
Számvetések aratás után
Közeledik a nyár vége, m egtör

tént a kaszások betakarítása. A z idén 
viszonylag jó term és volt rozsfélék
ből, viszont nem dicsekedhetünk a 
zöldségféleségek kedvező értékesí
tésével. Nyíracsád község lakossá
gát, mint községet igen érzékenyen 
érint minden felvásárlási nehézség, 
hiszen a lakosság legfőbb jövedelm e 
az  itteni term elvényekből szárm azik. 
Nagyon kevés málna term ett és még 
nem látható, hogy milyen piacai lesz
nek a paprikaféléknek. A  nyári 
aszály is igen sok kárt okozott, főleg 
az uborka term ésben, és sajnos úgy 
tűnik, hogy ez  az  év sem lesz egy 
gazdag a földm űvelők szám ára. A 
kilátástalan értékesítés sok esetben 
kedvét veszi a term előnek, m ég sze 
rencse, hogy tavaszra m indez e lfe
lejtődik.

Biztonságosabb lehetne a term e
lés, am ennyiben sor kerülhetne helyi 
feldolgozásra, hűtőházi tárolásra.

A jelenlegi viszonyok ilyen beru
házásokra nem kedveznek, pedig 
hosszabb távon a kiszám ítható te r
melés és kiszám ítható értékesítés, 
feldolgozás terméstől elválasztha
tatlan. Term észetesen m indehhez 
hozzátartozik  a föld tulajdonviszo
nyok rendezettsége is, hiszen jól te r
melni hosszabb távon csak biztos tu 
lajdonú term őföldön lehet. A 
Hajdú-Bihar M egyei Kárpótlási H i
vatal szeptem ber 4 -re  k itűzte a D ó

zsa Szövetkezet volt használatában 
lévő földek egy részét árverésre. Is
mert a falu előtt, hogy ennek előké
születei igen hosszadalm asak voltak. 
M ár több mint 4 éve m egjelent a 
kárpótlásról szóló törvény, mely ese
tünkben alkalm azhatatlannak bizo
nyult. Ezért került sor új földalap ki
jelölésére, mely lehetővé tette, hogy 
a részarány tulajdonosok visszakap
ják saját eredeti tulajdonukat, 
ugyanakkor a kárpótlási jeggyel ren
delkezők pedig volt saját földjüket a 
licitálás előtt létrejött egyezség kere
tében ismét tulajdonba kaphassák. 
Amit a pártok program jukban 6 év
vel ezelőtt m eghirdettek, most ná
lunk a Földrendező és Földkiadó Bi
zottságok hosszú előkészítő 
m unkája eredm ényeként m egvaló
sulhat. Remélem, hogy a z  érintett 
szem élyek hozzáértően, higgadtan 
fognak részt venni a föld árverésen, 
hogy végre rendeződjenek a föld 
használati, földbirtoklási és föld tu 
lajdonviszonyok. Érdekünk, hogy ne 
a dem agógia kapjon nyilvánosságot, 
hanem  a felelősen gondolkodó g az 
dák megnyilvánulásai annak érdeké
ben, hogy az  őszi vetés m ár telek
könyvnél is bejegyzett tulajdonosok 
földjébe kerüljön.

Félév után az  önkorm ányzatok is 
szám vetést készítenek, összegzi be
vételeit, kiadásait és m eghatározza a 
második félév legfontosabb fe lada

tait. N yíracsád község képviselő
testülete minden nehézségek ellené
re biztosította intézm ényei zavarta
lan működését.

A  községben elkészült egy kor
szerű telefonhálózat, lassan befeje
ződik a kerékpárút megépítése és re 
mélhetőleg m egtörténik a járdák  
helyreállítása, Szatm ári utca, Ko
lozsvári utca elejének megjavítása. 
M indezek komoly erőfeszítést is 
igényelnek, hiszen a bevételek egyre 
szűkösebbek, a helyi adó összege 
pedig minimálisan lett megállapítva.

A képviselő-testület továbbra sem 
értékesített ingatlanokat, célja a 
község vagyonának m egőrzése,
gyarapítása. A z éves kiadásokból je 
lentős összeget foglalnak el a szociá
lis célú kifizetések. 45  szem ély ré 
szesül rendszeres szociális
segélyben, 2 5 7  fő kap jövede
lempótló tám ogatást, 15-en ápolási 
díjat kapnak. 72 -en  gyerm eknevelé
si segélyben, 2 5 -en  gyermeknevelési 
tám ogatásban részesülnek, 16 sze 
mély kapott közgyógyellátási iga
zolványt. Ezen szám ok is é rzékelte
tik, hogy m indehhez kapcsolódó 
összeg nem kevés, ez  havi 1,5 milliós 
kiadást jelent a z  önkorm ányzatnak. 
E zeket a kifizetéseket viszont tö r
vény általi kötelezés alapján kell kifi
zetni.

Jelentős községünkben a m unka
nélküliek szám a is; 550  fő. Sajnos

még nem érzékelhető  a gazdaság 
nak kedvező irányú változása, mely 
felszívná, vagy legalábbis csökken
tené a m unkanélküliek számát. 
H osszabb távon feltétlen szükséges 
lesz a helyi ipar m egterem tésére, a 
szolgáltatás bővítése, hogy a m ező- 
gazdaság  mellett biztonságosabb jö 
vedelem forrás is rendelkezésre áll
jon.

A z önkorm ányzat nem tervez je 
lentősebb beruházásokat indítani. 
M ár lassan két éve, hogy befe jező 
dött a gázhálózat építés, jelentős 
m értékű a szennyvízhálózat és az 
utak állapota is többé-kevésbé elfo
gadható. A  fejlődés viszont nem áll
hat meg. H a kevesebb pénz is áll 
rendelkezésre, többet kell tennünk 
községünkért, környezetünkért és 
ebben nagy szükség van a lakosaink 
egyetértésére.

Képviselő-testületünk csak akkor 
tud eredm ényesen m unkát végezni, 
ha intézkedései, döntései ta lálkoz
nak N yíracsád község lakosságának 
akaratával.

A z  önkorm ányzat nevében k ívá
nom m inden nyíracsádi család 
anyagi helyzetének javulását, és re 
m élem, hogy a jövőben is biztosítani 
tudjuk településeink fejlődését, a z  itt 
élők helyzetének javítását.

Dr. Katona Gyula 
polgármester

Augusztus húszadika ünnepén

Nemzeti címerünk 
a népművészetben

Nemzeti cím er nem marad 

a’ástalan azokra a névtelen 

f é s z e k r e  sem , akik a nép

művészetet testesítik meg. 

motívum, megjelenik a

hí

M i n t
h;
^ n á la t i  és dísztárgyakban is, 

ffriészetesen kissé módosult 

^ á b a n , idomulva a népi for-

^yelvhez.
ó d á k o n ,  katonaládokon, 

■vóleveleken, de a  cifraszű-
rök,
tQ*s:

0t,i só- és dohánytartókon, a

Zerszámok dobozán is lát- 
I 'j^k. Képünkön felülről lefe- 

®ladva egy nógrád megyé

ből származó áttört padtám lán 

(amely 1880-ban készült), egy 

somogyi pásztor által 1891ben 

faragott sótartón, és egy Toth- 

komlóson (Békés megye) ké

szült 1892-ből származó cím e

res dísztálon vehetjük 

szemügyre nemzeti cím erün

ket.
A Néprajzi Múzeumban mint

egy m ásfélezer olyan tárgy van, 

amely a magyar cím ert tartal

mazza, mutatván, mennyire 

fontos része a nemzeti identi

tástudatnak a nemzeti cím er.

Olvasóink m egszokhatták már, 
hogy ilyenkor augusztus közepe tá 
ján lapunkban, a Nyíracsádi Életben 
is ünnepélyessé válik a szó.

Egyik legnagyobb ünnepünk, au
gusztus húszadika közeleg.

M inden más ünneptől függetle
nül is m egtisztelte a z  évnek ezt a ré 
szét a parasztem ber, hiszen nagyjá
ból ekkorra dőlt el, milyen sikert 
hozott az  aratás, a betakarítás. Ha ez  
előbb játszódott is le, de általában e r
re a z  időpontra esett, hogy elfogyott 
a régi liszt, s m ár az  újból lehetett k e 
nyeret sütni. Valami új kezdődött e b 
ben az  időben, nem véletlen, hogy 
m ezőgazdasági jellegű országunk
ban ekkor kezdődött a z  új gazdasági 
év. S a z  új évet mióta eszmél az  em 
ber, s beosztja m agának a ,.m egm ér
hetetlen” időt, m eg is ünnepli. Illik 
ilyenkor szám vetést csinálni, ezért is 
került e szám unk első oldalára, an 
nak is az  élére polgárm esterünk cik
ke, am ely a közvetlen gazdasági m u
tatókon kívül a község élete egyéb 
vonatkozásainak is szám vetése.

De térjünk vissza m agára az  ün 
nepre, am elynek tartalm a olyan g a z 
dag, hogy majd minden eszm e, m in
den ideológia kiem elhette belőle a 
neki tetszőt! Amelyik azt tarto tta  
fontosnak, hogy a pogány m agyarok 
Ázsiából jö tt töm egei beékelődtek a 
keresztény Európába, Szent István 
király ünneplését em elte ki. Egyaránt 
kihangsúlyozható ebből a k eresz
ténység felvételének és az  állam- 
alapításnak a ténye, noha a kettő  
egymástól el nem választható ese 
mény. Elképzelhetetlen ugyanis, 
hogy egy félnom ád, szom szédait hó-

doltatással riogató államalakulat 
m egm aradhatott volna ott, ahol egé
szen más erkölcsök, szokások ural
kodnak. H iszen ezt meg is próbáltuk. 
A kalandozó m agyarok a hunok után 
egy időre ismét Isten ostoraivá lettek. 
A z eredm ényét tudjuk.

Á tmeneti sikerek után jö tt az 
augsburgi csata, s jöttek  vissza a 
gyászm agyarok, jelezve: e z  az  út 
nem  járható. M eg kellett találni a já r
hatót, s ez  Vajknak, a későbbi István 
királynak jutott feladatául, akinek 
ünnepe augusztus húszadika.

