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Kevés a bevétel és a támogatás
Ülést tartott az önkormányzat

Mintha a Nap is csak azért ontotta 
volna fagyenyhítő sugarait, hogy a 
január utolsó szombatján - a Napló 
Lapkiadó Kft. és a Hajdútourist uta
zási iroda szervezésében - útra kelt 
túrázók minél „felhőtlenebben” él
vezhessék a gazdag programot. Az 
élménydús kirándulás nagyrészt a 
vendéglátó nyíracsádi polgármesteri 
hivatal gondos előkészítő munkájá- 
Ilak az eredménye. I)r. Katona Gyu- 
1<a Polgármester ezzel kapcsolatban 
'apunknak elmondta: olvasván a fel
hívásokat és az egyes utazásokról 
n'e&jelent élménybeszámolókat, már 
tavaly nyáron kezdeményeztek egy 
'  szőkébb - nyírségi túrát; terveik ja
nuár 28-án válhattak valóra, amikor 
ls az autóbuszt zsúfolásig megtöltő 
Negyvenöt résztvevő végre becsen
getett a helyi általános iskolába, 
távlatokban gondolkodva, termé- 
•̂etesen ennél jóval többről van szó.
bójában a térség idegenforgalmi 

v°nzerejére szeretnék fölhívni a fi- 
V̂elrnet. Megragadva minden kínál- 
°Zó alkalmat, hogy a tájat már 

rricRismert és megszeretett emberek

hírvivésével újabb turistákat szerez
zenek.)

Disznóvágással egybekötött falu
járás - szólt az egy héttel ezelőtti 
disznótor-túra előzetes ismertetőjé
nek rövid megfogalmazása, amely
nek Katona Gyuláék a legmesszebb
menőkig igyekeztek megfelelni. Hi
szen mindjárt az érkezéskor egy 
hagyományos perzseléssel „kezelt” 
malac földolgozását mutatták be, 
olyan elengedhetetlen részletekre is 
gondot fordítva, mint például az állat 
fülének levágása vagy az úgyneve
zett karafütyüló elkészítése (a kol
bász próbasütése). A  fület a szokás
nak megfelelően természetesen egy 
kisgyereknek nyújtotta oda a hentes.

Hogy ne csak e „barbárságokkal” 
kössék le a vendégeket, a szervezők 
egyéb érdekességeket is beiktattak a 
programfüzérbe: az ebéd elkészül
téig került sorra maga a túra. A  helyi 
idegenforgalmi egyesület szakem
berei ekkor ismertették az Árpád
korból származó, a megyében 
egyetlen műemléki templomot, 
amelynek felújítására összesen 22

millió forintot áldoz a község. (Ko
rábban katolikus gyülekezeti hely 
volt, ma református.)

Majd következett a guthi erdő és 
az ott található összkomfortos va
dászház szemrevételezése. A  Ti
szántúl legösszefüggőbb erdőségé
nek mondott, zömmel tölgyes terület 
leginkább a dámvad-állományáról 
híres; 10 ezer hektárja Szabolcsba is 
átnyúlik. Visszatérvén a „bázisra”, a 
csaknem 20 éve létrehozott citera- 
zenekar ifjú tagjai, valamint a szin
tén gyerekek alkotta néptánccsoport 
(vezetője Sörleiné Trencsényi Em
ma, ismert koreográfus) szórakoz
tatta a kirándulókat.

És végre megterítették az asztalt. 
A  menü orjalevesből, pecsenyéből, 
hurkából és kolbászból állt, no meg 
toroskáposztából. A  jó levegőn meg
éhezett vándorok szívesen fogyasz
tottak. Telt-múlt az idő, indulni kel
lett haza.

V. A.
(A cikk a Hajdú-Bihari Naplóban 

jelent meg)

Vendégeink a guthi tcmplomromnál

A községi önkormányzat 
képviselő-testülete soron követ
kező ülését február 2-án meg
tartotta. A  polgármesteri jelen
tés elfogadása után a képviselő
testület az önkormányzat és 
intézményei 1995. évi költség- 
vetési koncepcióját vitatta meg. 
A képviselő-testület hosszas vi
ta után megállapította, hogy a 
költségvetésben szereplő 117 
millió forint bevétel áll az ön- 
kormányzat és intézményei ren
delkezésére. Ez az összeg csak 
úgy növelhető, ha helyi adó ki
vetésére kerül sor, vagy ingat
lanokat ad el. A  helyi adó meg
fizetésére a lakosság csak egy 
szűk száma lenne kötelezhető, 
mivel a gázbekötés jelentős sa
ját erőt követelt. A  kommunális 
adó bevezetéséből lehetne nö
velni az önkormányzat bevéte
lét. Ez az összeg évenként és in
gatlanonként kerülne megálla
pításra olyan mértékben, amit 
az adófizetők ki tudnának fizet
ni. A  képviselő-testület javasol
ja az intézmények vezetőinek, 
hogy ki-ki a maga területén 
próbálja pénzügyi eszközeit át
csoportosítani, ha szükséges 
létszámának felülvizsgálatával 
is. A  részletes költségvetés jó
váhagyása, illetve elfogadása e- 
lőtt a gazdasági szakemberek 
bevonásával a Pénzügyi Bizott
ság fogja megvitatni a költség- 
vetést. Megállapította a képvi- 
selő-testület, hogy az Állami 
Költségvetésből biztosított in
tézményi normatív hozzájárulá
sok nem fedezik az indokolt ki
adásokat. A  koncepció 1995. 
évre nem tartalmaz olyan na
gyobb beruházást, mely gazda
gítaná a település vagyonát.

Harmadik napirendként 
hagyta jóvá a képviselő-testület 
az 1995. I. félévi üléstervét.

A bizottságok tagjai

A  képviselő-testület kiegészí
tette a pénzügyi bizottságot, így 
a bizottság elnöke Bálega Jó 
zsef, képviselő-tagjai: Kabály 
Ferencné, Király György, Moc- 
zok Gyula, nem képviselő tag
jai: Vargáné Busái Julianna, Ja 
kab János, Szűcs Józsefné.

Népjóléti Bizottság elnökévé 
Köles Zoltán, tagjainak: Dr. 
Koncz Endréné, Csoborkó Já 
nos, Moczok Gyula, Kabály Fe
rencné, nem képviselő tagjai
nak: Láyerné Konyári Júlia, Lu
kács Józsefné, Milák Lajosné, 
Nánási Lászlónét választotta 
meg.

Megválasztotta továbbá Kul
turális és Sportbizottságának 
elnökét: Vereb Csabát 'Iágjai: 
Nagy Imre, Czapár Gáborné 
képviselőket, nem képviselő 
tagjainak: I.ovasné /.sadányi 
lünde, Hudácskó János válasz
tópolgárokat.

A képviselő-testület szándék- 
nyilatkozatot tett a Megyei Köl- 
csönalapban való részvételhez. 
A kölcsönalapnak az elmúlt cik
lusban is részese volt az önkor
mányzat és jelentős kamatmen
tes hitelt kapott átmeneti pénz
ügyi gondjainak megoldásához. 
A T ITÁSZ Rt. a közvilágítási 
villanyhálózat karbantartási 
munkálataira külön szerződés 
formájában vállalna kötelezett
séget, melynek összege közel 
évi 400 ezer forint többletkölt
séget jelentene az önkormány
zatnak.

A jövőben, azaz március 1. 
napjától a közvilágítási hibák 
bejelentése csak az önkormány
zat polgármesteri hivatala köz
reműködésével lehetséges.

Ezért a közvilágítási lámpák 
meghibásodása esetén a lakos
ság a hivatal jegyzőjénél teheti 
meg a bejelentést.

A képviselő-testület rendele
tében szabályozta tagjainak, bi
zottságainak tiszteletdíját és 
költségtérítését.

