a községi szeméttelepre 
vezető aszfaltút. Pályázati pénz
ből mikrobuszt vásárolt a Polgár- 
mesteri Hivatal, megünnepeltük 
honfoglalásunk 1100 éves évfor
dulóját. (Felavattuk dr. Kövér Jó
zsef szobrászművésznek az év
fordulóra készült szobrát.) Az 
önkormányzat működtette intéz
ményeit, jelentősebb visszafej
lesztésre sem az iskolában, sem 
az óvodában nem került sor. Gon
doskodott a képviselő-testület a 
rászorultak segélyezéséről, 
egyéb szociális ellátásokról. 
1996. január 1 -tői vállalkozás ke
retében működik az orvosi ügye
leti szolgálat, továbbra is ellátva 
Fülöp, Nyirábrány, Nyirmárton- 
falva és Nyíracsád betegeit. A 
testület ülésein megtárgyalta a 
község életét érintő kérdéseket, 
pl. a közrend, közbiztonság hely
zetét, beszámoltatta az intézmé
nyek vezetőit, foglalkozott a köz
ségben élő munkanélküliek és rá
szorultak szociális problémáival. 
Az önkormányzati ingatlan va

gyonból jóformán semmi sem ke
rült értékesítésre, viszont külte
rületen a majdani temető, vala
mint pihenőpark céljára földterüle
tet vásárolt a képviselő-testület. 
Az elmúlt évben vásárlással ren
deződött a községi szeméttelep 
tulajdonjoga is. Társként belépett 
az önkormányzat a főtéren meg
valósuló új építkezésbe, amely
ben idegenforgalmi és egyéb 
egyesületek számára létesül 
irodahelyiség és rendezvény te
rem. Ismert az önkormányzat előtt 
a község egyes belterületi utcái
nak állapota (esős időszakban 
jártiatatlansága) ezért pályázatot 
nyújtott be a Közlekedési- Hírköz
lési és Vízügyi Minisztériumhoz 
a Pozsonyi, Füveskert, illetve 
Winkler utcák kiépítése végett. 
Január hónapban fontos döntést 
hozott a testület. A gázközmű va
gyon értékesítéséből befolyt ösz- 
szeget új községháza építésére 
fordítja, ezzel is városiasabbá té
ve Nyíracsád főterét. Egyúttal ta
nulmánytervet készíttet termálfür
dő létesítése érdekében.

Ismert előttünk a község la
kóinak nehéz gazdasági helyze
te. Sajnos ipartelepítés szem
pontjából kedvezőtlen a település 
fekvése. Ezért lenne fontos az 
itteni mezőgazdasági termékek 
helyben történő feldolgozása és 
a könnyűipar mielőbbi megtele
pedése. Ha nem lesz munkahely, 
a fiatalok nem találják meg számí
tásaikat és elvándorolnak a köz
ségből. Minden lehetőséget meg 
kell keresnünk és ki kell használ
nunk a munkahelyteremtés ér
dekében. A két éve megalakult 
Idegenforgalmi Egyesület szeret
né a községet bekapcsolni a 
falusi turizmusba. Ennek érdeké
ben tanfolyamot szervezett, pros
pektust készíttetett és a bejelent
kező családok számára vendé
geket próbál toborozni.

Úgy tűnik, lassan rendeződ
nek községünk földtulajdon és 
birtokviszonyai. A Földkiadó Bi
zottságok feladatait a Miniszté
rium Földművelésügyi Hivatala 
veszi át. Talán egyedüliként az 
országban vállaltuk fel a kárpót
lás, illetve részarány „eredeti” 
tulajdonossal történő szinkronba 
hozását. Hogy ez mennyire sike
rült, és mennyire volt hasznos, azt 
ma még nehéz lemérni, de min
denesetre ez a módszer megte
remtette lakosaink békéjét. Ha 
még elő is fordul vita, de az már 
kisebb közösségeket érint, vagy 
családokon belül megoldható. A 
gazdálkodás hatékonysága érde
kében viszont mindenképpen 
szükség van valamilyen gazda
sági szerveződésre, hiszen akár 
a termelés, akár a felvásárlás, ér
tékesítés egységesebb fellépést 
kíván a jelenleginél. Ezen újság
cikk végén is köszönetemet feje
zem ki az onkormanyzat nevében 
valamennyi nyíracsádi lakosnak, 
hogy munkájával hozzájárul köz
ségünk kiegyensúlyozott fejlődé
séhez.

Dr. Katona Gyula
polgármester



Termelési, felvásárlási 
kilátások

Felkerestem ás megkérdez
tem a lel vásárlással foglalkozó
kat az 1997-es évi felvásárlási 
kilátásokról. Kérdéseimre az 
alábbi tájékoztatást kaptam:

Király Györgyné: -  Mi már 
22 éve a Debreceni Hús Rt-nek 
vásárolunk fel. Sertést egész 
évben folyamatosan veszünk 
napi áron, amit a piac határoz 
meg. Sajnos garantált árral még 
nem szolgálhatunk. Jelenleg 
190.- Ft a sertés-felvásárlási ár.

-  Van-e esély az emelke
désre?

-  Lehetetlen jósolni, mivel 
nincs garantált ár és csak a piaci 
kereslet befolyásolja az eírat.

-  Tehát ha jól értelmezem, 
az ismételt árcsökkenésre is 
annyi az esély, mint az árnöve
kedésre?

-  Növények közül a do
hány felvásárlási ára 1996-hoz 
vizonyítva 60 %-kal emelke
dett. A NYIDOFER Rt.-vel 
közvetlenül kötött szerződés, 
ami jelenleg kifizetődő, mert 
olyan termelást segítő támoga
tások vannak, amik csak így 
vehetők igénybe. Ilyen például 
a kamatmentes kölcsön pajta 
építéséhez vagy felújításához, 
öntözési rendszer kiépítéséhez, 
kútfúrásra és a hozzávaló 
tartozások beszerzéséhez 
120.000.- Ft is kapható.

-  Szerződést kötni kivel 
lehet?

-  Nálam lehet jelentkezni 
én pedig továbbítom a fel
ügyelőhöz a jelentkező nevét és 
címét.

-  Mikor lehet jelentkezni?
-  A Földkiadó Bizottság 

irodájában naponta 9-12 óra 
között. Távollétemben a mun
katársaim is felveszik a je
lentkezést.

-  Meg van-e határozva, 
hogy milyen fajta dohányt kell 
termeszteni?

-  Igen. Pallagi fajtát és 
igény szerint Kálióit. Ezeknek 
van több fajtájuk. Részletesebb 
tájékoztatást igény szerint 
Dómján Tibor felügyelő ad.