Nem volt e z  egyszerű feladat. 
István nagysága abban állt, hogy fel
ismerte: Európába való beilleszkedé
sünk nem megy másképpen, csak 
úgy, ha a m agyarság egész gondol
kodását átalakítja, ha uralkodóvá te 
szi Európa veze tő  eszm éjét, a ke
reszténységet, a z  általa képviselt 
értékrendet. Ez nem  m ent konfliktu
sok nélkül, nem  ment anélkül, hogy 
az  ellenállást m egtörje a legkegyet- 
leneb m ódszerek alkalmazásával. 
I logy milyen nehéz lehetett e z  a z  á t
alakítás, jól jelzi, hogy m ég nem ze
dékekkel István után is drákói tö r
vényekre volt szükség a 
m agántulajdon védelm ében. H a nem 
a Szent Istváni irányzat győz, a m a
gyarság sorsa azonossá vált volna a 
népvándorlás hullámaival nyugatra 
került névtelen vagy elfedett nom á
dok sorsával, akik felm orzsolódtak a 
harcokban, beolvadtak a népek ten 
gerébe.

Ezt az  államalapítói te tte t soha 
semmilyen rendszer nem tagadhatta, 
nem is tagadta, legfeljebb saját ideo
lógiájához igazgatta több-kevesebb

sikerrel. Kézenfekvő volt I. István te 
vékenységét az  A lkotm ányhoz kap
csolni.

Függetlenül attól, hogy István 
korában még sehol sem volt divat az  
alkotmányozás, s m ég az  alkot
m ánynak tekinthető Aranybulláig is 
2 2 2  évnek kellett eltelnie. így lett 
augusztus húszadika az  Alkotm ány 
ünnepe. Arról persze nem szólt a fá 
ma, hogy ez  az  alaptörvény a sztálini 
alkotmány nyomán készült, s hogy 
egyes passzusait nap mint nap lábbal 
tiporták, gondoljunk csak a szólás és 
lelkiismereti szabadságra, a  vallás- 
szabadságra, az  egyenlőségre a 
„még egyenlőbbek” társadalm ában. 
Igaz, mennél inkább az  Alkotmány 
ünnepévé vált augusztus húszadika, 
annál inkább el lehetett felejtkezni 
Szent Istvánról, s a hangsúlyeltoló
dás csak attól függött, hogy az  ak tu - 
álpolitika mit m ondott az  egyházzal 
kapcsolatban.

Persze a hagyom ányok nem  irt- 
hatók ki egyszerre, a szentté avatott 
király nevenapja továbbra is a legna
gyobb egyházi ünnepek közé ta rto 
zott a hívő em berek tudatában.

A z ünnepnek ez  a többrétegű 
mivolta m ára is m egm aradt, azzal a 
különbséggel, hogy mindenki azt a 
réteget emeli ki m agának, amelyet 
fontosnak tart, s aszerint ünnepel 
ezen  a napon.

Közhelynek számít leírni, hogy 
ma körülbelül olyan értékváltás kö 
zepette élünk, mint annak idején a 
kereszténység felvétele volt.

A negyvenöt éven át regnált 
ideológia nem bizonyult alkalm as
nak arra, hogy életképes gazdasági

rendszert hozzon létre. A z  igazsá
gosnak tűnő alapelvek nem  valósul
tak meg, vagy ha megvalósultak, 
legföljebb a szegénység egyenlősé
gét valósították meg.

Bebizonyosodott, amit józan pa
rasztem berek  mindig is vallottak: ha 
valam inek az  állam, vagy a közös a 
gazdája , nem hozza  a kívánt nyere
séget. S am ennyire nem  volt szent a 
m agántulajdon a régi m agyarok e - 
lőtt, annyira nem volt szent a z  újon
nan létrehozott fogalom, a társadal
mi, a közös tulajdon. Ami persze a 
jogtalanul elvett m agántulajdonból 
állt össze.

Sajnos a sikertelen kísérlet által 
okozott problém ákat, benne a nem 
zedékekre  szóló eladósodást most 
nyögjük. S ebből csak a z  a kiút, ami 
eze r évvel ezelő tt volt: visszaillesz
kedni Európa rendszerébe. Igaz, ez  
nem  egyszerű dolog, s azza l is jár, 
hogy Európa gazdaságilag gyarm a
tosíthat bennünket. De nincs más út. 
S a legfontosabb: m indenkinek ten 
nie kell azért, hogy segítsen magán. 
S e z  bizony kényszer, s a kény
szernek senki sem örül.

A z  államtól viszont elvárható, 
hogy ehhez  segítséget ad, olyan tö r
vényeket alkotva, am elyek segítik 
ezt a folyam atot, am elyek növelik 
azoknak az  em bereknek a bizton
ságát, akik hallgatnak a kor szavára, 
s a m aguk erejéből szeretnének bol
dogulni. Hogy mást ne említsünk, 
olyan feltételeket kialakítani, am e
lyek között a többre hivatott m agyar 
m ezőgazdaság  betölti azt a sze re 
pet, am elyet az  egész ezeréves o r
szág  életében be kell töltenie.



Földárverés Nyíracsádon
A Hajdú-Bihar Megyei Kár- 

rendezési Hivatal Nyíracsád 

Községben a Dózsa Mgtsz, á l

tal kijelölt területre az árverést 

1995. szeptem ber 4 -re  tűzte 

ki.

Az árverés helye:

Művelődési Ház (Nyíracsád)

Az árverés ideje:

1995. szeptem ber 4. 9  óra.

Községünkben a termőföl

dek művelése kis parcellákban 

történik, ezért az árverést 

egyezség alapján célszerű le

bonyolítani.

Az egyezség úgy történik, 

hogy a  licitálók (volt tulajdono

sok) előre megegyeznek a táb

lákra.

Minden licitáló annyi arany

korona értékre nyújtson be 

igényt, amennyi az eredeti tu

lajdona volt.

Az egyezség csak így jöhet 

létre és akkor 1.000,- Ft/AK 

értéken minden volt tulajdonos 

visszaveheti a földjét.

Ehhez viszont mindenkinek 

aki a táblából földhöz akar ju t

ni, rendelkeznie kell Nyíra- 

csádra  szóló kárpótlási jeggyel.

Akinek nincs kárpótlási je 

gye az szeptem ber 4-ig szerez

ze be.

Nagyon fontos, hogy az árve

rés megtörténjen, mert így tör

vényes keretek között rende

zésre kerül a földek tulajdon

joga. Az árverésen szerzett

földterületeket az állam  ingyen 
kiméreti.

Az árverés az alábbi terüle

teken lesz:

Fülöpi forduló, Jónásrész, 

Buzita, Nyúlás, Akasztóhegy, 

Csonkás, Kaszáló, Újföld, 

Oregszőlőskert és Gánás.

F ü lö p 0205 /14  a 4 2 0 8  m2 gyep 1,47 0580/86  a— g 13 ha 2031 m2 szántó 104,67

H e ly ra jz i  s zá m T e rü le t M ű velés i á g A K -é r té k 0 205/18  a 7 ha 8 4 7 9  m2 szántó 67,57 0582/11 2856  m2 erdő 1,80

0140/18 1931 rn erdő 1,17 0207/2 2036  m2 szántó 1,28 0582/14 3 2 4  m2 erdő 0,20

0140/5 1241 m2 erdő 0,43 0207 /4  a 4  ha 2879  m2 szántó 37,21 0582/21 1475 m2 erdő 0,93

0140/6 165 m2 erdő 0,06 0209/1 a 8 ha 8866  m2 erdő 39,50 0582/26 827  m2 szántó 0,22

0168 3 ha 6053 m2 erdő 18,10 0220/10 676  m2 szántó 0,07 0582/29 2 ha 2314  m2 szántó 10,36

0171 2 ha 4331 m2 erdő 15,33 029/10 845  m2 szántó 0,79 0582/31 21 3 6  m2 erdő 1,35

0174/1 11 ha 9144  m2 erdő 90,90 029/12 845  m2 szántó 0,79 0582/32 2136  m2 erdő 1,35

032/21 . 5 65  m2 gyep 2,02 0582/34 1237 m2 erdő 0,78

032/3 7661 m2 gyep 7,20 0582/35 1388 m2 erdő 0,87

N y íra c sá d 032/4 6251 m2 szántó 5,88 0582/36 1137 m2 erdő 0,72

O lOlből 55 7 m2 szántó 0,68 032/5 1 ha 3826  m2 szántó 8,71 0582/37 5 0 4  m2 erdő 0,32

0103/4-ből 1 ha 4918  m2 szántó 18,20 043,3 6826  m2 szántó 1,77 0582/38 507  m2 erdő 0,32

0 1 0 4 /lb ő l a 3 ha 5654  m2 szántó 43,72 043/9 5222  m2 erdő 3,29 0582/39 888  m2 erdő 0,56

0106/1 a 1 ha 7973 m2 szántó 21,93 0476/1 a 7 ha 35 9 5  m2 szántó 49,38 0582/40 1928 m2 erdő 1,21

0106/5 3568  m2 szántó 4,35 0476/2 2331 m2 szántó 0,61 0582/41 21 9 4  m2 szántó 0,57

0106/7 885  m2 erdő 0,83 0509/83 a— c 6 ha 1521 m2 szántó 20,35 0582/42 1511 m2 erdő 0,95

0113/1 a 17 ha 4678  m2 erdő 158,60 0509/84 403 m2 gyep 0,04 0582/44 1518 m2 erdő 0,96

0113/2 4035  m2 erdő 3,79 0513-ból a— b 3363 m2 szántó 1,18 0582/45 2964  m2 erdő 1,87

0117/4 1 ha 4278  m2 erdő 14,85 0515/1-ből a— b 14 ha 04 5 6  m2 szántó 192,47 0582/46 31 2 9  m2 erdő 1,97

0138/1-ből a— c 5 ha 9946  m2 szántó 82,91 0517/1-ből 5  ha 8697m 2 szántó 86,87 0582/47 55 0  m2 erdő 0,35