Asszonyrész: belterület

A  képviselő-testület határo
zatot hozott Asszonyrész tartó
san fennmaradt tanyai település 
belterületbe való bevonására. 
Személyi ügyek tárgyalása előtt 
Hamza Gyula kisebbségi ön- 
kormányzat tanácskozási joggal 
meghívott elnöke kért szót és 
tájékoztatta a képviselő-testüle
tet, hogy a cigány kisebbség kö
rében a kisebbségi önkormány
zat képviselői felmérést végez
tek, melyből megállapítható, 
hogy többen igényelnének mű
velésre földterületet, amelyen 
szeretnék saját zöldségféléjüket 
megtermelni. Kéri a fiókkönyv
tár működésének felül
vizsgálatát.

Zárt ülésen döntött a képvi
selő-testület a Népjóléti Bizott
ság döntése ellen benyújtott fel
lebbezések tárgyában.

A  polgármesteri hivatalban, 
az ügyintézők személyében, az 
önkormányzati választásokat 
követően változás nem történt.

Az ügyfelek minden nap dél
előtt 8-12-ig, szerdán 8-17 óráig 
intézhetik ügyes-bajos dolgai
kat. Ahhoz, hogy a beadott ké
relmek, ügyek az elvárt, tör
vényes határidőn belül kerülje
nek érdemi elintézésre, 
feltétlenül szükséges a lakos
ságnak az ügyfélfogadási idő 
betartása.

így csak rendkívül indokolt 
esetben fogadhatják az ügyinté
zők a hozzájuk forduló ügyiele
ket a szerda egész napos ügy
félfogadási időn túl a délutáni 
órákban.

M ozgáskorlátozottak  tám o
gatása

Felhívja a polgármesteri hiva
tal jegyzője a mozgáskorláto
zottakat, hogy megváltozott a 
mozgáskorlátozottság orvosi el
bírálásának és a szakvélemé
nyek kiadásának a rendje. Ez 
azt jelenti, hogy a korábbi orvo
si szakvélemények (az eseti bi
zottságok, vagy az OTF ŐSZI 
által kiadottak) ez évtől nem 
fogadhatók el. A  háziorvostól 
kell minden esetben szakvéle
ményt kérni, aki megállapítja, 
hogy a támogatást igénylő sze
mélynél a jogszabályban felso
rolt betegségek, illetve hiányál
lapotok fennállnak-e. A házior
vosi vélemények a következő 
minősítések lehetnek: Súlyos 
mozgáskorlátozott az a személy, 
aki a jogszabályban meghatáro
zott betegségének következté
ben mozgásában tartósan és 
olyan mértékben korlátozott, 
hogy tömegközlekedési eszközt 
nem tud igénybe venni. Moz
gáskorlátozott, aki betegsége 
következtében mozgásában tar
tósan és olyan mértékben kor
látozott, hogy tömegközlekedé
si eszközt csak nagy nehézségek 
árán tud igénybe venni, illetve 
jelentős távolságra gyalogolni 
nem képes. Nem mozgáskorlá
tozott, akire a két meghatározás 
nem illik. A  támogatások iránti 
kérelmeket minden év április 
30-ig lehet benyújtani. Ez a ha
táridő jogvesztő, kivétel az át
alakítási támogatás és a parko
lási engedély iránti kérelem, 
mely a tárgyévben bármikor be
nyújtható.

Tám ogatási formák:
- személygépkocsi szerzési tá

mogatásra az jogosult, aki sú
lyos mozgáskorlátozott, maga 
vezeti a gépkocsit vagy gépjár
mű vezetői alkalmasságát a 
szakértő szerv megállapította.

- a súlyos mozgáskorlátozott 
személy, akit a házastársa vagy 
szülője szállít személygépko
csin.

- az a szülő, aki a 3-18 év kö
zötti súlyos mozgáskorlátozott 
gyermeke személygépkocsival 
történő szállítását vállalja, felté
ve, ha a szállítás a gyermek 
rendszeres intézményi ellátása, 
gyógykezelése vagy tanul
mányai végzése miatt indokolt. 
A fentieken kívül más rokonsá
gi fok nem vehető figyelembe.

átalakítási támogatás- 
közlekedési támogatás- 
gépjármű fenntartási támoga

tás:
parkolási engedély:
A lenti támogalási formákkal 

kapcsolatban részletes felvilá
gosítást a Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete állal korábban ki
küldött tájékoztató is tartal
maz. Varga György né

jegyző

Vendégek Nyíracsádon
A Naplo-IIajdutourist tura vendegei a felújított templomnál



A MATÁV tájékoztatója
A telefonnal kapcsolatos bejelentéseket Nyíracsád lakói a következő 

címen tehetik meg:
Debreceni Távközlési Centrum:
Székhelye: Debrecen, Galamb u. 16.
Telefon: 52/449-111 Fax: 52/411-232 
Postacím: 4013 Debrecen, Pf. 19.
Szolgáltató Centrum: Debrecen, Bethlen u. 3-9.
Telefon: 52/419-444 Fax: 52/448-000 
Távbeszélő előfizetési díjak: (készülék nélkül)

Állomás fajtája

a.) közületi (üzleti) főáll., 
főáramkör 
ikerállomás
b.) lakásállomás 
főállomás 
ikerállomás

Előfizetési díj Ft/hó 
automata kézi kapcsolású
650,- 135,-

530,- 135,-

580,- 70,-
410,- 70,-

A gépi kapcsolású központokhoz csatlakozó távbeszélő-állomások 
egyéni előfizetői részére a fenti előfizetési díj továbbra is tartalmaz 20 
impulzusnak megfelelő beszélgetési díjat. A gépi kapcsolású nem távhívó 
központok egyéni előfizetői további díjkedvezményt is kapnak az előfi
zetési díjból. A távbeszélő szolgáltatási díjakat további 25 százalékos 
ÁFA terheli. Az 1995. január 1-jei hatállyal életbe lépett előfizetési dí
jaink az általunk biztosított alapkészülék használati díját nem tartalmaz
zák. Egyenlőre fenntartjuk a 60,- forintos havi díj és 25 százalék ÁFA 
felszámítását. A készülékdíj a távbeszélőszámlán külön díjkód alatt jele
nik meg.
Automata szolgáltatás Kézi kapcsolású
beszélgetés díjai: 
impulzusdíjak
előfizetői állomások: 
nyilvános állomások: 
helyi beszélgetés

beszélgetések díjai:

7,50 Ft + 1,90 ÁFA 
8,- Ft + - Ft ÁFA

A nem átalánydíjas 
rendszerű kézi kapcsolá
sú központoknál a helyi 
hívások dija 
7,50 Ft + ÁFA/hívás

csúcs 150 mp (7,50)
nappali 200 másodperc
kedvezményes 360 másodperc
éjszakai 600 másodperc
helyközi I. díjzóna 
csúcs 56 másodperc
nappali 75 másodperc
kedvezményes 150 másodperc
éjszakai 300 másodperc
helyközi II. díjzóna 
csúcs 24 másodperc
nappali 27 másodperc
kedvezményes 56 másodperc
éjszakai 120 másodperc
helyközi III. díjzóna 
csúcs 17 másodperc
nappali 22,5 másodperc
kedvezményes 45 másodperc
éjszakai 90 másodperc

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a fenti díjtételek a 25 százalék
AFÁ-t nem tartalmazzák!