Czcipár Gábor: -Terveink 
között szerepel 1997. folyamán 
meggy, málna, uborka, pa
radicsom, pritaminpaprika és 
léalma felvásárlása. A jelenlegi 
piaci viszonyok között a garan
tált felvásárlási árak nem bizto
sítottak, felvásárlásokra a 
mindenkori napi ár lesz a jel
lemző.

Paprika és uborkamagot 
igény szerint biztosítani tudok. 
Uborkából felhívnám minden
kinek a figyelmét, hogy csak 
minőségi és fémzárolt vető
magot vessen a jó minőségű és 
nagy mennyiségű termés érde
kében. Kérem a termelőket, 
hogy a zökkenőmentes fel
vásárlás érdekében az őster
melői igazolványt saját érde
kükben váltsák ki.

Mercs Ferenc: -  A Mercs 
és Mercs Bt.-nek több éves 
zöldség-gyümölcs felvásárlási 
tapasztalata van. Ezt 1997-ben 
is folytatni kívánjuk Nyír- 
acsádon, ami a község és 
lakosai számára előnyöket 
jelent a m egélhetőség és 
munkanélküliség szempont
jából egyaránt. A szerződések 
megkötését a napokban kí
vánjuk elindítani. Az átvételt 
szokásunkhoz híven bonyo
lítjuk le. Ez azt jelenti, hogy 
napi ár ás a helyszínen történő 
azonnali kifizetés van. Érdek
lődni lehet: Kiss Jánosné, Nyír- 
acsád, Kossuth u. 33. Telefon: 
206478.

Támogatott földhasznosítás

Mostmár csak egy bűvész kellene, aki elővarázsolja a 
támogatásokat!

109. §
(1) Az F. pontban foglaltak alapján a támogatást a termőföld 

aranykoronában (a továbbiakban: AK) kifejezett minőségben 
meglévő különbségek miatt a földhasználók között kialakult 
jövedelemszerzási esélyegyenlőüenségek mérsékláse céljából 
a külterületi szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyep (ideértve a 
rétet és a legelőt is) művelási ágú, valamint halastóként nyilván
tartott termőföldet használó (a továbbiakban: földhasználó) az 
az igénylő veheü igénybe, aki (amely)

a. hektáronként tizenhét AK-t meg nem haladó átlagos 
kataszteri tisztajövedelmű külterületi szántó, kert, gyep művelési 
ágban nyilvántartott termőföldet, illetőleg

b. hektáronként hatvannyolc AK-t meg nem haladó szőlő, 
illetőleg gyümölcsös művelési ágú termőföldet hasznosít, 
továbbá

c. halastavat használ.

(2) A földhasználó csak arra a földterületre igényelhet tá
mogatást,

a  amely az igénylás időpontjának megfelelő gazdasági évben 
ténylegesen a használatában van, ás

b. azt a külön törvényben foglaltaknak megfelelően mezőgaz
dasági termelő tevékenységgel hasznosítja, gyommentes álla
potban tartja, továbbá

c. amelynek területe legalább egy hektár nagyságú.

(3) A (2) bekezdés c. pontja alkalmazásában a 110. § (1) 
bekezdáse szerinti egyes támogatási kategóriákon belül a szántó, 
kert, szőlő ás gyümölcsös összevont, illetve a gyep együttes 
területe értendő.

(4) A támogatás igénybevétele szempontjából az áüagos AK 
értéket földrászletenként (alrészletenként), valamint művelási 
áganként kell meghatározni.

(5) A támogatás alapjául szolgáló töldrászletre évente egy 
alkalommal, a tárgyév f ebruár 28-ai állapot szerinti földhasználó 
igényelhet támogatást.

(6) A támogatás igénybevételének további feltételei:
a. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVÜ. tör

vény 3. § (18) bekezdás szerinti őstermelői igazolvány megléte,
b. a támogatásnál figyelembe vehető együttesen tíz-huszonöt 

hektár közötti szántót, kertet, gyepet, illetve kettő-öt hektár közötti 
szőlőt, gyümölcsöst vagy halastavat hasznosító esetében 1997. 
évben legalább kettőszázötvenezer forint árbevétel elérásére 
vonatkozó kötelezettségvállalás,

c. a b, pont szerinti mértéket meghaladó területet hasznosítók 
esetében 1997. évben legalább egymillió forint árbevétel 
elérésére vonatkozó kötelezettségvállalás és nyilatkozat a 
gazdasági kamarai tagságról (kivéve a költségvetési szerv 
igénylőt),

d. a költségvetési szerv igénylőt kivéve nyilatkozat a 
borvidéki, bor termőhelyi települásen szőlőművelást folytató 
földhasználónál pedig a hegyközségi tagság igazolása,

e. a gyep művelési ágú területre igényelt támogatás esetében 
az (5) bekezdés szerint időpontra vonatkozóan kéthektáronként 
legalább egy számosállat megléte. A támogatás összegét a 
ténylegesen használt, de legfeljebb a 8. számú melléklet szerinü 
számosállatlétszám alapján kiszámított gyepterület figyelem
bevételével kell megállapítani.

(7.) Elemi kár esetén a (6) bekezdás b, ás c. pontjaiban előírt 
árbevétel összege a földművelésügyi hivatal által külön eljárás 
keretében igazolt kánál arányosan csökkenthető.

(8) Az új telepítésű szőlő és gyümölcsös területét a termőre 
fordulás évéig a (6) bekezdás b és c pontjai szerinti árbevétel 
számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

110. §

A támogatás mértéke:
a. szántó, kert, szőlő ás gyümölcsös művelási ágú földterület 

után, ha a termőföld hektáronkénti kataszteri tisztajövedelme

Szántó, kert 
esetén AK/ha

Szőlő, csiirnölcsös 
esetén AK/ha

0,01- 8,(X) 3(XX) Ft/ha
8.01-12,(X) 2500 Ft/ha

12.01-17,(X) 2( XX) Ft/ha

0,01-20,00 3500Ft/ha
20.01-32,00 3000Ft/ha
32.01-48,(X) 2500Ft/ha
48.01-68,(X) 2000Ft/ha

b. gyep művelési ágú földterület után, ha a földminőség

0,01- 5,00 AK/ha 2000Ft/ha
5.01-10,00 AK/ha 1500F(/ha

10.01-17,(X) AK/ha 1000 Ft/ha

c. halastóként nyilvántartott és így hasznosított földterület 
után 3000 Ft/ha

(2) A támogatásra való jogosultságot és a támogatás mér
tékét táblánként, illetve önálló helyrajzi számú földrészleten
ként (alrészletenként), valamint művelési áganként és minő
ségi osztályonként kell meghatározni.