0140/3-ból a— b 5 ha 2352 m2 szántó 69 ,35 0519-ből a— b 3 ha 5 0 6 6  m2 szántó 50,68 0582/48 2381 m2 erdő 1,50

0142/1 bői 3 ha 3522  m2 szántó 34,25 0523/8-ból a— f 13 ha 9292  m2 szántó 122,79 0582/49 1996 m2 erdő 1,26

0144/1 9541 m2 szántó 11,64 0525/3a— b 20  ha 28 5 4  m2 erdő 154,85 0582/50 1694 m2 erdő 1,07

0146/12-ből a— b 9 ha 3497  m2 szántó 87,89 0525 /6  a— b 4 ha 62 5 9  m2 szántó 37,06 0582/51 716  m2 erdő 0,45

0146/13 1439 m2 gyep 1,35 0525/8-ból 4  ha 4524  m2 szántó 26,00 0582/52 716  m2 erdő 0,45

0146/17 6 19  m2 gyep 0,58 0 5 27 /4 -bői 12 ha 24 0 8  m2 szántó 103,29 0582/53 712  m2 erdő 045

0146/18 5 75  m2 gyep 0 ,54 0530/1 a 6 ha 5541 m2 szántó 50,17 0582/54 21 3 6  m2 erdő 1,35

0146/29 1057 m2 gyep 0,99 0530/2 6147  m 2 szántó 5,78 0582/55 2913 m2 szántó 0,76

0146/30 892  m2 gyep 0 ,84 0533/1 a— b 22 ha 8102  m2 erdő 168,53 0582/58 1223 m2 szántó 0,77

0146/35 2596  m2 szántó 2,44 0534/1 a— b 33 ha 42 7 0  m2 szántó 257,03 0582 /6 49 2 0  m2 szántó 3,10

0 1 4 9 /1-ből b 4017  m2 gyep 2,03 0534/2-ből a— g 13 ha 01 3 6  m2 szántó 155,03 0582 /60 1 ha 1869 m2 szántó 7,48
0153/2-ből 1 ha 8614  m2 szántó 17,50 0536  b —c 15 ha 5061 m2 erdő 77,09 0582/61 4  ha 2203  m2 szántó 14,67

0154/1 a 5  ha 4130  m2 szántó 47,78 0 5 3 9 /1-ből 3 ha 7452  m2 szántó 55,43 0582/62 4097  m2 szántó 1,07

0 1 5 6 /1-ből a— d 4 ha 9172  m2 szántó 62,73 0539/3-ból a— b 2 ha 43 5 0  m 2 szántó 35,38 0582/64 47 1 9  m2 szántó 4,44

0162  a— d 11 ha 0522  m2 erdő 84,11 0 5 4 0 /1-ből 60 9 6  m2 szántó 9,02 0584/3 7 1 6  m2 gyep 0,67

0163/3 3885  m2 szántó 2,45 0540/2-ből a— b 7204  m2 szántó 9,50 0584/4 7 1 6  m2 gyep 0,67

0165/1-ből 6679  m 2 szántó 6 ,28 0544/3-ból 3 ha 80 7 5  m2 szántó 56,35 065/5-ből 4  ha 1015 m2 szántó 50,04

0 1 6 7 /1-ből a— b 8894  m2 szántó 8,36 0544/5-ből a— c 2 ha 2467  m2 szántó 29,88 065/9  a 5417  m2 szántó 6,61

0167/3-ból a— c 2 ha 1308 m2 szántó 21 ,15 0 5 4 6 /1-ből 6  ha 60 5 9  m2 szántó 97,77 067/10 852  m2 szőlő 1,18
0178/8 8700  m2 szántó 8,18 0 5 4 6 /17-ből 907  m2 gyep 0 ,86 067/11 852  m2 szántó 0,54

0178/9  a 5 ha 3533 m2 erdő 47,52 0549/10 4 06  m2 gyep 0,38 067/12  a— b 1 ha 84 8 0  m2 erdő 15,46

0181/1 2320  m2 erdő 2,41 0549/14  a 12 ha 9663  m2 szántó 150,92 067/13 1291 m2 erdő 1,03

0181/10 1144 m2 gyep 1,08 0549 /15  a 5 7 9 8  m2 gyep 5,45 067/4-ből 4301 m2 szántó 4,32

0181/3 6  ha 6412  m2 erdő 49 ,74 0549/2 622  m2 gyep 0,58 067 /5  a 2172  m2 szántó 2,65

0181/7 277 m2 erdő 0,17 0549/9 432  m 2 gyep 0,41 067 /6  a 1924 m2 gyümölcsös 3,35

0181 /8 1640 m2 gyep 1,54 0552/7  a— c 3 9  ha 3222  m 2 erdő 160,03 067/7 4251 m2 szántó 2,68
0181 /9 2014  m2 gyep 1,89 0555/11 a 5767  m2 szántó 2,86 067/8 2287  m2 szántó 2,79

0183 2 ha 9251 m2 erdő 24,80 0555/14  a 21 2 6  m2 erdő 1,34 067/9 1036 m2 erdő 0,83
0185/2 2633 m2 szántó 3,21 0555/15  a 2413  m2 szántó 1,21 069/1 a 1 ha 0819  m2 erdő 8,66
0187 /10 1039 m2 gyep 0,98 0555/17  a 3 8 4 0  m2 szántó 1,91 069/4 1532 m2 szántó 0,9?
0187/13 1 ha 8060  m2 erdő 16,98 0555 /18  a 45 9 5  m2 szántó 2,30 069 /5  a— c 1 ha 62 6 8  m2 szántó 12,54
01 8 7 /1 4  a 1 ha 9911 m2 erdő 18,72 0555/4 1 ha 0 6 1 5  m2 szántó 6,69 07 1 /1 -bői a 7 ha 3382  m2 szántó 91,27
0 1 87 /7  a 3 ha 9016  m2 erdő 36 ,28 0555/9  a 84 3 5  m2 szántó 4,13 071/2 1173 m2 szántó 1,43
0 1 87 /9 5827  m2 gyep 5,48 0 5 6 0 /1-ből 5 ha 8217  m2 legelő 30 ,20 071/3  a 1493 m2 gyümölcsös 2,60
0 18 9 /2  a 2086  m2 szántó 1,96 05 7 5  a 30  ha 7 7 6 9  m2 legelő 132,04 072/4 870  m2 szántó 1,06
0189 /3  a— b 8891 m2 szántó 8,36 0580/41 a 3857  m2 szántó 1,00 091/6 1 ha 1401 m2 erdő 7,10
0194/1 a— g 9  ha 5002  m2 erdő 72,02 0580 /64  a 38 7 6  m2 erdő 2,44 091/7  a— b 8 ha 0047  m2 erdő 46,44

0195/2 1 ha 0290  m2 szántó 9,67 0580/67  a 25 4 4  m2 erdő 1,60 095/2-ből 2512  m2 erdő 2,01
0195/3 5161 m2 szántó 4,85 0 580 /76  a 7 1 9  m 2 szántó 019 097/23 241 m2 erdő 0,1^

0195/35-ből a— f 1 ha 9362  m2 szántó 12,62 0580/82  a— b 1 ha 0 5 6 5  m 2 erdő 7,92 097/27 4266  m2 erdő 2,6?

0200-ból a — c 3705  m 2 szántó 4,36 0580/83  a — d 2 ha 3877  m2 szántó 9,32 097/31 1 ha 91 8 9  m2 erdő 12,0^



A Hajdú-Bihar Megyei Kárrendezési Hivatal termőföld árverési hirdetményeinek közzététele 
(4032 Debrecen, Nagyerdei körút 1.)

A Hajdú-Bihar Megyei Kárrendezési Hivatal NYÍRACSÁD községben, a Győzelem Növénytermelő Szakszövetkezet, 
Nyíracsád által kijelölt termőföldterületre az

á r v e r é s t
e*

1. Az árverés helye: Nyíracsád, Művelődési Ház 
t 2. Az árverés ideje: 1995. szeptember 11., 9 óra.

3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla:

k i t ű z i .

Település Helyrajzi szám Terület Művelési ág Aranykorona
érték Korlátozó intézkedés

Fülöp 0136 14 ha 0107 m2 erdő 105,29
0140/15 40 ha 3512 m2 erdő 231,91
0140/17 910 m2 erdő 0,32
0142/19 320 m2 erdő 0,20
0142/20 252 m2 erdő 0,16
0142/49 a—d 31 ha 5998 m2 erdő 201,98
0144/11 985 m2 szántó 0,26
0144/13 a—b 5963 m2 szántó 1,84
0144/14 5888 m2 szántó 1,53
0144/5 1500 m2 gyep 0,53
0144/7 3136 m2 gyep 1,10
0144/8 1000 m2 szántó 0,26
0149 6557 m2 erdő 4,13
0160/1 a 1 ha 0304 m2 erdő 6,49
0160/30 a 24 ha 9400 m2 erdő 175,82
0180/46 -  1241m2 erdő 0,78
0202/15 a 4 ha 5441 m2 erdő 25,83
0205/1 4586 m2 erdő 1,61

A Hajdú-Bihar Megyei Kárrendezési Hivatal NYÍRACSÁD községben, a Győzelem Növénytermelő Szakszövetkezet, 
Nyíracsád által kijelölt termőföldterületre az

á r v e r é s t  k i t ű z i .

1. Az árverés helye: Nyíracsád, Művelődési Ház
2. Az árverés ideje: 1995. szeptember 11., 11 óra.
3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla:

Település Helyrajzi szám Terület Művelési ág Aranykorona
érték Korlátozó intézkedés

Nyíradony 0575/6 2 ha 8773 m szántó 7,48

A Hajdú-Bihar Megyei Kárrendezési Hivatal NYÍRACSÁD községben, a Győzelem Növénytermelő Szakszövetkezet, 
Nyíracsád által kijelölt termőföldterületre az

á r v e r é s t  k i t ű z i .