A MATÁV Rt. hálózatából a mobil szolgáltatók hálózatába menő hí
vások díjai

Pannon WESTEL 900 W ESTEL 450 
impulzussűrűség sec 

nappali 15,74 14,51 15
kedvezm.-es 24,2 22,5 23,68

perc/forint
8,11
6,-
3.-
1,50

18,75
16,67
8,11
3,75

26,-
20,-
10,-
5,-

Pannon W ESTEL 900 W ESTEL 450
Ft

nappali 28,60 31 30
kedvezm.-es 18,60 20 19

nappali díjazási időszak: munkanap 7.00-18.00-ig. 
kedvezményes: egyéb.
A MATÁV Rt-tői a mobil szolgáltató hálózatába és a mobil szolgáltató 

hálózatából a vezetékes hálózatba menő kézi kapcsolású hívásokra is a 
fenti díjakat kell alkalmazni.
Digifon árlista
Ébresztő/figyelmeztető hívás (eseti)

Ébresztő/figyelmeztető hívás 
(rendszeres)

Hívásvárakoztatás 
Hívásátirányítás feltétel nélkül 
Hívásátirányítás foglaltság esetén 
Hívásátirányítás nem felel esetén 
„Ne zavarj” szolgáltatás 
Hívásátirányítás kiválasztható 
szövegre
Három résztvevős konferencia 
Rövidített hívószámok

1 impulzus díja/aktiválás 
1 impulzus dija/teljesítés 
180,- Ft/hó

30,- Ft/hó 
30,- Ft/hó 
60,- Ft/hó 
30,- Ft/hó 
60,- Ft/hó 
60,- Ft/hó

Forródrót
Rosszakaratú hívó azonosítása 
Híváskorlátozás jelszóval

Híváskorlátozás (tartós) 
Tarifajel díjszámláláshoz 
Hívásrészletezés

Kezelői hívásfelajánlás 
letiltása

60,- Ft/hó 
1-15 db: 30,- Ft/hó 
16-100 db: 60,- Ft/hó 
60,- Ft/hó 
500,- Ft/10 nap 
200,- Ft/hó 
Jelszócsere:: 120,- Ft 
200,- Ft/hó 
200,- Ft/hó 

Folyamatos igény esetén: 
első 20 tételig 80,- Ft, 
további 20 tételenként 20,- Ft. 
Eseti megrendelésre: első 
20 tételig 200,- Ft, további 
20 tételenként 20,- Ft.
60,- Ft/hó 

Az árak az AFÁ-t nem tartalmazzák!

ISKOLA - GYERMEK - CSALAD

20 év a Gyógypedagógiai 
Szakértői és Rehabilitációs 

Szolgáltató Központ életében

A Napló-IIajdútourist kirándulás résztvevői előtt nagy sikert 
aratott a leánykórus... (Fotó: Berki István)

1974-ben az Oktatási Mi
nisztérium rendelete alapján 
minden megye megszervezte 
az Állandó Áthelyező Bizott
ságot azzal a céllal, hogy a 
gyengébb értelmi képességű 
gyermekek kiválogatása, vizs
gálata, áthelyezése ne szub
jektív és ne csak pedagógiai 
teljesítmény alapján, hanem 
objektív vizsgálati eredmé
nyek összegzéseképpen tör
ténjen. 1988-ban új rendelet 
szabályozta a működést, ek
kor kaptuk a Tanulási Képes
séget Vizsgáló Szakértői Bi
zottság nevet. Az évek során 
megnövekedtek a bizottsá
gokra háruló feladatok, 1993. 
július 1. óta önálló intézmény
ként új névvel láttuk el felada
tainkat. Ekkor kaptuk a
Gyógypedagógiai Szakértői 
és Rehabilitációs Szolgáltató 
Központ nevet, már az új köz
oktatási törvény szellemében.

A 14/1994. MKM. rendelet a 
pedagógiai szakszolgálat kö
rében ellátandó kötelező fel
adatok ellátása érdekében 
1994. szeptember 1. óta köz
pontunk 3 tagintézménnyel 
bővült; Nevelési Tanácsadó

4026 Debrecen, Bem tér 
19, Tel.: 410-555/76. mellék

4100 Berettyóújfalu, Hon
véd u. 9, Tel.: 06-54 402-448

4090 Polgár, Szabadság u.
2 .

így az értelmileg sérült 
gyermekek ellátása mellett, - 
mely a korai szűrő, tanácsadó 
és gondozói és a tanulási ké
pességvizsgáló feladatot, 
mint szakértői tevékenységet 
foglalja magában a 0-6 éves, 
a 3-18 éves értelmileg sérült 
gyermekek esetében -, lehe
tőség nyílt a 3-18 éves kor
osztály mentálhigiénés ellátá
sára a nevelési tanács
adóinkban. Logopédiai fej
lesztésre is van lehetőség, 
bár szakemberhiány nehezíti 
a teljeskörű feladatellátást. A 
vizsgálatokat kezdettől fogva 
orvos - pszichológus - gyógy
pedagógus team végezte.

A szülők többsége érzi a 
gyermekével kapcsolatos 
problémákat, az iskolai kudar
cot, a túlzott követelményből 
adódó szorongásokat. A kö
rültekintő vizsgálat során 
igyekszünk munkatársaimmal 
feltárni az okokat, s a meglé
vő hiányosságok korrekciójá
ra is javaslatot teszünk. Ja 
vaslataink sok szülőnek fáj
dalmat okoznak, pedig ezek a 
gyermeke érdekében szület
nek, s a szülői együttműkö
désre, egyetértésre szükség 
van. Az áthelyezés sok gon
dot megold. A gyermeket ké
pességeinek megfelelő köve
telmény elé állítja. A gyógype
dagógiai nevelés hatására 
rendeződik személyisége, hi
szen eddigi peremhelyzetéből 
sokkal jobb pozícióba kerül. 
Elismerik teljesítményeit, job
ban számítanak praktikus ké
pességeire. A fejlődésben le
maradt kisgyerekek korai fej
lesztésére is van lehetősége, 
így a problémák egy része 
korrigálható iskolakezdésre. A 
vizsgálatok arra is fényt derít
hetnek, hogy a gyermek le
maradásának nem képesség
beli okai vannak, normál pe
dagógiai eszközökkel, mód
szerekkel mégis nehezen ne
velhetők. Ilyenkor a nevelési 
tanácsadók tudnak hathatós 
segítséget nyújtani. A Nevelé
si Tanácsadó szakemberei hi
vatottak az iskolaérettség 
megállapítására, a magatartá
si és beilleszkedési zavarok 
kezelésére, részképességza
varok korrekciójára. Kérem a 
tisztelt olvasót, hogy a vizsgá
latok rendjéről, módjáról kér
jen felvilágosítást személye
sen vagy telefonon. Fogyaté
kos ügyben továbbra is a 
Gyógypedagógiai Szakértői 
és Rehabilitációs Szolgáltató 
Központot keressék 417-587- 
es telefonon vagy Debrecen, 
Miklós u. 4. sz. alatt. Minden 
további ügyben tagintézmé
nyeinket hívják.

Gyurkó Péterné igazgató

Viccsarok
*

Valamikor az ötvenes évek
ben történt. Az ideológiai to
vábbképzést tartó előadó kér
dezheti a tanultakról a hall
gatók egyikét, aki ebbéli 
állapotának tökéletesen meg
felelt: általában hallgatott,
amikor kérdezték:

- Na, Kovács elvtárs, hát ki 
is volt az a Külföldi Viktor? 
Kovács csak néz maga elé és 
továbbra is hallgat.

- Ejnye, ejnye, hát maga 
nem tudja a magyar munkás- 
mozgalom egyik megalapító
jának a nevét! Na, akkor 
könnyebbet kérdezek. Tudja- 
e ki az a Frankéi Leó?

Kovács nem tudja.
- Nahát, ez már igazán szé

gyen, hogy nem ismeri a pá

rizsi kommün egyik híres 
magyar résztvevőjét. De azt 
már biztosan tudja, ki az a 
Rudas László?

Kovács végre megszólal:
- Előadó elvtárs, én is kér

dezhetek valamit?
- Hát természetesen, aki 

azt hitte, Rudas Lászlóról 
akar közelebbit tudni 
mondta leereszkedőleg az e- 
lőadó - hiszen azért vagyok 
itt, hogy válaszoljak.

- tudja-e, hogy ki az a Pál- 
házi Olivér?