111. §

A támogatási összeg kiszámításánál az egyes föld
minőségi kategóriákhoz, illetve támogatási mértékekhez 
tartozó területet kerekítve kell meghatározni úgy, hogy 
négyezer-kilencszázkilencvenkilenc négyzetméterig el 
kell hagyni az ö tez e r n ég y ze tm é te rt és e feletti 
töredékhektárt pedig egész hektárra kell felkerekíteni. A 
kerekítést a szántó, kert, szőlő és gyümölcsös művelési 
ágakhoz tartozó földterületeknél, azok összesített adataira, 
továbbá  gyep m űvelési ágban  n y ilv án ta rto tt 
földterületeknél azok együttes területére kell elvégezni.

112. §

(1) A támogatást a 8. számú melléklet szerinti igazolólap 
felhasználásával lehet igényelni legkésőbb 1997. június 30- 
ig a földművelésügyi hivataltól. Az igazolólapot négy 
példányban kell kiállítani és az a termőföld fekvése szerinti 
illetékes megyei agrárkamara alkalmazásában álló gazda
jegyző útján is benyújtható. A gazdajegyző g o n d o sk o d ik  

arról, hogy az általa átvett, és a megyei agrárkamara javas
latával ellátott igazolólap tizenöt napon belül a földművelés- 
ügyi hivatalnál benyújtásra kerüljön.

(3) Az igazolólapon feltüntetett adatok nem térhetnek el 
a tulajdoni lapon, illetve a kárpótlási vagy földkiadó bizottsági 
határozatokon és a földhasználati jogot biztosító s z e rz ő 

désekben szereplő adatoktól (termőföld minősége, terüld 
nagysága stb.). Amennyiben egy helyrajzi számú föld
részletet több jogcímen használnak, az igénylő a támogatás 
igénylésekor csak a tényleges földhasználata alapján veheti 

figyelembe a földterületet.

113. §
(1) A támogatást az illetékes adóhatóságtól - a 8. számú 

melléklet szerinti igazolólapnak, a föld fekvése szerin1 
illetékes földművelésügyi hivatal által hitelesített e r e d d 1 

példányát mellékelve - lehet igényelni.

(2) A támogatás igénybevételének a jogosságát, a támogató 
összegét a földművelésügyi hivatal vezetője a megye1 
agrárkamara javaslata alapján a 8. számú melléklet szerit1’ 
igazolja.

(3) A százezer forintot meg nem haladó támogatás teljtf 
összege igényelhető.

(4) Azon földhasználók esetében, melyeknél a támogató 
összeg a százezer forintot meghaladja, a támogatás folyósítás 
két egyenlő részletben történik. Az első részlet kifizetését * 
igazolás kiadását követően, míg a második részlet kifizetése1 
a tárgyév szeptember 1. napját követően lehet igényelni.

114. §
(1) A minisztérium a támogatás télhasználásának jogossági 

illetve a földhasználat folyamatosságát, a földművelésügyi hivató 
valamint külön megállapodás esetén a megyei agrárkamara szó* 
művelási ágú földrészletek esetében pedig a hegyközsége^ 
valamint más szakértők bevonásával ellenőrzi.

(2) A megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomás 
támogatás visszatizettetásét kezdeményezi az adóhatóságnál, ̂  
a földhasználó a külön jogszabály szerinü fold-, talaj-, illet'1 
növényvédelmi kötelezettségeknek nem tesz eleget.

(3) A jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetését - 
támogatás felhasználását az (1H2) bekezdésben foglallak szerit’ 
ellenőrző szervek véleményét is figyelembe véve - az adóhatos*1 
rendeli el.



Elkészült a költségvetés
(Folyt, a 3. oldalról)
Határozatával utasította a 

jegyzőt, hogy a falugondnok 
bevonásával segítse elő a tanyai 
településen élő rászorultaknak 
gondozásbavételét. Keresse a 
lehetőséget a településen szo
ciális otthon létesítésére, a meg
lévő szálláshelyek bővítésére. 
Köszönetét fejezi ki az Idősek 
Klubja és a házigondozói szol
gálatban végzett lekiismeretes 
munkáért. Az önkormányzat a 
helyben történő foglalkoztatás 
érdekében a Kassai u. 4. sz. alatt 
(udvarban) épület bérbeadására 
pályázatot hirdetett meg a helyi 
és a Hajdú-bihari újságban. Az 
önkormányzati törzsvagyon
hoz tartozó közúthálózat építé
sének 1997.1. félévében elnyer
hető támogatásra pályázatot 
nyújtott be a polgármester.

Különfélék keretében egye
di önkormányzati ügyekben 
döntött a testület. A képviselők 
által tett közérdekű bejelenté
s r e ,  interpellációkra válaszolt 
a polgármester. így pl. közvilá
gítási lámpák felszerelése, kü
lönösen utcavégeken, Westel 
rádiótelefon lejátszóállomás 
kiépítésének szükségessége, 
stb. A Polgármesteri Hivatal 
március 1.napjától 20 m un
kanélkülit foglalkoztat kom
munális feladatok ellátására. 
Ezúton is felhívja a lakosság 
ügyeimét arra, hogy környeze
tében lévő közterületek - víz
elvezető árkok - rendbetételé
nek szükségességét jelezze. A 
munkanélküliek további foglal
koztatása érdekében élni kíván 
a pályázati lehetőségekkel, 
amelyből elnyert tám ogatás 
biztosítja a helyben történő 
foglalkoztatást önkormányzati 
kötelezettségvállalás mellett.

Felhívja a polgármesteri hi
vatal azon munkaképes korúak 
ügyeimét, akik a Vámospércsi 
Munkaügyi Központ nyilván
tartási rendszerébe nem kerül
tek be, regisztrálás és kapcso
lattartás végett saját érdekük
ben személyesen jelentkez
zenek.

A Polgármesteri Hivatal 
kéri a lakosság megértését ah
hoz, hogy ügyes-bajos dol
gainak intézése végett csak 
ügyfélfogadási időben keres
sék fel a hivatalt. Egész napos 
ügyfélfogadás csak szerdán, 
rriás napokon 8 -12-ig van. Az 
ügyfélfogadási idő betartásával 
e lső so rb an  sa ját ügyeik  
elintézési határidejét rövidítik 
le. Megértésüket köszönjük.