1. Az árverés helye: Nyíracsád, Művelődési Ház
2. Az árverés ideje: 1995. szeptember 11., 13 óra.
3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla:

Település

Nyíracsád

Helyrajzi szám Terület Művelési ág Aranykorona
érték

013/1-ből 7 ha 2088 m2 szántó 95,71
0136/2-ből 1 ha 3148 m2 szántó 16,04
0136/3 a 1 ha 9328 m2 szántó 23,58
0136/4-ből 2 ha 2970 m2 szántó 28,02
0146/3-ból a—g 2 ha 9402 m2 szántó 27,'55
0146/6-ból 522 m2 gyep 0,49
0146/9 324 m2 gyep 0,30
0148/1-ből 4564 m2 szántó 3,34
0153/10 90 m2 gyep 0,08
0153/11 3032 m2 szántó 28,23
0153/5-ből 1191 m2 gyep 1,12
0153/8 306 m2 gyep 0,29
0154/11 1 ha 0614 m2 szántó 2,76
0154/13 4717 m2 szántó 2,97
0154/17 1693 m2 szántó 1,07
0154/21 4141 m2 szántó 2,61
0154/26 1 ha 2180 m2 szántó 3,17
0154/8 2 ha 0487 m2 szántó 9,21
016/1-ből 5 ha 3715 m2 szántó 53,81
016/2-ből 2265 m2 szántó 2,13
016/35-ből 1042 m2 gyep 0,98
0163/4 1338 m2 erdő 1,07
018/1-ből 2 ha 6968 m2 szántó 32,90
018/13-ból 246 m2 gyep 0,23
0205/17 a 7 ha 3659 m2 erdő 65,04
0205/8 a—b 2 ha 1553 m2 erdő 16,82
0205/9 a 2913 m2 erdő 2,74
0207/3 5 ha 2943 m2 erdő 49,77
0212/1 1 ha 6358 m2 erdő 15,38
0212/16 17 ha 3080 m2 erdő 151,50
0218/10 2 ha 5610 m2 szántó 24,07
0218/3 4697 m2 szántó 4,42
0218/5 1 ha 9771 m2 szántó 18,58
022/1-bői 8081 m2 szántó 11,96

Korlátozó intézkedés

0220/11 1204 m2 erdő 0,42
0220/13 6751 m2 szántó 0,68
0220/15 1 ha 3731 m2 erdő 4,81
0220/4 4874 m2 szántó 1,27
0220/6 714 m2 erdő 0,45
0220/7 7397 m2 erdő 2,59
0220/9 924 m2 erdő 0,32
0231/10 b 9970 m2 erdő 6,28
0231/8 8927 m2 erdő 5,62
0231/9 a 8305 m2 erdő 5,23
0236/8 a 1 ha 0251 m2 erdő 6,46

0236/9 a 2 ha 6368 m2 erdő 16,61
0239 8484 m: szántó 5,34
024 1 ha 5419 m2 szántó 22,82
0240/25 a 5 ha 5270 m2 erdő 41,25
0240/27 a 3682 m2 erdő 2,95
0243 a—b 2 ha 6338 m2 erdő 18,45
0244/1 a—b 2 ha 1055 m2 szántó 25,22
0244/2 1007 m2 gyep 0,95
0245/1 2 ha 1004 m2 szántó 25,62
0245/6 1057 m2 gyep 0,99
0246/1 1 ha 0574 m2 szántó • 9,94
0246/11 a—b 4 ha 5577 m2 szántó 34,14
0247/2 a—c 2 ha 1932 m2 szántó 6,32
0254/1-ből . 1 ha 4332 m2 szántó 9,03
0255-ből 5122 m2 szántó 3,23
0257/1-bői a—b 8 ha 9706 m2 szántó 23,65
0257/2 1313 m2 gyep 0,46
026/1-ből 2 ha 4723 m2 szántó 30,16
026/13 914 m2 szántó 1,12
026/15 820 m2 szántó 1,00
026/25-ből 2263 m2 szántó 2,76
0261/2 2122 m2 erdő 1,34
0261/3 6262 m2 erdő 3,95
0261/4 8236 m2 erdő 5,19
0261/5 4935 m2 erdő 3,11
0261/8 2 ha 7460 m2 szántó 17,30
0262/1-bői a—g 16 ha 9016 m2 szántó 88,89
0262/15 a 1 ha-2400 m2 erdő 7,81
0262/24 b 1 ha 3525 m2 erdő 8,52
0262/26 b 1705 m2 erdő 1,07
0262/28 b 1190 m2 erdő 0,75
0262/33 b 2209 m2 erdő 1,39
0262/36 b 776 m2 erdő 0,49
0262/37 a 424 m2 erdő 0,27
0264/1 a—b 8 ha 4022 m: szántó 56,76
0264/26 83 m2 erdő 0,05
0264/27 173 m2 erdő 0,11
0264/28 331 m2 erdő 0,21
0264/29 230 m2 erdő 0,14
0264/34 1014 m2 erdő 0,64
0264/35 2816 m2 erdő 1,77
0264/36 629 m2 erdő 0,40
0264/37 126 m2 erdő 0,08
0264/39 29 m2 erdő 0,02
0264/40 68 m2 erdő 0,04
0265/1-bői a—b 5 ha 2432 m2 erdő 46,76
0265/13-ból 2872 m2 erdő 1,81
0265/17-ből 1016 m2 erdő 0,81
0265/23 1119 m2 erdő 0,70
0265/24-ből 395 m2 erdő 0,25
0265/25-ből 8251 m2 erdő 5,20
0265/8 3129 m2 szántó 2,94
0267 1 ha 7095 m2 szántó 20,86
0269-ből a—b 1 ha 1336 m2 szántó 13,30
027/20 1403 m2 szántó 1,71
027/21 4906 m2 szántó 5,99
0275/1-ből a—f 7 ha 4418 m2 szántó 60,56
0275/5 1302 m2 erdő 0,82
029/1-bői a—b 3 ha 0688 m2 szántó 32,21
029/17 2331 m2 szántó 1,47
029/32 1032 m2 gyep 0,97
029/33 1705 m2 gyep i;60
029/34 388 m2 gyep 0,36
029/41 7 ha 4018 m2 szántó 72,90
0292 4266 m2 szántó 5,20
0294/1-bői 6 ha 4157 m2 szántó 51,86
0294/5 1045 m2 szántó 0,98
0295/1-bői a—c 5 ha 6865 m; szántó 40,12
0295/6 2183 m2 gyep 2,05
0295/7 3176 m2 szántó 2,99
0317/16-ból a—c 12 ha 1585 m2 szántó 136,38
0317/5-ből 2446 m: gyep 2,30.
0318/19-ből a—d 2 ha 6295 m2 szántó 33,00
0318/3-ból 2950 m2 szántó 3,60
0322/10 730 m2 gyep 0,69



Helyrajzi szám Terület Művelési ág
Aranykorona

érték
Helyrajzi szám Terület Művelési ág

Aranykorona
érték

0322/16-ból a--f  12 ha 1887 m2 szántó 125,12 0598/16-ból 5 ha 8691 m2 szántó 85,55

0322/9-ből 2877 m2 gyümölcsös 5,00 0598/9-ből 5054 m2 szántó 7,48

0324/6-ból 4425 m2 szántó 5,40 060/1 7 ha 8738 m2 erdő 53,00

0327/4-ből 910 m2 szántó 1,11 060/3 899 m2 gyep 0,31

0327/6-ból 426 m2 szántó 0,52 060/7
060/8

4719 m2 
5755 m2

szántó
szántó

5,76
1,50

0328/21-ből 4 ha 1287 m2 szántó 50,37
0600/1-bői a—b 3 ha 8307 m2 szántó 57,24

034-ből 3 ha 1460 m2 szántó 38,38 0602/1-ből 2 ha 0548 m2 szántó 30,41
036/31-ből a—h 16 ha 0537 m2 szántó 180,06 0606/1 7 ha 4563 m2 szántó 56,27
036/54 8963 m2 szántó 8,43 0606/2 1698 m2 erdő 1,36
036/55 8531 m2 szántó 8.02 0606/3 2392 m2 erdő 1,91
036/61 3564 m2 szántó 3,35 0606/4 755 m2 erdő 0,60
036/62 1838 m2 szántó 1,73 0606/5 1237 m2 erdő 0,99
036/63 3597 m2 szántó 3,38 0606/6 1507 m2. erdő 1,21
036/64 6665 m2 szántó 6,27 0606/7 1284 m2 erdő 1,03
036/65 1 ha 7264 m2 szántó 16,23 0607/1 14 ha 7977 m2 erdő 106,48