Az előadó fején átfut az 
egész magyar munkásmozga
lom történet. De hiába eről
teti a fejét, nem ugrik be neki 
ilyen nevű harcosa.

- Na, és ki az a Pálházi 
Olivér?

- Hát az az ember, aki az 
előadó elvtárs feleségénél 
van, amíg maga itt bennünket 
kérdezget.

*

Járdaépítésre toboroz em
bereket a tanácselnök. Ami
kor egy dologkerülő, bünte
tett előéletű falurosszához 
fordul, jönne-e járdát építeni, 
az megkérdezi:

- Aztán mondja csak ta
nácselnök úr, a járdaépítés 
magánügy vagy közügy?

- Természetesen a legfonto
sabb közügy - mondja az el
nök.

- Na, látja tanácselnök úr, 
ettől vagyok én jogerősen öt 
évre eltiltva.

*  ■■ 
■ 
■ 
■

Annak idején meghirdet- ;
ték, hogy a Szovjetunió ha- ;
marosan utoléri, sőt megelőzi '
az Egyesült Államokat az l
iparcikkek termelésében. Az \
egyik imperializmusról szóló •
tanfolyamon azt kérdezi az *
előadó: \

- Na, ki tudja hol vannak |
manapság az imperialista or- ■
szágok? Z

- A szakadék szélén! - vág- ;
ja  ki büszkén a tanultakat az *
egyik hallgató. \

-  É s  hol le sz  a  S zo v je tu n ió  !
tíz é v  m ú lva?  •

- Egy lépéssel az imporia- ■
listák előtt. ;

Ez bejött. j
*

nemkülönben a köcsögdudát megszólaltató



Miért ne küldje el?
Elsősorban azért, mert a 8/1992. 

(V. 19.) BM. sz. rendelettel módosí
tott 26/1981. (XI. 14.) ÉVM  számú 
rendelet a mai napig kötelezővé teszi 
a kémények évenkénti kétszeri el
lenőrzését, tisztítását és a 4 évenkén
ti műszaki felülvizsgálatát.

Csak egy rendelet miatt tűrje ezt a 
szolgáltatást?

Nem! A  tüzelőberendezés és a ké
mény veszélyforrás a lakásban! Az 
alábbi részletek megtörtént balese- 
tek jegyzőkönyveiből származnak. 
>A rendőrségtől kapott tájékoztatás 
szerint ...-án a házban lakók holtan 
találták X.Y-t. A balesetet feltételez
hetően az idézte elő, hogy a CA- 
I.OR-II hősugárzó égésterméke sza
bálytalanul a zuhanyzó szellőzését 
biztosító 2 db 150 négyzetméter ke
resztmetszetű szellőző mellett volt 
kivezetve, és annak magasságában 
végződött. A  visszaáramlott égéster
mék okozhatta a CO-mérgezést."

,A családot a lakásukon keresték, 
mivel a férj nem ment dolgozni. Hall
va találták őket. A KG-25-ös gázka
zán égéstermék elvezetőjének víz
szintes szakaszában egy kézi mű
ködtetésű elzáró csappantyú volt 
beépítve.”

..Rosszullétről panaszkodtak a la
kásba érkező szomszédnak, aki or
vosi ellátásukról intézkedett. Az 
égéstermék elvezető cső a rögzítés 
ellenére a deflektorban olyan mélyen 
becsúszott, hogy az égéstermék a 
helyiségbe visszaáramlott.”

Nem folytatjuk az idézeteket, de 
talán az évente történő több tucat sú
lyos kimenetelű tűzeset és szénmo- 
noxid-mérgezés Önt is meggyőzi, 
hogy nem felesleges a tüzelőberen
dezések és égéstermék elvezetők 
időszakos ellenőrzése.

A gázkészülék nem kormol, miért 
kell a kéményt tisztítani?

italában nem kormol, de néha 
■gén, és ilyenkor ki kell a kéményt 
tisztítani. De gázkészülékeknél nem 
a kéménytisztítás a lényeg, hanem a 
émény átjárhatóságának ellenőr

zése.

Ez mit jelent?
Azt, hogy a gázkészülék nem jelzi 

la akadozik az égéstermék elveze
ti s, ezért nekünk kell ellenőrizni, 
°gy az égéstermék szabadba távo

zásának nincs-e akadálya.
Miért nem jelzi?
Először is azért, mert általában 

nincs látható, érezhető füstje. Az 
Séstermék főleg szén-dioxidból 

(c 02), vízgőzből (H2O) és kevés 
szénmonoxidból (CO) áll. Ezek mind 
f'J'itelen, szagtalan gázok, gőzök.

ásodszor, a háztartásban használt 
& ztüzelésű berendezéseknek álta- 

an ..atmoszférikus” égőjük van, 
®wi azt jelenti, hogy a körülöttük lé- 
. 'égnyomáson vidáman ég a gáz, 

nmcs szüksége sem túlnyomásra, 
sent a kémény huzatára.

Ha a kémény átjárhatóságával
n,ncs baj, akkor minden rendben?

agyjából, de nem árt tudni, hogy 
a gázkészülékek jó hatásfokuknak 
köszönhetőén 150-200 Celsius fo- 
° s füstgázt termelnek. Ezt tovább 
ti a huzatmegszakítónál (deflek- 

lev̂  ^keveredő szobahőmérsékletű 
így a kéményben már csak 

'*00 Celsius fokos a füstgáz-le- 
Ve8ő keverék.
hoAz előzőekben már említettük, 

&y a füstgáz nagy része vízgőz. 
Ív H fok alalt a vízgőz egy része fo- 
la^ékká alakul, amitől a kémény fa- 

’ különösen a kéményfej környé- 
l̂  n átnedvesedik. Miért veszélyes a 
fé n y b e n a víz, hiszen az eső úgyis

Az •a víz nem az a víz mint az eső.
lévfiS<? e*v'leg tiszta víz, a füstgázban 
,év6V|z viszont a szintén füstgázban 
red s?̂ n_dioxiddal jól összekevc- 
ez e savas vízzé válik. De nemcsak 
res különbség! Egy kéményen ke- 
t ö b b ^ vente akár (nem tévedés) 
u„. ’°nna vízgőz is távozhat, míg 
CSâ nabba a kéménybe jutó éves 

ék (5()0-600 milliméter/év) 
savas'r‘sége jó ha egy vödörnyi. A 
rea|( ■ a mész egymással kémiai 
rnénv'^>a 'épnek, aminek az ered- 
t)ar a vakolat és a téglák közti ha- 

s c'Porladása.

Mennyire veszélyes a gázkémé
nyek korróziója?

Rendkívül veszélyes! Új kémé
nyek 1-2 éven belül tönkremehet
nek. A  lehulló habarcstörmelék eldu- 
gítja a kéményt, amit a tüzelőberen
dezés „nem vesz észre” !

Hogy lehet az ellen védekezni?
A kémények utólagos béléscsöve

zésével, saválló anyaggal (cementtel) 
való belső vakolással. Persze mint ál
talában mindig, a bajt megelőzni 
könnyebb lenne mint utólag - ha ez 
egyáltalán lehetséges - javítani a hi
bát.

Hogy lehet megelőzni ezt a korró
ziót?

Elsősorban a helyes méretezéssel. 
Mivel sem a kicsi, sem a nagy ké
mény nem jó, a kéménynek a tüzelő
anyagtól függően pontosan a tüzelő- 
berendezés teljesítményéhez kell 
igazodnia. (Gyakori hiba, hogy a ter
vezés megspórolása után a kémény
hez kell igazítani a tüzelőberendezés 
teljesítményét. Könnyű elképzelni, 
hogy az ilyen spórolás mibe kerül az 
építkezőnek.) Ha teljes mértékben a 
kőművesre bízzák a kémény építé
sét, az a lehető legegyszerűbb meg
oldást fogja választani.

Ez miért baj, hisz már húsz éve 
épít kéményeket?