Az Állami Népegészség
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Városi Intézete ezúton is fel
hívja a lakosság figyelmét a 
Ricinus communis díszcserje 
kiirtására. A Ricinus commu
nis 6. szem magjának (2 tok
termés) elfogyasztása a benne 
lévő ricin nevű toxalbumin 
miatt halálos adag egy kisgyer
mek részére. A növény dísz
cserjeként történő kiültetése 
rendkívül veszélyes ás ezért a 
lakosság ne ültessen ilyet.

A H ajdú-B ihar M egyei 
Gyermek- és Ifjúságvédő Inté
zet o lyan gyerm ekszere tő  
családokat keres, am elyek 
otthonukban szívesen nevel
nének állami gondozott gye
reket, gyermekeket. Jelentkez
hetnek a Hajdú-Bihar Megyei 
G y erm ek  és Ifjú ság v éd ő  
Intézet Debrecen, Vármegye- 
háza u. 5-7. sz. Telefon: 310- 
333,422-733.

Varga Györgyné 
jegyző

Banktalány
A tévéből, a rádióból láttuk, hallottuk, a szomszédos 

településeken tapasztaltuk, hogy hosszú sorok álltak a posták 
clo'tt: idegeskedés, zavarodottság. Felröppent ugyanis egy hír 
- szinte egyszerre az ország különböző területein: tönkrement 
a POSTABANK. Döntéshelyzetbe kényszerültek a betétesek: 
Vagy a még biztosnak tűnő betét, vagy a bizonytalan kamat.

A vezérigazgató nyilatkozott, néhány poliúkus megszólalt. 
(Most feltűnő felelősséggel és egyöntetűséggel nyugtatva a 
lakosságot). M égis a betétesek egy részre nem hitt a 
k in y ila tk o z ta táso k n ak , a p o litik u so k n ak  és nem  a 
bankszakembereknek. A kezébe leszámolt pénzét kérte.

I öbbszereplős, sok tényezős ügy volt ez: a bank a politika, 
a betétes és akiket nem érintett, mert éppen nem volt benn 
cgy milliója. A Uilány elmúlt (talán) az. ijedelem is'?

Hogyan zajlottak az események Nyíracsádon, kérdeztük 
Katona Bélát, a Nyíracsádi Posta vezetőjét:

-  Február 28-án pénteken egy ügyfelünktől értesültünk, 
‘̂ ki telefonon érdeklődött. Ekkor mi még semmit nem tudtunk, 
érdeklődtem az igazgatóságtól, akik ekkor még szintén nem 
’U(Jtak mondani semmit. Ok is csak azt tapasztalták, hogy 
s°rok állnak a posták előtt. Hivatalunknál 11 óra után 
J^entkcztck az. első ügyfelek és a délutáni órákban egyre 
többen. A íorgaíomfclfutást kezelni tudtuk, álltunk a betétesek 
rendelkezésére. Hosszabbított nyitvatartást nem kellett 
^rendelnem és felkészültünk az. esetleges hétfői forgalom- 
emelkedésre. Héttőn 8 és 10 óra között volt érdeklődő, tíz 
ü|án ez ügyben egyetlen ügyfelünk sem volt. A nap folyamán 

néhány betétes érdeklődött a Postabank helyzetét illetően. 
Az. egész ügyel itt Nyíracsádon mi kezelni tudtuk, remélem, 
U/ ügyfelek megelégedésére.

_ Vereb Csaba

A Feltámadottat hirdetem
Elöljáróban néhány mon

datban szeretnék bemutatkoz
ni. Egy Miskolc melletti nagy 
községben, Szirmabesenyőn 
lakom. Édesapám falugazdász
ként tevékenykedik , édes
anyám ápolónőként dolgozott. 
Három öcsém van: László szo
bafestő, Péter bútorasztalos, 
György általános iskolai tanuló. 
Középiskoláimat Debrecen- 
Pallagon végeztem. Érettségi 
után egy évig a mezőgazdaság
ban dolgoztam , növényvé
delmi szakirányítóként. A papi 
hivatás gondolata középiskolás 
koromban kezdett komolyan 
foglalkoztatni. Hivatásom ala
kulásában indokul tudom fel
hozni, hogy vallásos családi 
légkörben nevelkedtem, közeli 
rokonságomban sok pap volt, 
és érzékenyen érintettek min
dig is az emberek problémái. 
Azonban úgy érzem , hogy 
ezek csak érvek. A magyarázat 
valójában az Isten hívása amire 
a kezdeü megtorpanások után 
kimondtam az igent és kijelen
tettem: „Itt vagyok Uram!” 

így kerültem 1991. szep
temberében Nyíregyházára, a 
görög katolikus teológiára. 
Majd öt ás fél év elméleti kép
zés következett, ami alatt atyá
ink lelkes segítségével igyekez
tünk elmélyülni az Isten átkai
ban. 1997. február 1-től elkez
dődött a gyakorlati fclév, ami 
nem új találmány, hiszen az ős
egyházban aki papi hivatást ér
zett, az egy-egy paphoz szegő
dött, hogy megtapasztalja ás ki
tanulja a rá váró feladatokat Je
lenleg öten vagyunk végzősök. 
Mindannyiunkat kihelyeztek 
parókiákra. így kerültem ebbe 
a kedves községbe. Eleinte tel
ve voltam kíváncsisággal és 
kérdésekkel. Kik laknak itt'? 
Mennyire vendégszeretőek'? 
Ezekre eddigi ittlétem alapján 
már választ is tudok adni. Itt 
olyan emberek élnek, akik kö
zött nemcsak vendégként ha

nem egyenesen otthon tudom 
magam érezni. Néhány isme
rőssel is találkoztam és sok em
berrel megismerkedtem már. 
Jó megtapasztalni a kedves fo
gadtatást. Melyek ezek? Vol
tak, akik apró figyelmességük
kel felkerestek, megajándékoz
tak. Mások csigatészta készíté
sével fejezték ki szeretetüket. 
Ö röm m el m egyek minden 
helyre a községben, legyen az 
intézmény vagy családi ház, 
mert szívesen látottnak érzem 
magam. A hitéletbe való bete
kintést is az örömteli esemé
nyek közzé könyvelhetem el. 
Megfogott az ifjúság buzgósá- 
ga. Ez év április 5-re is keresz
tény bált szerveznek. A Biblia 
kör ministráns találkozók ás a 
szertartásokon való rászvételi 
arány is önmagáért beszél. Az 
esperes úr szem élyében jó  
„oktatóra” leltem, mert szinte 
mindenre kiteljed a figyelme, 
hogy minél több élménnyel 
gazdagítsam elméleü tudáso
mat. Kedves feleségének fára
dozásaiból le tudom mérni, 
hogy szeretett m enyasszo
nyomra is felelősségteljes szol
gálat vár papnéként Egyszóval 
ilyen közösséggel nagyszerű 
érzás volt elkezdeni a nagyböj
töt. A böjti időszakban igyekez
zünk figyelmünket a keresztfá
ra szegezni. Azonban ez csak 
úgy fog menni, ha gondolatain
kat, cselekedeteinket igyek
szünk a Krisztus felé vezető út
ra terelni. Ehhez pedig önfe
gyelem és önmegtartóztatás 
szükséges. Be kell tudni bi
zonyítanunk, hogy nem az evi
lági élvezetek uralkodnak felet
tünk, hanem mi képesek va
gyunk azokat kézben tartani. 
Ennek életprogramunkká kel
lene válnia, de először mindig 
a kicsiben kell hűnek lennünk. 
Vagyis legalább negyven na
pon keresztül helyt kellene áll
nunk és tanúságot tenni arról, 
hogy ki mellett tettük le szava-