036/67 2 ha 7622 m: erdő 22,10 0607/10 1424 m2 erdő 0,90

036/69 1 ha 7264 m: szántó 16,23 0607/11 590 m2 erdő 0,37

036/72. 6042 m2 gyep 2.11 0607/12 604 m2 erdő 0,38

036/73 3884 nr gyep 1,36 0607/13 611 m2 erdő 0,38

036/77
036/78

2805 m2 gyep 
1 ha 0718 m2 szántó

0,98
2,79

0607/14
0607/15

1410 m2 
798 m2

erdő
erdő

0,89
0,50

036/79 4 ha 5544 m2 szántó 15,54 0607/16
0607/17

1057 m2 
1219 m2

erdő
erdő

0,67
0,77

036/90 2072 m2 szántó 1,95
0607/18 1219 m2 erdő 0,77

036/91 2014 m2 szántó 1,89 0607/19 2777 m2 erdő 1,75
036/92 2 ha 6759 m2 szántó 19,96 0607/5 608 m2 erdő 0,38
036/94 1244 m" gyep 1,17 0607/6 752 m2 erdő 0,47
036/95 1 ha 7264 m2 szántó 16,23 0607/7 1226 m2 erdő 0,77
036/96 3532 m2 szántó 3,32 0607/8 1806 m2 erdő 1,14
036/97 6657 m2 szántó 6,26 0607/9 2172 m2 erdő 1,37
036/98 3054 m2 szántó 2,87 0615/11 5352 m2 erdő 3,37
036/99 9711m2 szántó 9,13 0615/26 2568 m2 erdő 2,05
045/11 1273 m2 erdő 1,02 0615/4 759 m2 erdő 0,48
045/12 568 m2 erdő 0,45 0615/41 1672 m2 erdő 1,05
045/14 1 ha 7491 m2 szántó 11,02 0615/42 1590 m2 erdő 1,00
045/15 1518 m2 szántó 0,96 0615/43 1701 m2 erdő 1,07
045/16 1 ha 8703 m2 szántó 11,78 0615/44 334 m2 erdő 0,21
045/17 8632 m2 szántó 5,44 0615/45 1806 m2 erdő 1,14
045/19 1 ha 0045 m2 szántó 6,33 0615/46 2938 m2 erdő 1,85
045/22 2266 m2 szántó 1,43 0615/47 1953 m2 erdő 1,23
045/3 3424 m2 erdő 2,16 0615/48 2586 m2 erdő 1,63
045/4 504 m2 erdő 0,32 0615/49 1895 m2 erdő 1,52
045/6 7010 m2 szántó 4,42 0615/50 478 m2 erdő 0,38
045/7 3266 m2 erdő 2,61 0615/51 482 m2 erdő 0,39
045/8 3266 m2 erdő 2,61 0615/53 1338 m2 gyümölcsös 2,33
045/9 3823 m2 erdő 3,06 0615/54 1338 m2 gyümölcsös 2,33
0479/1-bői a—d 6 ha 9789 m2 szántó 63,87 0615/56 1223 m2 gyep 1,15
0479/3 1360 m2 gyep 1,28 0615/62 1 ha 7073 m2 erdő 13,66
0482-ből 5 ha 1723 m2 szántó 48,62 0615/64 1777 m2 szántó 0,12
0484/1-bőI 6 ha 8737 m2 -szántó 64,09 0615/65 2543 m2 szántó 1,60
0486-ból a—c 3 ha 9076 m2 szántó 38,47 0615/66 1 ha 4721 m2 szántó 9,27-
049/1 7841 m2 szántó 9,57 0615/67 8481 m2 szántó 534
049/10 5571 m2 szántó 6,80 0615/68 3298 m" szántó 2,08
049/17-ből 2492 m2 szántó 3,04 0615/69 1342 m2 szántó 0,85
049/3 762 m2 gyep 0,72 0615/70 1 ha 9767 m2 szántó 18,58
049/4 762 m2 gyep 0,72 0615/71 3291 m2 szántó 2,07
049/7 2198 m2 szántó 2,68 0615/72 2877 m2 szántó 1,81
0509/110 a 1 ha 2060 m2 szántó 11,34 0622/57 6409 m2 erdő 4,04
0509/118 a—c 2 ha 7155 m2 erdő 15,93 0622/58 7132 m2 erdő 4,49
0509/121 a 2787 m2 erdő 2,23 0622/59 7129 m2 erdő 4,49
0509/123 a—b 1 ha 6109 m2 szántó 4,97 0622/61 2165 m2 erdő 1,36
0509/126 a—b 1 ha 5134 m2 szántó 9,86 0622/62 4302 m2 erdő 2,71
0509/128 a—b 3 ha 1052 m2 szántó 18,59 0651/1 2 ha 5684 m2 erdő 20,55
0509/40 a 3104 m2 erdő 2,48 0651/4 4661 m2 erdő 2,94
0509/51 a 2500 m2 erdő 2,00 0651/6 1 ha 9479 m2 erdő 12,27
0509/57 a 9940 m2 erdő 6,26 0653/13 4722 m2 erdő 2,97
0509/58 a 6063 m2 erdő 3,82 0653/14 z032 m2 erdő 1,28
0509/90 a 504 m2 erdő 0,40 0653/15 16 ha 2468 m2 erdő 119,47
0509/91 a 1 ha 1293 m2 erdő 9,03 0653/16 5618 m2 erdő 3,54
0509/92 a 1906 m2 erdő 1,52 0653/6 1996 m2 erdő 1,60
0509/95 b 9548 mr erdő 7,64 074/14 1863 m2 gyep 1,75
0557/11 7506 m2 szántó 4,73 076/1-bői 1 ha 2984 m2 szántó 5,91
0557/8 1 ha 1731 m2 szántó 11,03 078/7 1482 m2 gyep 1,39
0557/9 4935 m2 szántó 3,11 082/1-ből 2969 m2 szántó '1,87
0565/8 3129 m2 szántó 2,94 083/1-bői b 8 ha 6895 m2 erdő 62,94
058/1 a—b 16 ha 1245 m2 erdő 120,80 083/10 410 m2 gyep 0,39
0584/15-ből 10 ha 2675 m2 szántó 109,33 083/13 1 ha 1006 m; gyep 10,35
0590/1 2615 m2 gyümölcsös 4,55 083/22 6870 m2 gyep 6,46
0593/1 7474 m2 szántó 9,12 083/9 410 m2 gyep 0,39
0594/5 3 ha 1327 m2 szántó 29,45 09/1 2 ha 8388 m2 szántó 34,63
0594/8-ból a—b 5 ha 5211 m2 szántó 70,21 095/1 1 ha 6671 m" szántó 14,01
0598/1 1 ha 0232 m2 szántó 15,14

Dr. Marádi Mihály s. k., 
mb. hivatalvezető



Tűzvédelmi feladatok

r*

Nyári kirándulások
Tiszadadai tábor

Két órás út után, tele izgalommal 
érkeztünk meg a tiszadadai tábor
helyre, miután július 23-án déle
lőtt tíz órakor elindultunk. Miután 

a Harmincnyolc gyerek és három 
felnőtt kipakolt és kényelmesen el
helyezkedett, lementünk a Tisza 
Partjára. Fürödtünk, napoztunk, 
kellemesen töltöttük a délutánt.
A strandolás továbbra is rend
szeres programunk volt, de azon 
^‘vül rengeteg más programot is 
szerveztünk. Volt úszóverseny gu
mimatracon és nélküle. Éjszakai 
akadályversenyen számos érdekes 
feladattal találkoztunk.
A legnagyobb sikert az öltöztetőver

seny aratta, amelyben egy gyerekre a

lehető legtöbb ruhát fel kellett adni 

egy perc alatt. Izgalmas volt a  szám 

háború, a totó, édes a csokievő ver

seny.

A fodrászversenyen érdekes frizurákat 

láthattunk, amelyek a fiűk véleménye 

szerint hálóhoz és indián fejdíszekhez 

voltak hasonlatosak.

A versenyek győztesei finom csokolá

dékat, jégkrém eket és dinnyét ehet

tek. Cselgáncsbemutatót is láthattunk, 

Kis8 Gergely és Sipos Izászló előadá

sában.

Ez is nagyon izgalmas volt és minden

kinek tetszett. A fiúk Tibi bácsival né

ha focizni mentek a helyi sportpályára 

és néha horgásztak is.

Egy cseppet sem szép szombati napon 

már csomagoltunk, takarítottunk.

Utoljára fürödtünk egyet és már indul

tunk is haza. Útközben megnéztük a 

tiszalöki víztározót és az erőművet. 

Sokan még ekkor is azt mondták, hogy 

még maradtak volna, annyira jól érez

ték magukat. Jól összebarátkoztunk 

ezalatt az egy hét alatt, s elhatároztuk, 

hogy jövőre, veletek... ha nem is 

ugyanitt, de valahol a Tisza partján ta 

lálkozunk.

Kísérőinknek, szervezőinknek, Kiss 

Józsefnének, Horváth Tibornak, Hor- 

váthné Szabó Tündének csak köszö

nettel tartozunk. Felelősségteljes 

munkájuk nyomán végig nagyon jó 

hangulat uralkodott a táborban.

Veres Erika Edina  

Veres Nikolett

Kirándulás Kárpátaljára
1995. jú liu s  30-án egy k is  c s a p a t in 

dult K árpá ta lja  egyik  fa lu jáb a , Tisza- 
keresztúrra.

Tiszabecsnél léptük át a  határt, s on- 

nan nem messze, mindössze 5  km-re
fekszik ez a kis falu. A Polgármesteri

f i a t a l  L a tv ijá jáva l te ttük  m eg ez t az 

utat, am elyet sze re tn én k  m egköszönni 

mindazoknak, ak ik  seg ítsé g ü n k re  vol- 

tak abban , hogy lé tre jö h essen  ez az 
utazás.

^arom napot töltöttünk Tiszakeresztú- 

° n Gerendely Valika tanárnéniék fo

g t a k  bennünket. Vasárnap az érke-
zésünfc után kicsit megpihentünk,

2^ n e m̂entünk egy közeli folyóhoz, l 
° rzsához, s ott töltöttük a délutánt,

Est
e v° lt m ár, am iko r a  csa ládokhoz 

e rultünk, ak ik n é l el voltunk szá llá - 

a - A kinek m ég kedve tám ad t egy

kis szórakozásra, azok el mehettek a 

közeli disco-ba.M ásnap reggel fél tíz

kor indultunk M unkácsra, a  várat 

megtekinteni. Nagyon szép látvány tá 

rult a szemünk elé, mikor a  vár bás

tyáiról lenéztünk M unkács városára. A 

munkácsi várban a Rákóczi család élt, 

akkor, amikor az ország a „sasnak 

körme közé” került.

Zrínyi Ilonának fel kellett adnia Mun

kács várát, s Thököly Imre, aki a 

H absburg-ellenes felkelés vezetője 

volt, emigrációba kényszerült. A vár 

múzeumában voltak a család bútorda

rabjai, ruhái, használati tárgyai. A vár 

megtekintése után egy kolostort néz

tünk meg. Itt láthattuk, ahogy az apá

cák a mindennapi teendőjüket végzik, 

ő k  tartják fenn magukat az államtól 

csak kevés segítséget kapnak. Késő 

délután indultunk vissza Tiszakeresz-

Zöldség—gyümölcs felvásárlás
^  csapadékos tavaszi időjá- 

rás> valamint a termelők minő
é i  vetőmaggal történő ellátá- 
Sa következtében az elmúlt 

ekhez képest nagyobb terüle- 
Ctl folyik uborka, paprika, pa- 
adlCs»m termelése.

^  hazai feldolgozó üzemek 
^  kellő módon való felkészü- 

Se a zöldségfélék feldolgozá- 
3ra az uborka felvásárlásában 

IS 8°ndot jelent.