Az lehet, hogy húsz éve épít ké
ményeket, de akkor sajnos elmond
hatjuk, hogy húsz éve épít (gázké
szülékek szempontjából) rossz ké
ményeket!

Mi van, ha szűk a kémény?
Nem tudja az összes füstgázt el

vezetni, így annak egy része a lakás
ba jut.

Mi van, ha túl bő a kémény?
A  füstgáz a tágas hely miatt csak 

kényelmesen halad felfelé, ezért van 
ideje lehűlni. A  lehűlt füstgáz rontja 
a huzatot és kiválik belőle a savas víz 
is.

Mi van, ha alacsony a kémény?
A  huzat hajtóerejét főleg két do

log befolyásolhatja. A  füstgáz hő
mérséklete (minél melegebb, annál 
nagyobb a huzat) és a kémény ma
gassága (minél magasabb egy bizo
nyos határig, annál jobb a huzat). Te
hát a túl alacsony kéményben nem 
jön létre akkora huzat, hogy a kelet
kező összes füstgázt elszállítsa.

Mi van, ha túl magas a kémény?
Ha a füstgáznak túl sok utat kell 

megtennie, míg a szabadba jut, túl 
sok időt tölt a kéményben és lehűl. 
Erről már tudjuk, hogy baj. De 
hosszú úton túl sokat érintkezik (súr- 
lódik) a kémény falával és számotte
vő lesz a kémény „ellenállása”, ami 
szintén rontja a huzatot.

Milyen alakú legyen a kémény
kürtő?

Legjobb a kör alakú kürtő ke
resztmetszet. Ebben az esetben a 
legkisebb egy adott keresztmetszetű 
és magasságú kémény belső felülete. 
Miért jó a kis belső felület? Két ok
ból. Ez a felület súrlódik a füstgázzal. 
Minél kisebb, annál kisebb a kémény 
ellenállása, azaz annál jobb a huzata. 
Másodszor ezen a felületen keresz
tül tudja a füstgáz leadni a hőjét. M i
nél kisebb a felület, annál melegebb 
marad a füstgáz. Gyakorlatilag még 
elfogadható a négyzet alakú kürtő 
keresztmetszet, és az olyan téglalap 
alakú kürtő keresztmetszet, amely
nek egyik oldalhossza legfeljebb 
másfélszerese a másik oldal hosszá
nak.

Mit csináljunk a meglévő ké
ménnyel, ha vizesedik?

Leggyakrabban É l i  típusú gáz
kazánoknál és H ÉRA  gázégös cse
répkályháknál fordul elő. Először is 
ne vigyük túlzásba a takarékosságot. 
A gázégők nagyobb lángja melegebb 
füstgázt eredményez, ez csökkenti a 
vizesedést. Nézzük végig a kéményt, 
tudunk-e javítani a hőszigetelésén 
(padlástéri vakolás, tűzfaloldali hő- 
szigetelés). Ritkán, de előfordulhat, 
hogy a kémény fölöslegesen túl ma
gas, ilyenkor célszerű visszabontani 
a fölösleges szakaszt. Ha mindez 
nem vezet eredményre, és a kémény 
méretei lehetővé tesznek némi ke
resztmetszet csökkentést, saválló 
anyaggal kell kibélelni a kéményt. 
Legbiztosabb azonban, ha szakválla
lattal vizsgáltatja meg a problémát.

(Folytatjuk)

A N upló-IIajdútourist k irándulás résztvevői a (iú th i erdőben

Vagy onértékesí téssel
Megszűnik a Győzelem 
Szakszövetkezet
A szövetkezetünk 1995. janu

ár 27-én de. 9 h-kor megtartotta 
az ez évi első közgyűlését, me
lyen a tagság mintegy 55%-a je
lent meg, valamint a tanácsko
zási joggal meghívott külső üz
letrésztulajdonosok 120 fős 
létszáma. A  közgyűlést megelő
zően 1994. december 28-án a 
szövetkezet igazgatósága igaz
gatósági ülést tartott, ahol meg
bízott az ügyvezetői teendők el
látásával, Madar Gábor szövet
kezeti elnök bekövetkezett 
halálos kimenetelű balesete mi
att. Ezen az igazgatósági ülésen 
döntött az igazgatóság abban is, 
javaslatomra, hogy egyeztető 
tárgyalást kíván összehívni az ér
dekek egyeztetésére a falu meg
békélése céljából és annak érde
kében. Javasoltam az igazgató
ságnak, hogy ezt a Polgármester 
Úr személyes közreműködésé
vel és egy kívülálló jogszakértő 
jelenlétében oldjuk meg. A 
megtartott egyeztető tanácsko
zások az érdekeket ütköztettük, 
s megállapodtunk abban, hogy a 
szövetkezetet meg kell szüntet
ni, illetve fel kell számolni, mely- 
lyel egyetértett a jelenlévő igaz
gatóság, valamint a felügyelőbi
zottság is, s ezt kívánja a tagság 
és a falu békéje is. Az egyeztető 
tanácskozás hatására a szövet
kezet irodahelyiségeire felszerelt 
lakatokat az azt elhelyezők eltá
volították.

Az elkövetkező időszakban 
készültünk a közgyűlésre a szö
vetkezet megszüntetésére kidol

gozott alternatívákkal, melyek a 
következők:

- Végelszámolással történő 
megszűnés, melyhez a közgyű
lés kétharmadának jelenléte és 
egyöntetű igenlő szavazata 
szükséges.

- Vagyonértékesítéssel törté
nő megszűnés, melyhez elegen
dő a tagság 51%-ának igenlő 
szavazata.

A  közgyűlési meghívókat, en
nek megfelelően készítettük el 
és küldtük meg az érdekeltek
nek.

A közgyűlésen - ismerve az 
előző időszak közgyűléseinek vi
haros voltát - tájékoztattuk a 
megjelenteket, hogy fontos, a 
szövetkezet sorsát érintő kérdé
sekről van szó, s ezért közbeki
áltásokkal azt ne zavarják meg, 
hanem demokratikusan, egy
mást meghallgatva döntsön a 
közgyűlés a napirendi pontok
ról.

Miután a szövetkezeti tagság 
kétharmada nem volt jelen a 
közgyűlésen, az első alternatívá
ban nem dönthetett, ezért a 
másodikról döntött, nagy több
séggel.

A  közgyűlés a vagyonértéke
sítés lebonyolítására az igazga
tóság javaslatára bizottságot ho
zott létre, amely az Igazgatóság
gal karöltve végzi e 
felelősségteljes feladatot.

Végezetül köszönet illeti 
mindazok munkáját, akik jelen 
voltak és részt vettek a közgyű
lés sikeres lebonyolításában.

Sim on János

Hirdetés
1.) A Dózsa Szövetkezet értesíti 

vásárlóit, hogy a tsz-tanyán 1995. 
március 01-től a legkedvezó'bb 
álon megkezdi a kukorica és egyéb 
vetőmagvak, iiövényvédőszerek és 
táp-, takarmányok forgalmazását. 
Továbbra is kaphatók különböző 
műtrágyák.

2.) A Dózsa Szövetkezet értesíti 
az érdeklődőket, hogy bontásra ér
tékesíti a tsz-tanyán található 4 db 
dohánypajtát, 3 db vályogépületet. 
Érdeklődni a szövetkezet elnöké
nél.

3.) A Dózsa Szövetkezet értesíti 
vásárlóit, hogy március 15-től 
üzemanyagkútjánál a MÓL árainál 
olcsóbban megkezdi az ólommen
tes 91 és 95 -ös, valamint az ólmo
zott 98-as motorbenzinek árusítá
sát.

4.) A Dózsa Szövetkezet értesíti 
az érdekló'dó'ket, Hogy értékesíti 
vagy hasznosításra bérbe adja a 
Zrínyi utcán található volt szeszfőz
de épületét.

hrdeklődni a szövetkezet elnö
kénél.