Birki Helga linómetszete

zatunkat. Úgy érzem, mind
annyiunknak felteszi Krisztus 
a kérdást: „Hát már egy órát 
sem tudtok virrasztani velem7 ’

A böjtöt m indig a kérő 
imádságnak kell kísérnie, ami 
által az ember kifejezheti alá
zatát Isten előtt ás az Úr felé 
fordul. A böjt nem egyenlő for
malizmussal ás öntctszelgéssel, 
hogy „lássák az em berek” 
(Mt. 16,6). Mert a böjtnek Isten 
szeretetéből kell fakadnia, 
aminek egyben a bűnbánatot és 
a felebarát szeretetét is magá
ban kell foglalnia.

Ha a böjt futását sikeresen 
végezzük be, akkor az átvir
rasztott nagypéntek után hitele
sen fog elhangzani ajkunkról 
Húsvét hajnalán a „Felmádott 
Krisztus” ! Ez az éjjel úgy fog 
előttünk ragyogni mint a nap
pal, mert a Feltmádottat ünne
peljük, aki hordozza és elveszi

a világ bűneit. A Húsvét nem a 
tavaszi szünet kezdetének az 
ünnepe, nem  eszem -iszom  
vagy éppen a locsolkodás szo
kása! A Húsvét felkiáltás a 
Megváltó üres sírjánál: Jézus 
él! „Ez a nap, melyet az Úr 
szerzett. Ö rvendezzünk  és 
vigadjunk azon!” (Zsolt. 117.)

Jézus sírjából kilépve az Ő 
Isteni dicsőségében jelenik 
meg. Legyen keresztény éle
tünk a feltámadt Krisztus hir
detője. Ü res sírjából áradó 
fénytől fogjon tüzet lelkünk. 
Ezzel a tűzzel járjuk a világot 
és oszlassuk el a lélek sötétségét 
k ö rn y e ze tü n k b e n  !Ő szin tc  
szívvel kívánok mindenkinek 
kegyelem teljes és a kereszt 
tövében ott álló Isten-szülő és 
Szent János apostol hűségével 
átitatott áldott Hús vétót!

Demkó István 
végzős kisjxip

40 éve történt...
Volt-e MŰK Nyíracsádon?

Negyven éwel ezelőtt a nagyvárosok 
falain megjelent egy szó, egy feSrat MŰK. Már
ciusban újra kezdjük. A fiatalabb korosztálynak 
semmit sem mond e mozaikszó, de az időseb
bekben vegyes emlékeket idézhet fői. 1957 
márciusáig forgassuk vissza az idő vissza
fordíthatatlan kerekét Ekkorra hirdettek meg 
bizonyos erők, valódi szervezettséggel bírók 
vagy álmodozók egy újabb kezdést. Mint ma 
már tudjuk, a kádári konszolidáció kezdődött, 
perek sora indult vagy zajlott. A ma ötvenesek 
és a még több éwel bírók visszaidézhetnek 
emlékeket: magam az akkori 11 évemmel 
vissza tudom idézni azt a tavaszi éjszakát 
amikor 4 rendőr zörget az utcára nyíló ablakon, 
majd behatolt a lakásba nagy csörtetéssel, 
kirángatták az ágyból az apámat: öltözzön, 
velünk jön! Riadalom, ijedtség. Ahogy ma 
masok is elmondjak, ez faluszerte jellemző volt 
mármint az ijedtség. A MŰK köztudatba 
kerülésével a hatalom is mozdult. Amint idezik 
a szemtanuk, vasárnaponként teherautónyi 
karhatalmista jött Acsádra úgymond rend- 
fenntartásra. Pedig a faluban nem volt forra
dalmi, az akkori szohasznalatbl: ellenforradalmi 
.helyzet" Mégis valaki iderendelte a vasár- 
naponkénti rendfenntartókat. Nyiracsadon, 
mint oly sok kisebb nagyobb települesen, a 
félelem uralkodott el Megveri emberekről per

sze közvetlen környezetünkből is tudunk, vé
resre pofozva saját lakásán szobafogságra ítél
ve, ilyen volt Olyan esetek is megtörténtek, 
amkor fiatalokat bevittek „elbeszélgetésre', de 
mint kiderült utóbb, csak a fiatalkori virtus ug
rasztottá őket egymásnak, persze ez jól jött a 
hatalomnak. Valaki összetűzött a karhatal- 
mistakkal. Talán még lövés is dördült. De leg
alábbis ráfogtak fegyvert civil emberre. A rém
hírek persze terjedtek. Osztálytársam súgta 
nekem, hogy hallotta nálunk az ablak alá be 
van építve a géppisztoly. Egyes emlékezők 
szerint a községben is ki volt írva a MŰK. De 
senki sem tud róla különösebbet Egy „fehér 
könyvről" többen tudnak, ebben Virág Zoltán 
tanár, a Forradalmi Bizottmány elnökenek 
neve mellett mások is szerepeltek. E könyvecs
ke ekallódott, elveszett Talán valami adalékul 
szolgált volna. A Budapesten működő 56-os 
Intézet archívumanak visszaemlékezesei 
között mindössze három talalható, amely em
lít a köztudatban létező tervezett március fel
buzdulást. Avisszaemlekezők egyke dr Lazar 
Imre. aki jelenleg Hajdúböszörmény polgár 
mestere Annak ideien a Debreceni Forradalmi 
Bizottmány sa|tóreferense volt Ót kerestem 
meg Keszseggel idezte fel 1957. tavaszat: 

-Volt-e érdemleges szervezkedes a me
gyeszékhelyen, keszultek-e az ufakezdesre ?