Elfogadhatatlanul alacsony 
j* ^vételi ár (pl. I. o. 20-30,- 

^8), a termelő ráfordítási 
Altségejt sem fedezi.

Mindehhez párosul a tizenöt, 
harminc napon túli kifizetés, 
valamint másod- és harmadosz
tályú uborka át nem vétele.

Tovább rontja a termelési 
kedvet az aszályos időjárás és 
csillagászati vegyszerár.

Várhatóan a paradicsom és a 
paprika esetében nem lesz ha
sonló probléma. A gyümölcs 
felvásárlása (málna) kisebb 
zökkenőkkel, de folyamatos 
volt, viszonylag jó áron. Ez be
tudható a tavaszi fagyok követ
kezményeként jelentkező mint
egy 60%-os terméskiesésnek is.

A mezőgazdaságban rend
szeresen ismétlődő feladat a nyári 
betakarítás, mely az utóbbi évek 
tapasztalatai alapján rendkívül 
aszályos időjárás közepette lett 
végrehajtva. Ez a körülmény is je 
lentősen hozzájárult, a tűzesetek 
számának ez időszakra eső nagy
mértékű növekedéséhez. Szinte a 
község egész lakossága mezőgaz
daságban is dolgozik. Nem minden 
gazdálkodó tekinti kötelező érvé
nyűnek az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat és a Földművelésügyi 
Minisztérium előírásait.

Az 1995. évi mező- és erdőgaz

dasági tevékenység végzése során - 
tűzvédelmi szempontból - az aláb
bi szabályok, előírások fokozott 
betartására hívom fel valamennyi 
nyíracsádi lakos figyelmét.

I .) l ie  ta ka r ítá sb a n  résztve

vő  eró- és m u n k a g é p e k , s zá l
lító  e s zk ö zö k  tű zvéd e lm e:

—  betakarításban csak kifogás
talan műszaki állapotú, a tűzvédel
mi követelményeknek megfelelő 
erő- és munkagépek vehetnek 
részt, melynek felülvizsgálatát az 
üzemeltető a betakarítást megelő
zően köteles elvégezni.

—  az erő- illetve munkagépe
ket legalább 1 db 6 kg-os kézi por

oltó tűzoltókészülékkel kell ellátni, 
amelynek szabvány szerinti ellen
őrzése érvényes,

— az erő- és munkagép kezelő
je  szükség szerint, de legalább na
ponta köteles egyszer ellenőrizni a 
kipufogóberendezést és szikratörő 
műszaki állapotát, továbbá a gépet

a rárakódott éghető anyagtól folya
matosan tisztán kell tartani.

—  tartalék üzem- és kenő
anyag, erő- és munkagéptől, kazal
tól, szalmától 20  méter távolságon 
kívül helyezhető el.

2 .)  S ze m e s  te rm é n ye k  s z á 
rítá sa , táro lása :

—  a termény szárítására csak 
kifogástalan műszaki állapotú ter
ményszárítót szabad használni.

—  üzemeltetésnél a technoló
giai utasítást maradéktalanul be 

kell tartani.

—  raktározni csak megfelelő 
hőmérsékletű és nedvességtartal
mú terményt szabad, melynek hő
mérsékletét folyamatosan ellenő
rizni kell, melegedés esetén 
gondoskodni kell az átforgatásról, 
illetve szellőztetéséről.

3 .)  S zá la s ta k a rm á n y , k a z 
la k  tű zvéd e lm e:  •

—  gondoskodni kell a szérűk 

elhelyezéséről a megfelelő védőtá
volságok megtartásáról,

— a szérűk területén az éghető 
hulladéktól állandóan tisztán kell 
tartani,

—  a szálastakarmány kazlak
hoz biztosítani kell a megfelelő 
tűzvédelmi felszerelést (200 lite
res, vízzel telt hordó, vödör)

—  rendszeresen ellenőrizni 
kell a kazlak hőmérsékletét,

—  a kazaltól dohányozni csak 
30 méteren kívül, tüzet rakni 100 
m távolságon kívül szabad.

4 .)  Tarlóégetés:
—  a tarlóégetés tűzveszélyes 

cselekménynek minősül, azért azt

csak írásbeli engedély alapján az 
abban meghatározottak szerint 
szabad végezni,

—  szeles időben és napnyugtá
tól napkeltéig tartóégetést végezni
T IL O S !

5 .)  E rd ő k  tű zvéd e lm e:
—  Az erdő és a közút határa 

között legalább 5 méter tűztávolsá
got kell tartani.

—  A tűzvédő ösvényt a száraz 
alomtól, éghető aljnövényzettől, 
gallytól, bokortól tisztán kell tarta
ni és a rajta lévő fákról az ágrésze
ket 2 m magasságig el kell távolí
tani,

—  Parkerdőben az autós pihe
nőket legaláb két egymástól 10 
méter távolságra lévő 2-2 méter 

széles, száraz aljnövénytől tisztán- 
tartott és gyomtalanított védősáv
val kell körülvenni.

A fentiekben leírtakon túlme

nően nem hagyhatók figyelmen kí
vül az általános tűzvédelmi előírá
sok sem.

Fokozottan kell felügyelni a 

gyermekeket, gyufát, vagy más 
tűzgyújtó eszközt tőlük el kell ven
ni, rakni.

Minden gyermekért elsősorban 
a szülő a felelős, így a gyermek ál
tal okozott tűzkár megtérítéséért.

Aki a tűzvédelmi szabályokat 
megszegi, szabálysértést követ el, 
mely pénzbírság kiszabását vonja 
maga után.

V É D JÜ K , Ó V JU K  
É R T É K E IN K E T !

túrra. Az ottaniak meghívtak bennün

ket egy erdészeti területre, am elyet ők 

fácánosnak neveztek. Ott kint került 

sor a  gulyásleves készítésre, amíg az 

elkészült, mi addig lovagoltunk és 

nyíllal lőttünk, persze ezekhez seg ítsé

get is kaptunk.

Sötétedéskor indultunk a szállásunkra. 

H arm adnap, azaz kedden reggel egy 

közeli városba indultunk, Beregszász

ba. A városnézés és a  vásárlás után 

mégegyszer megmártóztunk a Borzsá- 

ban. Amíg a gyerekek fürödtek, a  fel

nőttek slam bucot főztek.

Délután visszamentünk a  szállásunk

ra, és kezdtük az összepakolást, s  e l

búcsúztunk. Nagyon összebarátkoz

tunk a tiszakeresztúriakkal és ők is 

megkedveltek bennünket.

Tamás Beatrix

Földárverési szabályok

A  jelenlegi helyzet, valamint 
a korábbi évek tapasztalatai 
alapján mindenképpen szükség 
lenne a mezőgazdasági terme
lés szabályozására, a garantált 
árak bevezetésére, a szerződés
ben foglaltak hathatós betartá
sára.

Annál is inkább, mivel az 
egyre nagyobb számban jelent
kező munkanélküliek foglalkoz
tatását, jövedelemhez való jutá
sát a mezőgazdasági termelés 
elősegítené.

Czapár Gábor

Á rverés:
1995. szeptember 4-én 9  óra:

Dózsa Tsz.
1995. szeptember 11-én 9  óra:

Győzelem Szakszöv.

1. Az ingatlanok teherm entesen 

kerülnek árverésre, kivéve az 1991. 

évi XXV. törvény 25. §. (1) bekezdé

sében meghatározott AK értékben ki 

nem fejezett értéknövekedésének á lla 

mi támogatással csökkentett összegű 

m egtérítésének kötelezettségét.

2. Az ingatlanok adatai és térképe 

az ingatlan fekvése szerinti önkor
mányzat hirdetőtábláján és a szövetke

zetnél, valamint az árverés helyszínén 
megtekinthetők.

3. Az ingatlanok AK értékben ke

rülnek árverezésre. Amenyiben az 

igénybejelentés alapján egyezség jön 

létre, úgy az 1.000,- Ft/AK értékben 

kerül átszám ításra, az egyezség tényét 

az árverésen be kell jelenteni, ha 

egyezség nem jön létre, egy AK érték 

az 1991. évi XXV. törvény 22. §. (1) 

bekezdése alapján 3 .000 ,- Ft/AK kiki

áltási áron indul.

4. Az árverésen a vételre szánt 

kárpótlási jegyet és/vagy mezőgazda- 

sági vállalkozást támogató utalványt 

(banki letéti igazolást) letétbe kell he

lyezni, amelynek 2 0 % -a az árverési 

előleg, amely a vételárba beszámít, 

vagy visszaadásra kerül.

5. Az árverésen az 1991. évi XXV. 

törvény 21. §-a alapján az őt megillető 

kárpótlási jegyekkel (utalvánnyal) és 

banki letéti igazolással az a kárpótlás

ra jogosult vehet részt.

a.) akinek az elvett termőföldje a 

gazdálkodó szervezet tulajdonában 

vág)' használatában van;
b.) aki a  termőföldet árverező szö

vetkezetnek 1991. január 1-jén és az 

árverés időpontjában is tagja, illetőleg 

az árverés időpontjában azért nem tag

ja , mert tagsági viszonya az Amt. 

(1992. évi II. törvény) hatálybalépését 

követően kiválással, a  szövetkezet 

gazdasági társasággá történő áta laku

lása vagy a szövetkezet megszűnése 

folytán szűnt meg (ez a módosítás 

1993. január 23-án lépett hatályba);

c.) akinek 1991. június 1-jén ab 

ban a községben, városban volt á llan 

dó lakóhelye, ahol az árverező gazda

sági szervezet termőföldterülete van.

Az árverésen való részvétel jogo

sultságát igazolni kell; a  jogosultságot 

igazolni nem tudó személyt az árveré

sen való részvételből ki kell zárni.

F ig ye lm ezte té s

Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) 

Korm. rendelet 28. és 29. §-ai alapján 

szem élyesen, meghatalmazott útján 

vagy több kárpótlásra jogosult esetén 

együttesen lehet. A meghatalmazást 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

m agánokiratba kell foglalni.