Dohánytermesztési
tanácsok

Hazánk legjelentősebb dohány
termesztési tájegysége a Nyírség. 
Nyíracsád is ezen termesztési táj
egységhez tartozik. A dohányter
mesztés a községben nagy múltra 
tekint vissza. A község határa egya
ránt alkalmas mesterséges (Virginia) 
és természetes (nagylevelű) szárítá
sú dohány termesztésére. A  dohány 
a múltban is és most is megélhetést 
és jövedelemkiegészítést jelentett a 
község lakosságának, a jövőben pe
dig még fontosabb marad, mivel 
egyre több család megélhetését kell 
biztosítania a mezőgazdaságnak.

A dohány termesztése nagy gya
korlatot és szakértelmet igényel, 
mert csak így lehet jó minőséget el
érni. A  dohánytermesztésnél bárme
lyik munkafolyamat elhanyagolása 
olyan minőségi és mennyiségi kiesést 
okoz, amit a tenyészidő folyamán 
már nem lehet korrigálni. Nagyon 
röviden néhány tanácsra hívnám fel 
a dohánytermeléssel foglalkozók fi
gyelmét, hogy minél bizton
ságosabban termelhessenek.

T erülctkiválasztás:
A dohány termesztésére a táp

anyagban gazdag, jó humusztartal
mú vályogos homok, homokos vá
lyogtalajok a legkedvezőbbek. A  te
rület lehetőleg széltől védett legyen, 
mert a homokverés sok kárt okoz. 
Ugyanakkor kerülni kell azokat a te
rületeket is, amelyek fagyzugosak, 
mert a késő tavaszi és kora őszi fa
gyok kárt okozhatnak a dohányül
tetvényekben.

Elővetcmény:
Lehetőleg kalászos növény után 

következzen a dohány. Soha ne le
gyen az elővetemény burgonya, 
paprika, paradicsom, uborka, ugyan
is ezen növények fertőzhetik a do
hányt. (vírus-kártétel)

Tápanyag utánpótlás:
Istállótrágyával lehetőleg a do

hány előveteményét lássuk el. 
Amennyiben közvetlenül a dohány 
alá adunk istállótrágyát, az mindig 
érett legyen és ősszel dolgozzuk a 
talajba. A dohány is minden más nö
vény ásványi eredetű tápanyagait 
általában két csoportra oszthatjuk:

makrotápanyagokra és mikrotáp- 
anyagokra vagy nyomelemekre.

A nélkülözhetetlen makrotáp- 
anyagok: nitrogén, foszfor, kálium, 
kálcium, magnézium és a kén.

A nélkülözhetetlen nyomelemek: 
vas, cink, mangán, réz, molibdén, bőr 
és a vanádium.

A nitrogén mind az elősejtek, 
mind pedig a működésüket szabá
lyozó életfootosságú vegyületek fel
építésében reszt vesz és a dohány 
vegetatív részeinek növekedését se
gíti elő. A nitrogénben gazdag tala
jokon a dohány levelei nagyra nő
nek, a fokozott klorofillképződés 
miatt a levelek haragoszöld színűek, 
durvák lesznek és nehezen érnek. 
Nitrogén híján lassú a dohány növe
kedése, a tőmagasság és a levelek ki
csik, a kevés klorofill miatt halvány
zöld színűek. A  foszfor szintén nél
külözhetetlen tápanyag a 
levelekben. Az asszimilációnál és a 
klorofill képződésnél fontos a szere

pe. A kálium a szénhidrátképződést 
nagymértékben fokozza. Különösen 
a zsenge hajtások, s a tenyészőcsúcs 
tartalmaznak sok káliumot. A kálium 
- a kálciummal és a magnéziummal 
együtt - jelentősen befolyásolja a 
dohány vízháztartását.

A mikroelemek nélkülözhetetlen 
tápanyagai a dohánynak. Hősegítik 
a klorofill-szintézist, részt vesznek a 
redukciós-oxidációs folyamatokban, 
serkentik a fotoszintézis folyamatát.

Általában 100 kg száraz dohány
levél előállításához a következő 
mennyiségű makrotápanyagra van 
szükség: 4 kg nitrogén, 2 kg foszfor, 
9 kg kálium.

Leghelyesebb azonban talajvizs
gálat alapján elvégezni a tápanyag 
utánpótlást.

A megfelelő tápanyagellátás mel
lett a dohánynak vízre is igénye van, 
hogy felvehesse a talajból a táp
anyagot. Megeredés után a vízigé
nye nem nagy, egészen a 40-50 cm- 
es tőmagasság eléréséig. Ettől kezd
ve a virágzás kezdetéig 
megnövekszik a vízigény. Ez az idő
szak június végétől augusztus elejéig 
tart, mert júliusban 140-150 mm, 
míg augusztusban 110-120 mm a 
vízfogyasztás. Az utóbbi években 
éppen ezekben a hónapokban volt a 
legkevesebb csapadék, ezért öntö
zés nélkül nagyon bizonytalan a do
hánytermesztés.

Palántanevelés:
Vetésre csak fémzárolt vetőma

got szabad felhasználni. A jó palánta 
nevelés az alapja az egész évi ter
mésnek.

Ültetés:
Május hónapban feltétlenül ki kell 

ültetni a palántákat. Ültetésre csak 
megfelelő, erős, edzett palántát 
használjunk.

Ültetés utáni növényvédelem:
Védekezni kell a gombabetegsé

gek ellen (dohányperonoszpóra), ro
varkártevők ellen (mocskospajor, 
drótféreg, levéltetvek, tripszek) kü
lönösen figyelemmel kell lenni a 
tripsz és levéltetű elleni védekezés
re, mert ezek terjesztik a vírust. Nö
vényi kártevők ellen kapálással kell 
védekezni.

Betakarítás:
Csak érett leveleket szabad beta

karítani, mert az éretlenül betakarí
tott levelek zöldek maradnak, ame
lyek értéktelenek.

A dohány jövedéki növény. Ter
melésével csak szerződéssel rendel
kező termelő foglalkozhat. Termel
tetését a dohányfermentáló üzemek 
végzik.

Az itt leírtak csak nagy vonalak
ban érintették a dohánytermesztés 
munkáit, a termelők sokkal bővebb 
tanácsadást kapnak a termeltetést 
végeztető dohányfermentáló szak
embereitől, akik rendszeresen ellát
ják tanáccsal a termelőket.

Jakab János 
Budapesti Dohányfermentáló Rt.

körzeti felügyelője

Kedves Gyerekek!
A Községi Könyvtár rajz

pályázatot hirdet „Olvasási 
élményem” címmel, minden 
gyermek, vagy fiatal számára.

- Regények, novellák, ver
sek illusztrációit várjuk.

Egy gyerek több rajzot is 
leadhat, sőt összefüggő rajzo
kat is készíthet, az olvas
mányról, amelyet illusztrál. 
Technika szabadon választ 
ható.

A rajzok a költészet nap 
ján, április 11 -ón kerülnek ki

állításra, ezért március 31-ig 
kérjük leadni a Községi 
Könyvtárba vagy az iskolába. 
A legjobb rajzok alkotóit a 
könyvtár értékes könyvjuta
lomban részesíti.

Jó olvasást, sikeres rajzo
lást kívánunk!



A Hajdú-Bihar megyei 
Vállalkozásfejlesztési Központ tájékoztatója
Központ: 4024 Debrecen, 
Vármegyeháza u. 1/B. 