-  1957 elején fiatalok és néhány kö
zépkorú ember Debrecenben valóban Elát
kozott a MŰK jegyében. Mérlegetek azt az 
egyebként valóban szóbeli hírt, ami minden 
bizonnyal az egész országban megjelent Nem 
tudtuk pontosan milyen körben terjedt és 
honnan származott. Mi debreceniek arról 
tudtunk, hogy van ilyen szerveződés az or
szágban. Ezen az összejövetelen arra az elha
tározásra jutottunk, hogy mivel ekkor már olyan 
szélesa terror az orszagban -a „nagy veresek, 
az agyonverések. kivégzések. pufaf<asok ideje 
volt ez • hogy 1957. márdus 15-én semmifele 
demonstráció nem lehetseges Ami különben 
az ünnepséghez kapcsolódott volna Ez egy 
jetadas lett volna arról, hogy a torradalom hívei 
mégiscsak elnek és a terrortiullam ellenere is 
él a szabadsag szeleme és a torradalom elteto 
ereje A megbeszélésünk alapjan tehat arra 
az elhatarozasra jutottunk, hogy nem szabad 
ezt megtenni, hisz ez egy kész öngyilkosság 
lenne Na most ebben a mertegelesben talan 
az is benne volt - és teljes joggal -, hogy nem 
lehetett pontosan elenőrizn, nincs-e valami 
fa|ta provokáció mögötte Nem volt módunk 
elenónzni azt hogy az indítót, a kapcsolatrend 
szerben működők között nincs-e provokátor 
vagy eppen a hatalomnak az az egyebkent 
bevált módszere, hogy provokálok es le

csapok. Semmkeppen nem akartunk aldozate 
lenni egy olyanfajta megmozdulásnak, amelyk 
nyilvanvalóan halálra volt ítélve, illetve eleve a 
letartóztatas a szétverés kilátásává! néz 
hettünk szembe. Ezért tehát azt mondom 
a kérdésre, hogy valóban volt egy ilyen kéz 
deményezés Debrecenben és az ország 
más varosaiban is mérlegelték, elemeztek 
a lehetőségét annak, hogy az ifjúság es a 
magyar társadalom megmozduljon a dikta 
túra elnyomasa, az orosz invázió ellen, 
azonban a teljes kilatastalansag ismere
tében ez nem valósult meg. Nem tudok ar
ról. hogy március 15-én nyilvános megjele
nése volt vagy lehetett ennek a szervező 
désnek

EPILÓGUS.
-  A MŰK végül is nem skerült. Egy kis 

varosban az alabbi felirat |etent meg a falakon
Márciusban egy MUKK sem lesz
-  E tavaszon egy masfajta újrakezdés 

indult el.
-  1957 március 15-e Budapesten 

nagyon .szervezetten" folyt le
-  Nagyon meg voltunk fölemlítve • 

mondjak a nyiracsad enntettek
-  Nyíracsádon nem volt semm lenyeges 

megmozdulás mondja az akkon rend őre
Vereb Csaba



A Győzelem Szakszövetkezet 
fe lszám olása

Az 1989-90-es években be
következett változások alapvető
en a tulajdonban és a tulajdonhoz 
kapcsolódó gazdálkodási feltétel
rendszerben idéztek elő gyöke
res módosításokat, átrendeződé
seket.

Ebből következett, hogy a kü
lönféle gazdálkodó szervezetek 
működésének elsődleges feltéte
le nem a termelékenység, haté
konyság, foglalkoztatottság és 
egyéb más, korábban igen fontos 
üzemi szintű mutatók kedvező 
alakulása, hanem a fizetőképes
ség és hitelképesség minden esz
közzel és erővel való biztosítása.

Amennyiben a vállalatok, tár
saságok, szövetkezetek ennek a 
kizárólagosságot jelentő feltétel
nek nem képesek megfelelni a 
többször módosított 1991. évi II. 
törvényben szabályozott csőd
illetve felszámolási eljárás fenye
geti létüket. Ezzel meg is határoz
tuk a felszámolási eljárások tör
vényben megszabott célját, hogy 
a fizetésképtelen adós jogutód 
nélküli megszűnése során a hite
lezők az említett törvényben meg
határozott módon kielégítést nyer
jenek.

Ennek a legfontosabb köve
telménynek nem tudott megfelelni 
és eleget tenni a Nyíracsádi Győ
zelem Mg. S zakszövetkezet 
1995. év első felében. Ezen idő
szakra a Szakszövetkezet külön
féle adótartozásai oly mértékben 
felgyülemlettek (4.496.000 Ft), 
amelyet az APEH Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatósága tovább nem 
tudott az eltűrbetőség keretei kö
zött tartani. Ezért az APEH a 
Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz 
kérelmet nyújtott be a Szakszö
vetkezet felszámolására. A bíró
ság fizetésképtelenséget megál
lapította és a 3. Fpk. 46/1995/7. 
sz. végzéssel elrendelte a felszá
molást, amelynek lefolytatására a 
Berettyóújfalui 198. sz. Ügyvédi 
Irodát jelölte ki.

Ügyvédi Irodánk, mint a Bíró
ság által kijelölt felszámoló ezt kö
vetően elvégzett minden olyan fel
adatot, amely a felszámolási eljá
rás megindítását és folyamatos
ságát lehetővé teszi. Felmértük a 
Szakszövetkezet reális vagyon- 
helyzetét. Ennek keretében teljes
körű vagyonértékelést készítet
tünk a debreceni BESZOLG Rt. 
szakembereivel. Fontosnak tartot
tuk, hogy a Szakszövetkezet tevé
kenységet záró mérlegét és an
nak bizonylatait okleveles könyv- 
vizsgálóval ellenőriztessük abból 
a célból, hogy az 1995. év pénz
ügyi folyamatait a számviteli és 
adótörvények előírásainak meg
felelően végezték el a Szakszö
vetkezetben.

Ezek együttesen adtak meg
nyugtató alapot arra, hogy 1995. 
december 13-ra összehívjuk a 
hitelezőket és ismertessük a 
Szakszövetkezet zárómérleg 
adatait, vagyoni helyzetét.

Hitelezői választmányt nem 
sikerült választani, mivel az ösz- 
szes érintett részére szabályosan 
kiküldött értesítésünk ellenére 
csak az APEH képviseltette ma
gát. Határidőn belül 5 hitelező, ha- 
tándőn túl pedig 3 hitelező jelölte 
meg pontosan követelését a 
Szakszövetkezettel szemben. 
Elkészítettük a felszámolási ütem
tervet, ahol számbavettük a vár

ható eladások bevételeit, a be
hajtható követelések értékét, va
lamint a felszámolás költségeit. 
Fokozatosan létszámleépítést 
vettünk figyelembe, amelyet 
megfelelő tervszerűséggel végre 
is hajtottunk. A felszámolás első 
évének végére a 12 fő állományi 
létszámot megszüntettük és a 
könyv, irat, bizonylat nyilvántartás 
teljes állományát Berettyóújfalu
ba telepítettük, ahol folyik a to
vábbi könyvelési, nyilvántartási, 
bevallási stb. munka.