A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren 

delet 33. §-a (5) bekezdése alapján az 

árverés vezetője kizárja a további á r 

verésből azt az árverezőt, aki az a ján 

lat lezárását követően nem él vételi jo 

gával. A kizárt személy az árverési 

előlegét elveszti. Az elveszett árverési 

előleg az államot illeti meg.

A vételi jogot csak  az a jogosult 

gyakorolhatja, aki kötelezettséget vál

lal a termőföld mezőgazdasági haszno

sítására  (fertőzésm entes és gyommen

tes állapotban tartásra), és  arra, hogy 

a termőföldet a  mezőgazdasági term e

lésből öt éven belül nem vonja ki. 

Amennyiben vállalt kötelezettségét a 

tulajdonszerzéstől számított öt éven 

belül megszegi, a termőföld kárta lan í

tás nélkül állami tulajdonba kerül, és 

árverés útján lesz értékesítve.

A kárpótlásra jogosult tanyatulaj

donost, a  tanyája körüli termőföldre az 

árverés során elővásárlási jog illeti 

meg.

A vételi jog alapján szerzett termő

földnek a tualjdonszerzéstől számított 

három éven belül történő elidegeníté

séből származó bevételnek termőföld

re fordított értéknövelő beruházási ki

adásokkal csökkentett részét teljes 

egészében az e lidegenítés évében kell 

a tulajdonosnak a személyi jövede

lemadó adóalapjául szolgáló összjöve

delm éhez hozzászámítani. Bevételnek 

az illetékkiszabás alapjául szolgáló 

forgalmi értéket kell tekinteni.

Az árverésen bármely okból meg 

nem jelenő kárpótlásra jogosult ké

sőbb, a m ulasztásra hivatkozva sem m i

féle jogot nem érvényesíthet; ebből az 

okból az árverés eredm énye nem vál

toztatható meg. Árverési kifogást 

nyújthat be az árverésen részt vevő á r

verező, továbbá az árverésből kizárt 

személy az árverés lezárását követő 

három napon belül az Országos Kár- 

rendezési és  Kárpótlási Hivatalhoz.

(Folytatás a 4. oldalon)



Kulturális hírek

A Dózsa György Művelődési Ház 
szabadtéri műsort szervez a Petőfi 
téren 1995. augusztus 19-én 18
órától.
Programunk:
- A Harmónia Dance Tánc Stúdió 
debreceni és nyíracsádi csoportjá
nak műsora
- A nyíracsádi népi tánccsoport 
előadása
- A Citera együttes műsora
- Az Általános Iskola Énekkarának 
műsora
- A debreceni Virágkameválon fel
lépő népitánc csoport műsora. 
Minden érdeklődőt szeretettel vá
runk.

*  *  *  *

Először lépnek fel nyíracsádi gye
rekek szervezett formában a deb
receni Virágkameválon.
Augusztus 20án a Harmónia Dan
ce nyíracsádi és debreceni cso
portja közös műsort ad a felvonulá
son. A fellépésre a gyerekek egész 
nyáron készültek. A csoport veze
tője Szabó Barna.
Műsorukhoz sok sikert kívánunk.

♦  *  *  *

Lengyelországba Skierniewice-be 
meghívást kapott a népi tánccso
port az Országos Lengyel Folklór 
Gyermekcsoportok találkozójára.
A táncosok szeptember 15-19 kö
zött utaznak Lengyelországba.

Hirdetések
Figyelem! Mindenfajta kerék

pár javítását vállalom:
Gugg Zsolt Rákóczi u. 104.,

Tel.: 206-792.
* * * *

Nyíracsád, Kossuth u. 73. szám 

alatti családi ház 500 négy

szögöl telekkel eladó.

Érdeklődni: Nyíracsád, Tavasz 

u. 10. szám alatt lehet.

Rendőrségi hírek

Ny. Ny. nyíracsádi lakost apja e- 
lőzetes szóváltás után leszúrta, 
az ügyben eljárás folyik.

Á. L-né bejelentette, hogy férje it
tas állapotban kizavarta a lakás
ból és bántalmazta. Az ügyben 
eljárás folyik.

F. J. nyíracsádi lakos lakásába 
betörtek és onnan rádiót, ventilá
tort tulajdonítottak el ismeretlen 
tettesek 10.000,-Ft értékben.

Ismeretlen tettes a Nyíracsádi 
vegyesboltból tejtermékeket lo
pott. Elkövető elfogva, eljárás fo
lyamatban.

A Nyíracsádi Dózsa Szövetkezet 
sérelmére ismeretlen tettes cse
réplopás és villanyvezeték lopást 
követett el, 50.000,- Ft értékben. 
Eljárás folyamatban.

Nyíracsádon a Kassai utcán két 
személygépkocsi összeütközött, 
anyagi kár kb. 60.000,- Ft. Sze
mélyi sérülés nem történt.

/  /

Dorogi János rajza

MIKRO-HITEL PROGRAM TAJEKOZTATO
H AJDÚ-BIHAR M EGYEI

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

K Ö Z P O N T

A községi könyvtár új könyvei

Jókai Mór:
Erdély aranykora

Jókai 1852-ben írta történelmi té
májú regényei egyik legértéke
sebb darabját, az Erdély aranyko
rát. Cselekménye a török uralom 
hanyatlása idején játszódik Er
délyben.
Bethlen Gábor, a nagy fejedelem 
eihunyt, nehéz méltó utódot talál
ni helyébe. A török szultán erő
szakos fellépésére váratlanul 
Apafi Mihály lesz Erdély fejedel
me.
Mély, tragikus pátosz és csodála
tosan gazdag, csillogó leírások 
váltakoznak a könyv stílusában. 
Az izgalmas meseszövés, a sze
mélyes hangú, gazdag ábrázolás 
minden 14 éven felüli olvasót lebi
lincsel.

Steel, Danielle: 

Kaleidoszkóp

1944-ben Franciaországban, a 
szövetségesek partraszállása 
után játszódik a történet. A re
gény Steel színvonalasabb köny
vei közé tartozik.
Andrews, Ted:
Az aura érzékelése 

Valóban érzékeljük mások ener
giaterét? Tényleg vannak olyan 
rendkívüli képességű emberek, 
akik fénykört látnak más emberek 
teste körül? Sokat halljuk mosta
nában az aura szót, de tudjuk-e 
pontosan, mit takar, és mit árul el 
személyiségünkről, egészségi és 
lelkiállapotunkról? Ez a könyv vá
laszt ad mindezekre a kérdések
re, sőt, magunk is megtanulhatjuk 
érzékelni az aurát.

Földárverési szabályok
(Folytatás a 3. oldalról)

A kárpótlásra jogosult az általa 

megvásárolt termőföld AK értékben ki 

nem fejezett értéknövekedésének á lla 

mi támogatással csökkentett összegű 

m egtérítésére köteles a földet az árve

résen eladó részére.

A termőföld hasznosítását és vé

delmét szolgáló és/vagy a termőföld 

értékét növelő meliorációs, öntözési és 

útépítési beruházások esetében a be

ruházási költségnek az állami támoga

tással és az amortizálódott hányaddal 

csökkentett értékét kell a  földet kiadó 

részére megtéríteni. A gazdálkodó 

szervezet által elvégzett számítás he

lyességét a  kárrendezési hivatal ellen

őrzi.

A vételi jog gyakorlásával tu laj

donba kerülő termőföld új tulajdonosa 

a földet átadó gazdálkodó szervezet 

részére köteles megtéríteni az új gaz

dasági évet előkészítő, szükséges fő 

gazdasági munkáknak (szántás, ta la j

erő-visszapótlás), a zöldleltári é rté 

keknek (pl. 3  évnél nem idősebb ta 

karmányvetés) a gazdálkodó szervezet 

táblatörzskönyve alapján számított e l

lenértékét. A térítés m értékében és 

módjában az új tulajdonos és a  gazdál

kodó szervezet állapodik meg.

A vételi jog gyakorlásával tulaj

donba kerülő földeket, az annak fek

vése szerint illetékes körzeti földhiva

tal adja birtokba.

A gazdálkodó szervezet hozzájáru

lásával a  földhivatal birtokba adja  a 

termőföldet akkor is, ha a birtokba 

adás egyéb feltételei fennállnak, de a 

jogosult az elism ert tartozását nem f i 

zette meg, vagy részletfizetésben á lla 

podott meg.

Felhívjuk a tisztelt árverezni szán

dékozók figyelmét, hogy a tájékoztató 

az árverés fontosabb szabályairól, va

lamint hogy e figyelmeztetés az összes 

termőföld árverési hirdetménnyel kap 

csolatban figyelembe veendő.

H a jd ú -B ih a r  m e g ye i  
K á rre n d ezé s i H iva ta l

K ö zp o n ti A lirodák:
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 
1/B Tel./fax: 52/348-895;
52/349-901
4254 Nyíradony, Kossuth u. 38. 
Tel ./fax: 60/304-215.

Kérjük, gondosan olvassa el tájé
koztatónkat, és amennyiben úgy 
gondolja, hogy az On vállalkozása 
alkalmas lehet hitel felvételére, je 
lentkezzen személyesen vagy tele
fonon a fenti címeken.

1. A p ro g ra m  célja:
A MIKRO-HITEL program (MHP) 
általános célja a kisvállalkozások 
támogatása pénzügyi segítségnyúj
tással és tanácsadással, elsősorban 
azon a speciális területen, ahol a 
kisvállalkozások igényeit a keres
kedelmi bankok jelenleg nem tud
ják kielégíteni. A Program másik 
célja, hogy a támogatás eredmé
nyeként ezek a vállalkozások mi
hamarább a kereskedelmi bankok 
ügyfeleivé váljanak.