Tel/fax: (52) 349-901, (52) 
348-895 

Alirodák: 4100 Berettyóújfa
lu, Kossuth u. 6.Tel./fax: (52) 
348-307, Telefon: (54) 402- 
056. 4220 Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 2. Tel./Fax: (52) 
371-561. 4080 Hajdúnánás, 
Dorogi út 16. Tel./Fax: (52) 
381-745. 4200 Hajdúszobosz
ló, Szilfákalja u. 2.Tel./Fax: 
(52) 361-612, Tel./Fax: (52) 
362-448 4281 Létavértes,
Kossuth u. 4. Telefon (52) 
376-101, Fax: (52) 376-326. 
4254 Nyíradony, Kossuth u. 
38. Tel./Fax: 06-60/304-215. 
4066 Tiszacsege, Fő út 11. 
Tel./Fax: (52) 373-070.

Kérjük, gondosan olvassa 
el tájékoztatónkat és ameny- 
nyiben úgy gondolja, hogy az 
Ön vállalkozása alkalmas le
het hitel felvételére, jelentkez
zen személyesen vagy telefo
non a fenti címeken.

MIKRO-HITEL PROGRAM

1. A program célja:
A MIKRO-HITEL Program 

(MHP) általános célja a kisvál
lalkozások támogatása pénz
ügyi segítségnyújtással és ta
nácsadással elsősorban azon 
a speciális területen, ahol a 
kisvállalkozások igényeit a ke
reskedelmi bankok jelenleg 
nem tudják kielégíteni. A 
Program másik célja, hogy a 
támogatás eredményeként 
ezek a vállalkozások mihama
rább a kereskedelmi bankok 
ügyfeleivé váljanak.

2. A pénzügyi segítségre 
való alkalmasság:

A MHP pénzügyi segítségét 
igénylő vállalkozó és vállalko
zása meg kell, hogy feleljen 
bizonyos követelményeknek.

2. 1. A hitelkérelem benyúj
tására jogosult személyek:

Ha Ön mezőgazdasági kis
termelő vagy saját vállalkozá
sával áll munkaviszonyban, 
csakúgy, mint munkatársai és 
a cég főbb társtulajdonosai, 
vagy ha a cége bármilyen 
korlátlan felelősségű formá
ban működik, a következő fel
tételeket kell teljesítenie:

- nem lehet kifizetetlen tar
tozása, és tiszta kölcsönfelve
vői múlttal kell rendelkeznie,

- rendelkeznie kell az üzlet
vitelhez szükséges vala
mennyi készséggel és képe
sítéssel,

- rendelkeznie kell a terve
zett befektetés legalább tíz 
százalékát kitevő saját tőké
vel.

Ha Ön jelenleg nem dolgo
zik és nem rendelkezik egyéb 
jövedelemmel, nagyobb 
eséllyel pályázhat a hitelre, 
mint a munkaviszonnyal ren
delkezők.

2.2. Az alkalmas vállalko
zás:

A meglévő, vagy tervezett 
vállalkozás formájától és tevé
kenységi területétől függetle

nül teljesítheti az alkalmasság 
feltételeit. A Helyi Vállalkozói 
Központ (HVK) időről időre 
meghatározza azokat a tevé
kenységi területeket, melyek 
előnyt élveznek a pénzügyi 
segítségnyújtás elnyerésé
ben. Vállalkozása nem alkal
mas a pénzügyi segítségnyúj
tásra, ha az törvénybe ütköző 
módon működik, ha a szeren
csejátékokhoz, vagy egyéb 
„Csak 18 éven felülieknek” 
szánt tevékenységhez kap
csolódik, vagy a HVK úgy ítéli 
meg, a tevékenység társadal
mi, erkölcsi vagy vallási érté
keket sért, illetve, ha várható
an rontja a HVK, a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapít
vány, vagy a PHARE Program 
hírnevét.

Az alkalmas vállalkozás 
életképes, vagy rendelkezik 
az életképesség lehetőségé
vel. A vállalkozásnak, mikor 
először folyamodik hitelért, 
különösen a következő felté
teleknek kell megfelelnie:

- nem lehet két évesnél idő
sebb,

- bejegyzett cég, vagy vál
lalkozói igazolvánnyal rendel
kező személy, vagy a vállal
kozásnak/személynek jogo
sultnak kell lennie a 
cégbejegyzés/vállalkozói iga
zolvány megszerzésére,

- a vállalkozás által foglal
koztatott alkalmazottak száma 
nem haladhatja meg a tíz főt,

- a vállalkozás tulajdonában 
lévő eszközök nettó értéke 
legfeljebb 2 millió forint lehet,

- már működő vállalkozás 
esetén a korábban elért éves 
árbevétel legfeljebb 6 millió 
forint lehet,

- életképes üzleti tervvel kell 
rendelkeznie, melyben a tör
lesztésre fordítható összeg 
legalább a kétszerese a tör
lesztési kötelezettségnek.

- Ezen felül:
- a vállalkozásnak más 

pénzintézet javára nem lehet 
hiteltartozása,

- nem lehet külföldi részvé
tellel alapított vállalkozás.

A hiteligénylés .“benyújtása 
esetén a hitel teljes futamide
jére vonatkozó üzleti és pénz- 
forgalmi tervet kell készítenie. 
A HVK ehhez formanyomtat
ványokat biztosít, melyeket a 
hiteligénylő tölt ki. Ezen felül 
az üzleti tervhez csatolni kell 
a következő iratok másolatát:

- Vállalkozói engedély, tár
sasági szerződés, cégbejegy
zés (ha még nincs, akkor a 
cégbejegyzési kérelem),

- a beruházási tervet alátá
masztó iratok (szándéknyilat
kozat, árajánlat, adásvételi e- 
lőszerződés)

- tulajdoni lapok, bérleti 
szerződések,

- értékesítési lehetőségek 
(szándéknyilatkozat, szerző
dés, előzetes megállapodás),

- zálogfelajánlás (a zálog
tárgy iratai),

- működési engedély az il
letékes hatóságtól,

- az előző évi adóbevallás 
és mérleg,

- banki információ (a szám
lavezető banktól, vagy bárme
lyik banktól, amelyik már fo
lyósított hitelt a vállalkozás
nak.)

Egy vállalkozás legfeljebb 
három alkalommal vehet 
igénybe hitelt. A további hitel- 
igénylések esetén szintén 
meg kell felelni a fenti köve
telményeknek, és igazolni 
kell, hogy az előző hitel meg
felelő módon került felhaszná
lásra.

3. A hitel
3.1. A hitel célja:
A hitel felhasználható gé

pek, berendezések és egyéb 
állóeszközök vásárlására. 
Ezen kívül fordítható a hitel in
gatlan vásárlására, építésére, 
saját tulajdonú ingatlan felújí
tására és tenyészállatok vá
sárlására is. A hitel legfeljebb 
harminc százaléka használha
tó fel forgótőkeként. A hitel 
nem használható fel eszkö
zök új eszközökre való kicse
rélésére, olyan költségek fe
dezésére, mint például bérek, 
bérleti díjak, energiaköltsé
gek. Ez alól rövid időre kivé
telt képezhet az a speciális 
eset, amikor a vállalkozás 
nem képes ezeket a költsége
ket fizetni, csak ha már árbe
vételhez jutott.

3.2. A hitel összege:
A hitel összege nem halad

hatja meg az 500.000,- forin
tot.

3.3. A hitel futamideje:
A hitel futamideje hat hó

naptól három évig terjedhet, 
az üzleti terv pénzforgalmi e- 
lőrejelzésében kimutatott 
visszafizetési képesség függ
vényében.

3.4. Türelmi idő:
A törlesztés megkezdése 

előtti türelmi idő nem lehet 
több, mint hat hónap. A ka
mattörlesztésre nem adható 
türelmi idő.

3.5. Kamat:
A hitelek kamata megegye

zik a Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott jegybanki 
alapkamattal. A kamat a teljes 
futamidő során állandó. A ka
mat negyedévenként fizeten
dő. Késedelmes fizetés ese
tén büntetőkamatot kell fizet
ni.

3.6. Jutalék, költségek, díja
zás:

A HVK semmiféle további 
jutalékot, adminisztrációs 
költséget, díjazást nem számít 
fel.