A felszámolási eljárás a fel- 
számolási ütemterv szerint folyik.

Elkészült a szövetkezet köz
benső mérlege, melynek bírtósá- 
gi jóváhagyása folyamatban van. 
Befejezés előtt áll a földtulajdono
sok visszaállításának bonyolult 
és sok fáradtsággal járó munkája 
is. A Földkiadó Bizottság tájé
koztatása szerint a részarányról 
kiadandó határozatok készítése 
folyamatosan halad, de nehezíti 
a kiadásokat az, hogy nem min
denki rendelkezik a szükséges 
részaránytulajdonnal. Ennek 
megvásárlását korlátozott meny- 
nyiségben, de lehetővé tette a 
felszámoló, elősegítve ezzel, 
hogy a már elkészült határozatok 
kiadásra kerülhetnek. A felmerülő 
hibák egyeztetése, kiigazítása fo
lyamatos a részaránytulajdono
sokkal, az előforduló nézeteltéré
seket igyekszünk tisztázni, de ez 
csak az érdekelt felek segítsé
gével lehetséges. Ez a munka 
aprólékos, sok olyan előre nem 
látható nehézséget jelent, amit 
nem lehet siettetni, de ez nem azt 
jelenti, hogy a fenti határidő után 
a vissza nem adott földek állami 
tulajdonba kerülnek.

1996. júniusában a Földmű
velési Hivatal megkeresésére a 
Földkiadó Bizottság vállalta, hogy 
1996. december 13-a után is a 
munkák befejezéséig folytatja. A 
szövetkezet által törvényesen 
juttatott részarány azok eseté
ben, akik a földjeiket művelték, 
annak a részarányában kerülnek 
felhasználásra. Azok az AK-k, 
amik a szántóföldek kiadása után 
maradnak, valamelyik erdőbe ke
rülnek nevesítésre.

A hátralévő időszak kritikus 
mozzanatairól is ejtsünk néhány 
szót. Ilyen pl. a Dollár-tanya bérle
ti jogviszonyából eredő probléma. 
A bérlő már több mint másfél mil
lió Ft-tal tartozik. Az ügy bírósá
gon van és várjuk a rendezésre 
vonatkozó bírósági végzést.

Perben vagyunk a Debreceni 
Fuvarozó és Szolgáltató GMK- 
val, mivel nem fizeti meg 1996. 
március 31 -ig 330 ezer Ft össze
gű bérleti díját, áramdíjat, iletve 
egyéb költséget. Ezzel szemben 
a FuvarozóGMK kárigényt jelen
tett be a felszámolóval szemben 
12.757.000.- Ft értékben, mivel 
az általunk felmondott bérleti jog
viszony miatt ilyen összegű ha
szontól elesett. Á lláspontunk 
szerint a kárigény megalapo
zatlan, jogtalan.

Kérem az érdeklődő lako
sokat, a Győzelem volt tagjait, 
hogy a felszám olási eljárás 
során fe lm erült kérdésekkel 
keressék a helyi megbízottat, 
illetve az Ügyvédi Irodát.

Szívós István
helyi megbízott

H í  n  r  íz  
Jl XV m jj JV

Dr. Lengyel Imre ügyvéd 
nemzeti színű százlót adomá
nyozott a Nyíracsádi Általános 
Isko la  egy ik  a lsó  tagozatos
osztályának tantermébe.

★ * ★

1997. m á rc iu s  19 -én  a
Nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház Senki sem tökéletes
című zenés játékát teki ntjü k meg. 

*  *  *

R endszeres he ti 
p ro g ra m ja in k :

Hétfő: 15 óra AM A-TÖ R P 
rajzkörfoglalkozása; 18 óra KA
RATE kis és nagy csoport

Szerda-, vásárok, árusítások; 16 
óra Idegenforgalmi tanfolyam

Csütörtök: 14.45 óra Német 
szakkör; 17 óra Karate kis és 
nagy csoport; 18 óra Sakk kör

Péntek: 16 .30  óra N épitánc 
próba; 17 óra Citera próba; 18 
óra Népitánc próba

Szombat: 11 óra Zongo ra  
tanfolyam

Vasárnap: 8 óra Társastánc ovis 
csoport; 9 óra Társastánc alsós 
csoport; 10 óra Társastánc nagy 
csoport

FELHÍVÁS
N yíracsád K özség Ö nkorm ányzata felkéri az 
ingatlantulajdonosokat és ingatlanhasználókat, 
hogy településünk tiszta megjelenése érdekéhen 
gondoskod jan ak  az e lő k ertek , u tca fron tok , 
vízelvezető árkok tisztításáról és a fűnyírásról. 
Ültessenek virágot a házuk, telkük elé, hogy a 
tavasz beköszöntével valóban üd ítő  látvány  
fogadjon mindenkit.

Köszönjük!

Az Önkormányzat tájékoztatja továbbá a lakos
ságot az 1997. évi I. félévének szemétszállítási idő
pontjairól, m elyek továbbra is kéthetenként 
szombaton történnek: 1997. március 22, április 5., 
április 19., május 3., május 17., május 31., június 
14., június 28.

Polgármesteri Hivatal

S O R S O L Á S
Hajdú-Bihar Megyei II. osztályú 

labdarúgó bajnokság tavaszi sorsolása:
Nyírmártonfalva-Nyíracsád 
Nyíracsád-Földes 
Nagyrábé-Nyíracsád 
Nyíracsád-Tiszacsege 
Nádudvar-Nyíracsád 
Nyíracsád-Görbeháza 
Sárrétudvari-Nyíracsád 
Nyíracsád-Csökmő 
Biharkeresztes-Nyíracsád 
Nyíracsád-Hajdúszovát 
Nyírábrány-Nyíracsád 
Nyíracsád-Hajdú VOLÁN 
Nyíracsád-Komádi 
Mikepércs-Nyíracsád

III. 16., 14.30 óra
III. 22., 15.00 óra
III. 29., 15.00 óra
IV. 06., 15:30 óra
IV. 12., 15.30 óra
IV. 20., 16.00 óra
IV. 26., 16.00 óra
V. 04., 16.30 óra
V. 11., 16.30 óra
V. 18., 17.00 óra
V. 25., 17.00 óra
VI. 01., 17.00 óra
VI. 08., 17.30 óra
VI. 15., 17.30 óra