2 . A p é n zü g y i seg ítségre való  
a lka lm a ssá g :

A MHP pénzügyi segítségét igény
lő vállalkozó és vállalkozása meg 
kell hogy feleljen bizonyos követel
ményeknek.
2 .1 .  A hitelkérelem  benyújtá
sára jogosultak:
Mindazok az egyéni vagy társas 
vállalkozások, mezőgazdasági kis
termelők, akik a következő feltéte
leket teljesítik:
- nem lehel kifizetetlen tartozása 
és tiszta kölcsönfelvevői múlttal 
kell rendelkeznie;
- rendelkeznie kell az üzletvitelhez 
szükséges valamennyi készséggel 
és képesítéssel;
- rendelkeznie kell a tervezett be
fektetés legaláb tíz százalékát kite
vő saját tőkével.
Ha Önnek jelenleg nincs munkavi
szonya és nem rendelkezik egyéb 
jövedelemmel, nagyobb eséllyel 
pályázhat a hitelre, mint a munka
viszonnyal rendelkezők.
2 .2 .  Az alkalmas vállalkozás
A meglévő, vagy tervezett vállalko
zás formájától és tevékenységi te
rületétől függetlenül teljesítheti az 
alkalmasság feltételeit. A Helyi 
Vállalkozói Központ (HVK) időről 
időre meghatározza azokat a tevé
kenységi területeket, melyek e- 
lőnyt élveznek a pénzügyi segít
ségnyújtás elnyerésében. 
Vállalkozása nem alkalmas a pénz
ügyi segítségnyújtásra, ha az tör
vénybe ütköző módon működik, ha 
szerencsejátékokhoz vagy egyéb 
„Csak 18 éven felülieknek” szánt 
tevékenységhez kapcsolódik, vagy 
a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevé
kenység társadalmi, erkölcsi vagy 
vallási értékeket sért, illetve ha 
várhatóan rontja a HVK, a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 
vagy a PHARE Program hírnevét. 
Az alkalmas vállalkozás életképes, 
vagy rendelkezik az életképesség 
lehetőségével. A vállalkozásnak, 
mikor először folyamodik hitelért, 
különösen a következő feltételek
nek kell megfelelnie:
- bejegyzett vagy bejegyzésre jogo
sult vállalkozásnak kell lennie;
- a vállalkozás által foglalkoztatott 
alkalmazottak száma nem halad
hatja meg a tíz főt;
- a vállalkozás tulajdonában lévő 
eszközök nettó értéke legfeljebb 
2,5 millió forint lehet;
- már működő vállalkozás esetén a 
korábban elért éves árbevétel nem 
haladhatja meg a 8 millió forintot, 
kereskedelmi tevékenység esetén a 
10 millió Ft-ot;

- életképes üzleti tervvel kell ren
delkeznie, melyben az adott idő
szakra eső törlesztés nem halad
hatja meg az adózás előtti nyereség 
felét.
Ezen felül:
- a vállalkozásnak más pénzintézet 
felé nem lehet hiteltartozása,
- nem lehet külföldi részvétellel 
alapított vállalkozás.
A hiteligénylés benyújtása esetén a 
hitel teljes futamidejére vonatkozó 
üzleti és pénzforgalmi tervet kell 
készítenie. A HVK ehhez forma- 
nyomtatványokat biztosít, melyeket 
a hiteligénylő tölt ki. Ezen felül az 
üzleti tervhez csatolni kell a követ
kező iratok másolatát:
- vállalkozói engedély, társasági 
szerződés, cégbejegyzés (ha még 
nincs, akkor a cégbejegyzési kére
lem);
- a beruházási tervet alátámasztó 
iratok (szándéknyilatkozat, áraján
lat, adásvételi előszerződés);
- tulajdoni lapok, bérleti szerződé
sek;
- értékesítési lehetőségek (szán
déknyilatkozat, szerződés, előzetes 
megállapodás);
- zálogfelajánlás (a zálogtárgy ira
tai);
- működési engedély az illetékes 
hatóságtól;
- az előző évi adóbevallás és mér
leg;
- banki információ (a számlavezető 
banktól, vagy bármelyik banktól, 
amelyik már folyósított hitelt a vál
lalkozásnak). Egy vállalkozás leg
feljebb három alkalommal vehet 
igénybe hitelt. A további hitel- 
igénylések esetén szintén meg kell 
felelni a követelményeknek, és 
igazolni kell, hogy az előző hitel 
megfelelő módon kerüli felhaszná
lásra.

3. A h ite l
3 .1 .  A hitel célja:
A hitel felhasználható gépek, be
rendezések és egyéb állóeszközök 
vásárlására. Ezen kívül a hitel for
dítható ingatlan vásárlására, építé
sére, saját tulajdonú ingatlan átala
kítására és tenyészállatok 
vásárlására is.
A hitel legfeljebb harminc százalé
ka használható fel forgótőkeként.
A hitel nem használható fel bérelt 
ingatlannal kapcsolatos beruházá
sokra és eszközöknek új eszközök
re való kicserélésére. A hitel nem 
használható fel olyan költségek fe
dezésére, mint például bérek, bér
leti díjak, energiaköltségek. Ez 
alól rövid időre kivételt képezhet 
az a speciális eset, amikor a vállal
kozás nem képes ezeket a költsé
geket fizetni, csak ha már árbevé
telhez jutott.
3 .2 .  A hitel összege:
A hitel összege nem haladhatja 
meg az 500.000,- Ft-ot.
3 .3 .  A hitel futamideje:
A hitel futamideje hat hónaptól há
rom évig terjedhet, az üzleti terv 
pénzforgalmi előrejelzésében ki
mutatott visszafizetési képesség 
függvényében.
3 .4 .  Türelm i idő:
A törlesztés megkezdése előtti tü
relmi idő nem lehet több, mint hat 
hónap. A kamattörlesztésre nem 
adható türelmi idő.
3 .5 .  Kamat:
A hitelek kamata megegyezik a 
Magyar Nemzeti Bank által meg
határozott jegybanki alapkamattal. 
A kamat a teljes futamidő során ál
landó.
A kamat negyedévenként fizeten
dő. Késedelmes fizetés esetén bün
tetőkamatot kell fizetni.
3 .6 .  Jutalék, költségek, díja
zás:

A HVK semmiféle további jutalé’ 
kot, adminisztrációs költséget, dí 
jazást nem számít fel.
3 .7 .  Saját erőből történő hol' 
zájárulás:
Az alkalmasság feltétele, hogy I 
hitelfelvevő saját forrásaiból i! 
hozzájáruljon a befektetéshez. I 
hozzájárulás nem lehet kevesebb 
mint a hitel összegének tíz százaié 
ka.
3 .8 .  A hitel felhasználásánál 
határideje:
A hitelt a hiteligénylés jóváhagy* 
sától számított két hónapon beli* 
fel kell használni. Ellenkező esel 
ben a hitel megszűnik, hacsak # 
időtartamot a HVK meg ne« 
hosszabbítja.
3 .9 .  Biztosíték:
A hitel biztosíték ellenében kerí 
folyósításra. E rre a célra l e g a l á b l  

a hitelből vásárolt állóeszközt W 
kell ajánlani. Ha ennek az érték* 
nem éri el a hitel összegét, a HVK 
a különbözetié egyéb biztosíték^ 
is elfogadhat.
3 .1 0 .  Biztosítás:
A vállalkozó biztosítást köt a fede' 
zetként felajánlott eszközökre. *■ 
szerződés megkötéséhez a HVK 
segítséget nyújthat. A hitel telje* 
visszafizetéséig a biztosítás ked
vezményezettje a HVK.
3 .1 1 .  Büntetés:
A hitelnek az üzleti tervben, illetve 
a hitelszerződésben feltünteted 
rendeltetésétől eltérő módon val1 
felhasználása, a hitelen vásárol1 
eszköz jóváhagyás nélküli elidege' 
nítése, vagy a kamat, illetve tőke 
törlesztés szándékos felfüggesztési 
a kintlévő tőke és az addig esede 
kés kamatok egyenlegének azoniií' 
li visszafizetési kötelezettségé1 
vonja maga után.
3 .1 2 .  M ásodik és harmadik 
hitel felvétele:
Egy vállalkozás legfeljebb három 
szór kaphat Mikro-Hitelt. A máso" 
dik, illetve a harmadik hitelre az* 
vállalkozás alkalmas, amelyik ** 
előző hitelt teljes mértékben visZ’ 
szafizette, vagy a legutóbbi hitel f°' 
lyósítása óta legalább egy év eltel 
és törlesztési probléma nem merül 
fel.
Ezen felül a HVK meggyőződik af 
lói, hogy az előző hitel felhasznál? 
sa megfelelően történt-e, a hitel 
hatása megmutatkozik-e a vállal’ 
kozás fejlődésében, valamint arról 
hogy a vállalkozás még mindig tel' 
jesíti-e az alkalmasság 2. pontba1 
leírt feltételeit.
3 .1 3 .  A M ikro-H itel I’rograrf 
Szabályzata értelm ében  a jóv£ 
hagyott hitelek összegénél 
25% -ával a két évnél nel* 
idősebb vállalkozásokat kel 
támogatni.
A hitelek odaítéléséről a Haj' 
dú-B ihar m egyei Vállalkozó* 
fejlesztési Alapítvány Kurató 
riuma által választói
M ikro-H itel B izottság dönt.
3 .1 4 .  Folyósítási feltételek:
A hitel folyósítása előtt a vállalko 
zónák be kell nyújtania a biztos1 
tékhoz kapcsolódó valamennyi itt 
tót, számlát kell nyitnia a HVl 
által kijelölt banknál és igazolni 
kell, hogy a kívánt saját forrása 
rendelkezésére állnak.
A folyósítás a bankszámlára tört* 
nik a vásárlást igazoló irat<’ 
(számla, adásvételi szerződés) b* 
nyújtása ellenében, hacsak a HVl 
másként nem rendelkezik.
A hitelek folyósítását a HVK áll* 
megbízott bank, az Orezágos Tak* 
rékpénztár és Kereskedelmi Bal' 
Rt. Hajdú-Bihar megyei Igazgat* 
sága végzi.

NYÍRACSÁDI ÉLET Nyíracsád havonta m egjelenő lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 4262 Nyíracsád, Kassai út 4. Telefon: 1 

Készült: a PIREM ON Kisvállalat Vámospércsi Nyom daüzem ében 4287 Vámospércs, M alom u. 2. Felelős vezető: Dr. Gere Kálmán vezérigazgató

k

L


