
Piac, konyha, temető: több projekt is 
lezárult Nyírcsaholyban 
Közel százmillió forint értékben adtak át beruházásokat a településen. 

– Öt projektünket adtuk át. A Magyar Falu Programnak köszönhetően közel 3 millió forintból 
újulhatott meg Nyírcsaholy védőnői szolgálatának orvosi eszközparkja: minden olyan 
felszerelést beszereztünk, amely szükséges a korszerű ellátáshoz – mondta el lapunknak 
Magyar Csabáné, a település polgármestere. – Egy másik beruházás a közétkeztetésre 
irányult. Húszmillió forintból felújítottuk az óvodánk konyháját, ahol nemcsak a gyerekeknek 
főznek, hanem az időseket is innen látjuk el, illetve vendégebédeseink is vannak.

Megtelhet a piac

A polgármester hozzátette: szintén a Magyar Falu Programban pályázati forrásból és önerőből
újulhatott meg a temető két parcelláját elválasztó út, illetve egy kegyeleti hűtőt is vásároltak. 
Emellett beszereztek egy traktort is árokásó adapterrel tízmillió forintért, amely abban lesz a 
segítségükre, hogy a mezőgazdasági utakat karbantarthassák a földek mentén, így a gazdák 
könnyebben közlekedhetnek. A rendezvényen átadtak egy termelői piacot is, amely 
hatvanmillió forintból jött létre.
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– Nagyon fontos, hogy a vidéken élők érezhessék ugyanazt az életminőséget, mint a városi 
emberek – mondta el a projektek átadórendezvényén Kovács Sándor országgyűlési képviselő. 
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– Reményeink szerint hamarosan ez a termelői piac is megtelik majd helyi termékekkel, 
egészséges portékákkal, melyek értékesebbek lehetnek, mint a multik polcain kínált áruk.

Fejlődő közösségek

A képviselő lapunknak nyilatkozva hozzátette: ha eleinte még kevés termelő is érkezik a 
közelmúltban a megye több helyszínén is átadott termelői piacokra, ez egy olyan mintát ad a 
kistelepüléseken élőknek, amely újra beindíthatja, fellendítheti a háztáji gazdálkodást.

Kovács Sándor arról is beszélt, hogy a helyi termékek minőségére garancia, hogy a vásárlók 
pontosan tudják, honnan származnak azok a zöldségek, gyümölcsök vagy más élelmiszerek, 
melyeket lakóhelyükön vásárolnak. – Jó érzés látni, ahogy a közösségek erősödnek és 
fejlődnek – emelte ki az ünnepségen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke.

– Ezek a fejlesztések azt mutatják, hogy az itteniek tudnak és akarnak is tenni azért, hogy az 
életterük olyan legyen, amelyben jól érzik magukat, és ezzel is hozzájárulnak a magyar 
kultúra erősítéséhez.
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