HUNGARO - SOL KFT.
2S 90 T A T A , G E S Z T E N Y E  FA SO R  41 SZÁ M

T e r ü le t i  k é p v ise lő : K e lle rm a n n  P é te r
4225  D e b re c e n , N a g y s z e n tg y ö rg y  u . 46. 
te le fo n  + ü z e n e trö g z í tő :  5 2 -3 8 6 -3 1 9

É T K E Z É S I  N A P R A F O R G Ó  T E R M E L T E T É S É H E Z  P A R T N E R E K E T  
K E R E S  A Z  A L Á B B I F E L T É T E L E K  M E L L E T T

p á r : 52.000 F t/lo  + AFA

50 % -nál több 8 mm feletti mag esetén 1.000 Ft/to + ÁFA
60 % -nál több 8 mm feletti mag esetén 2 000 Ft/to + ÁFA
70 % -nál több 8 mm feletti mag esetén 3.000 Ft/to + ÁFA
80 % -nál több 8 m m  feletti mag esetén 4 000 Ft/to + ÁFA

E lőfinansz írozás: 18.000 F t/h a  +  ÁFA + vetőm ag

V etőm ag á r a :  1.500 F t/k g  + ÁFA

F a jta : L A R G O  am e rik ai h ib rid

A vetőm ag arát és az  előfinanszírozás összegét a megrendelő beszállításkor vonja le * 
napraforgó vételárából.

A m egrendelő - am ennyiben a napraforgó november l-ig  nem kerül beszállításra - a 
beszállítás m egkezdéséig tárolási díjat fizet a termelőnek a term ény tárolásáért.
60 F t/to/hét m inden m egkezdett hét után

A m egrendelő a term ény beszállításáért 17 Ft/to km t  Á F A  de függetlenül a szállítás 
távolságtól legfeljebb 3.000 Ft/to +  ÁFA összeget fizet.

Term elési technológia: olajnapraforgóhoz hasonló
Az érdeklődőknek felvilágosítást ad, és a szerződéseket megköti a területi képviselő.

ER SZ A -2000
Mtzógazdasagi K*r«sK«d#iml •« Szolgáltató Baléti Társaaag

E R D E I G Y Ö R G Y

A Dózsa Szövetkezet akciós áron: 
hibridkukorica vetőmagvakat és • 

fénystabil fóliát ajánl!
Hibridkukorica ;
Marton vásári 101 Ft/1000 szem kb. 1 kg 353 Ft \ 
Kiskunhibrid 109 Ft/1000 szem kb. 1 kg 381 Ft. ; 
Fénystabil fólia 490 Ft/m (12 m széles)

A szövetkezet üzemanyagkútjánál az 
alábbi üzemanyagárak érvényesek:

91 -es ólmozatlan normálbenzin 134 Ft/l
95-ös ólmozatlan szuperbenzin 137,50 Ft/l 1
98-as ólmozott szuperbenzin 145,50/1
Gázolaj 123,50/1 !

APRÓHIRDETÉSEK
Nyíracsád, Kassai u. 19. szám 
alatti 3 szoba, összkom fortos, 
azonnal beköltözhető családi ház, 
mellette működő italbolttal együtt 
eladó. Érdeklődni a fenti címen 
lehet.

Nyíracsád, Dózsa u. 22. szám 
a la tti ház nagy ke rtte l eladó. 
Érdeklődni: Fark Jánosnénál lehet. 
Nyírábrány, Iskola u. 17. szám.

Bálega Ferencnél s trá fszeké r 
e ladó. Érdekődn i: N yíracsád, 
Zrínyi u. 168. tel.: 206-942.

Alig használt Robi-kapa eladó. 
Érdeklődni: 206-108.

NAGYLEVELŰDOHÁNY-TERMESZTŐK FIGYELMEBE!
A Nyidofer Rt. 1997. február 12-től újból megemelte az 1997 évre érvényes felvásárlási alapárait, 
amely 62 %-kal magasabb az 1996. évitől. Ezzel az áremeléssel is szeretné elérni, hogy Ma
gyarországon növekedjen a megtermelhető minőségi dohány mennyisége.

K illó i-P a lia g i d o h á n y o k  fe lv ásá rlá si á ra i

O sztály

A alj
A  alsó anya
A felső anya
A hegy

F a r
B alsó anya
B felső anya
B h roy

Calj
C alsó anya
C feső anya

c

1997 évi felv. alapár

F t/100  kg

15 200
20 200

-jítíöo
l'5'ÜOO

O s- és kisterm előknek 
12% kom p felárral 

növelt ar

Ft/100 kg
20 384

26 320
22.624 
17 024
22 S ÍT  
tt.srr  
m.i-cr
8 960

11 312

Doh. Ip. Szóv. 
Tám ogatasa

Ft/100 kg

!200
r3ÖÖ“

T25Ö-  
T ! 55“
T _ W

Teljes 
felvásárlási ár

Ft. 100 kg
22 584

19 224 
“ 4 824

24 824
"lOTTT-

2 800 |

Bővebb felvilágosítást 
adnak a Területi Agro- 
nómlal vezetők.
1. Debreceni terület

Nemes Zsolt
Tel.: 52/418-629, 

60-480-428

NY1DOFER RT. 
NYÍREGYHÁZA
LEGYEN ÖN IS 
PARTNERÜNK!

Czapár Gábor Nyíracsád, K o s s u tf  

u. 24. sz. alatti felvásárló értesíti8 
mezőgazdasági termelőket, hog\ 
megkezdte az 1997. évi termelt* 
tési szerződések kötését (málna 
uborka, paradicsom, paprika fel' 
vásárlására).

Nyíracsád, Bem J. u. 13. sz. alatt 
csa lád i ház m e lléképü le teké  
eladó. Érdeklődni: Gnáj F e r e n c i  

Széchenyi u. 60 sz. Tel.: 206-89'

A Művelődési Házban gépjármű 
vezető i tan fo lyam  indul 199? 
április 3-án, 17 órától (minden M 
tegóriában). Jelentkezni a mű^f 
lödési házban.

Rendőrségi
Hírek

1997. február 10.
Nyíracsád, Zrínyi utcán csal# 
veszekedés során bántalmaz 
ták Cs. T. nyíracsádi lakott 
melynek során 8 napon túl 
sérülést szenvedett.

1997. február 17.
Sz. S. nyíracsádi lakos séfl^ 
mére ismeretlen tettes lakás*' 
történő bcsurranással lopá* 
követett el, aranyékszert luUl 
donítoltel. A kár 60 ezer lórii’1
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