3.7. Saját erőből történő 
hozzájárulás:

Az alkalmasság feltétele, 
hogy a hitelfelvevő saját forrá
saiból is hozzájáruljon a be
fektetéshez. A hozzájárulás 
nem lehet kevesebb, mint a 
hitel összegének tíz százalé
ka.

3 8. A hitel felhasználásá
nak határideje:

A hitelt a hiteligénylés jóvá
hagyásától számított két hó
napon belül fel kell használni.

Ellenkező esetben a hitel 
megszűnik, hacsak az időtar
tamot a HVK meg nem 
hosszabbítja.

3.9. Biztosíték:
A hitel biztosíték ellenében 

kerül folyósításra. Erre a célra 
legalább a hitelből vásárolt ál
lóeszközt fel kell ajánlani. Ha 
ennek az értéke nem éri el a 
hitel összegét, a HVK a külön
bözeire egyéb biztosítékot is 
elfogadhat.

3.10. Biztosítás:
A vállalkozó biztosítást köt 

a hitelből vásárolt eszközök
re. A szerződés megkötésé
hez a HVK segítséget nyújt
hat. A hitel teljes visszafizeté
séig a biztosítás kedvezmé
nyezettje a HVK.

3.11. Büntetés:
A hitelnek az üzleti tervben, 

illetve a hitelszerződésben fel
tüntetett rendeltetésétől eltérő 
módon való felhasználása, a 
hitelből vásárolt eszköz jóvá
hagyás nélküli elidegenítése, 
vagy a kamat-, illetve tőketör
lesztés szándékos felfüggesz
tése a kintlévő tőke és az ad
dig esedékes kamatok 
egyenlegének azonnali visz- 
szafizetési kötelezettségét 
vonja maga után.

3.12. Második és harmadik 
hitel felvétele:

Egy vállalkozás legfeljebb 
háromszor kaphat mikrohitelt. 
A második, illetve a harmadik 
hitelre az a vállalkozás alkal
mas, amelyik az előző hitelt 
teljes mértékben visszafizette, 
vagy a legutóbbi hitel folyósí
tása óta legalább egy év eltelt 
és törlesztési probléma nem 
merült fel.

Ezen felül a HVK meggyő
ződik arról, hogy az előző hi
tel felhasználása megfelelően 
történt-e, a hitel hatása meg
mutatkozik-e a vállalkozás fej
lődésében, valamint arról, 
hogy a vállalkozás még min
dig teljesíti-e az alkalmasság
2. pontban leírt feltételeit.

3.13. A hitelek odaítéléséről 
a Hajdú-Bihar megyei vállal
kozásfejlesztési Alapítvány 
Kuratóriuma által választott 
mikrohitel bizottság dönt.

3.14. Folyósítási feltételek:
A hitel folyósítása előtt a

vállalkozónak be kell nyújta
nia a biztosítékhoz kapcsoló
dó valamennyi iratot, számlát 
kell nyitnia a HVK által kijelölt 
banknál és igazolnia kell, 
hogy a kívánt saját források a 
rendelkezésére állnak.

A folyósítás a bankszámlá
ra történik, a vásárlást igazoló 
iratok (számla, adásvételi 
szerződés) benyújtása ellené
ben, hacsak a HVK másként 
nem rendelkezik.

A hitelek folyósítását a HVK 
által megbízott bank, az Or
szágos Takarékpénztár és Ke
reskedelmi Bank Rt. Hajdú-Bi- 
har megyei Igazgatósága 
végzi.

K épünkön a kölni Karnevál egy je len ete  látható. A nyíracsádi 
pedagógusok bálja viszont február 25-én lesz

Megyei labdarúgó bajnokság
18. forduló
Március 4, szombat 14,30: 

Nyíracsád-Mikepércs
19. forduló
Március 11, szombat 14,30: 

D. Kinizsi-Nyíracsád
20. forduló
Március 15, szerda 14,30: 

Nyíracsád- Püspökladány
21. forduló
Március 18, szombat 15,00: 

Nyíradony-Nyíracsád
22. forduló
Március 25, szombat 15,00: 

Nyíracsád-Hajdúdorog
23. forduló
Április 1, szombat 15,30: Lé- 

tavértes-Nyíracsád
24. forduló
Április 9, szombat 15,30: 

Nyiracsád-I Iajdúszoboszló
25. forduló
Április 15, szombat 15,30: 

DEAC-Nyíracsád
26. forduló
Április 22, szombat 16,00: 

Nyíracsád-Biharkeresztes
27. forduló
Április 29, szombat 16,00: 

Hosszúpályi-Nyíracsád
28. forduló
Május 6, szombat 16,30: 

Nyíracsád-ISglás

29. forduló
Május 13, szombat 16,30: 

Berettyóúj falu -Nyíracsád
30. forduló
Május 20, szombat 17,00: j 

Nyíracsád-Derecske
31. forduló
Május 27, szombat 17,00: 

Földes-Nyíracsád
32. forduló
Június 4 ,  vasárnap Nyíracsád 

szabadnapos
33. forduló
Június 11, vasárnap 17,00: 

Nyíracsád-I lajdúböszörmény
34. forduló
Június 18, vasárnap 17,00: 

Sáránd-Nyíracsád Az ifjúsági 
mérkőzéseket a felnőtt csapa
tok mérkőzései előtt két órával 
kezdik korábban. A  csapatunk 
a mérkőzéseit Nyíradonyban 
rendezi.

H i r d e t é s

Családi ház eladó Bem J.
u. 13. sz. alatt. Érd.: Gnáj 
Ferencné, Széchenyi u. 
6 0 , Tel.: 206-891, Ban- 
czalovszki Zsolt, Mun
kácsy u. 7. sz. alatt.

Rendőrségi hírek
1995. janu ár 05. Nyíracsád 

Kiscsonkás területéről K. F-né 
bejelentette, hogy a tulajdonát 
képező 20 m3 akácfát eltulajdo
nították. A  tettes felderítve.

1995. janu ár 6. H . J. nyíracsá
di lakos bejelentette, hogy a fia 
a lakásában tör-zúz, és veszélye
sen megfenyegette.

1995. janu ár 7. Nyíracsád 
Asszonyrészen személygépkocsi

villanyoszlopnak ütközött, sérü 
lés nem történt.

1995. janu ár 14. R. I. nyír2 
csádi lakos bejelentette, hog)' 
testvére megverte.

1995. janu ár 16. Sz. M. beje' 
lentést tett, hogy az orvosi ügy2' 
leten M. A. rendbontó magata(' 
tást tanúsít.

1995. ja n u á r  27. J. M-^ 
kertjéből 10 akácfát eltulajdoní' 
tottak.

N aposbarom fi értékesí
tők, k isterm elők figyelmébe!

A Hortobágy Lúdtenyész
tő Rt. részéről naposliba é r
tékesítésre érkezett felaján
lás. A kislibák hetente ke
rülnének kiadásra. 1000 db 
feletti rendelés esetén a  li
bákat helybe szállítják. Ez 
alatti mennyiség rendelése
kor az átadás a Hortobágyi 
keltetőben történik.

A naposliba ára: 70-90,- 
Ft/db

Érdeklődni lehet: Polgár 
Sándorné Hortobágy Kelte- 
tőüzern

telefonszáma: 52/369-420

Felhívás
Nyíracsád Község Pol

gármesteri Hivatal felhív' 
ja a gépjármüvei rendelkc' 
ző lakosok figyelmét, hogy 
a gépjármű súlyadó I. fél' 
évi részletét március 15 
fizethetik be adópótlék' 
mentesen. A határidő utál1 
adópótlék kerül felszám*' 
tásra, melynek mértéke 11 
mindenkori jegybank 
alapkamat kétszeresén^ 
1/365-öd része. Felhívj^ 
a lakosság figyelmét, hog.v 
adófizetési kötelezettségi 
nek március 15-ig tegyC' 
nek eleget.
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