Nyíracsád Község Önkormányzata
Hajdú-Bihar megye
Nyíracsád 4000 fős Dél-Nyírségi település,
Debrecentől 35 km-re, a román határ
közelében helyezkedik el. Régészeti
kutatások bizonyítják, hogy a település már a honfoglalás előtt
is lakott volt. Elődeink az elmúlt
évezred során többször újjáépítették Acsádot, Nyíracsádot.

4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. www.nyiracsad.hu

A településhez szervesen kapcsolódik a 6000 hektáros Gúthierdő, mely gazdag vadállományáról és különleges növényvilágáról
híres. Itt lőtték a világbajnok dámbikát
1993-ban. Nyíracsádon őrizzük a népi hagyományokat (néptánc, citera, betlehemezés,
pászkaszentelés). A háromszintes Malom Galéria, valamint számos helyi rendezvény is bizonyítja, hogy Nyíracsádot a látnivalók és programok sokszínűsége jellemzi.
A község földrajzi elhelyezkedése gazdasági szempontokat tekintve nem túl előnyös, ennek következtében az itt élő
lakosság nagy részének a mezőgazdaság ad biztos megélhetést. A község a halmozottan hátrányos helyzetű
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dr. Nagy János, polgármester
települések közzé tartozik, így nyílt
lehetőség önkormányzatunknak
a startmunka-mintaprogramokban
részt venni. Először 2012-ben 96 fő
részvételével valósult meg három
mintaprogram (mezőgazdasági, illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása,
mezőgazdasági utak rendbetétele), amely 2013-ban a téli és
egyéb értékteremtő projektlábbal kiegészülve, 123 főt foglalkoztatott önkormányzatunk. A projektek megvalósulásával a
település mezőgazdasági útjai, a vízelvezető árkai megfelelő
karbantartást kaptak, számos földterület került művelés alá, a
közigazgatási területen az időről-időre megjelenő hulladékpontok felszámolás alá kerültek. Lehetőségünk adódott idősek segítésére, ami az elöregedő lakosság miatt kiemelt szerepet kapott. Gyalogút építésével (ami nagymértékben megkönnyíti a rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz, valamint
a község központjába való eljutást) továbbá járdaépítéssel, a
lakosság régi igényeinek sikerült megfelelnünk. A jövőt tekintve bővíteni kívánjuk tevékenységeink sorát, bízva azok
önfenntartóvá válásában.
Konyári József, közfoglalkoztatott
A téli és egyéb értékteremtő projekten belül a gyalogút és járdaépítésen vettem részt. Az elvégzett munkáért járó bér mellett, olyan tapasztalatokat szereztem a betonozás és a térkövezés
területén, amellyel az elhelyezkedési lehetőségeim nagymértékben
növekedtek. Kiemelném, hogy az elvégzett munkánk a helyi lakosság
életkörülményeinek javítását szolgálják, hosszú évtizedeken keresztül,
amit az önkormányzat helyiek alkalmazásával ért el. Szeretnék több ilyen
programban is részt venni a településen.

