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A képviselõ-testület
munkájáról
Nyírlugos Város Önkormányzati képviselõ-testülete
a Lugosi Krónika legutóbbi számának megjelenése óta
négy nyílt és egy zárt ülést tartott.
A 2008. április 14-iki ülésen a képviselõ-testület módosította a 2007. évi önkormányzati költségvetést. A módosításra a 2007. második félévében elnyert pótelõirányzatok
beépítése miatt volt szükség.
Ezt követõen elfogadta a
testület a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. Errõl a
Lugosi Krónika elõzõ számában elõzetesen már beszámoltunk a közmeghallgatáson elhangzottak közzétételével.

A képviselõ-testület a rendelet
elfogadásával egyidejûleg
megállapította, hogy a 2007.
évi gazdálkodás kiemelkedõ
volt. Az önkormányzat valamennyi vállalt feladatát ellátta.
A gazdálkodás egyensúlyát
pénzhiány nem zavarta. Az
önkormányzat minden hónapban késedelem nélkül ki tudta
fizetni a munkabéreket, a segélyeket, az egyéb támogatásokat, a közüzemi számlákat,
(folytatás a 4. oldalon)

A sport és a szerencse
eredménye
A Szerencsejáték Zrt.
2008. június 26-án a labdarúgó
EB ideje alatt neves magyar
labdarúgók részére tippelõ játékot szervezett. Ebben a játékban részt vett Nyírlugos
szülötte, Dzsudzsák Balázs
magyar válogatott labdarúgó a
PSV Eindhoven játékosa is.
Kiderült, hogy Balázs nemcsak a játéktéren, hanem a tippelésben is bajnok, hiszen a játékot megnyerte és ezzel a
szervezõ jóvoltából 600.000

forinthoz jutott, melyet azonban nem saját céljaira használt
fel, hanem a Nyírlugosi Általános Iskola részére ajánlott
fel.
A felajánlást jelképesen
Hovánszki György Nyírlugos
Város Polgármestere és
Dzsudzsák András, Balázs
édesapja vette át Budapesten
az Orczy-kertben. A támogatásból a nyírlugosi gyerekek
részére sporteszközöket fog
vásárolni az önkormányzat.

Érettségi Nyírlugoson
2008. június 18–19-én került sor a második érettségi vizsgára
Nyírlugos városában. Huszonnyolc tanuló kezdte meg a vizsgáit, és mindenkinek sikerült megfelelnie a követelményeknek. Egy fõ tett ismétlõ érettségit magyarból és történelembõl.

A

Krónika kínálója

Óvodák életérõl

— 3. oldal

Hirdetmény

— 5. oldal

Városunk sportéletébõl

— 8. oldal

A következõ érettségi átlagok születtek: magyar nyelv
és irodalom: 2,3; történelem:
3,2; matematika: 2,3; biológia: 2,9; földrajz: 3,1; tantárgyi átlag: 2,8.

A vizsgabizottság dicséretben részesítette: magyar szóbeli feleletéért Tóth Lajosnét;
történelembõl Bogdán Zsoltot,
(folytatás a 2. oldalon)
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Érettségi Nyírlugoson
ÉRETTSÉGIZZEN
VAGY SZEREZZEN SZAKMÁT
ESTI TAGOZATON
NYÍRLUGOSON!

(folytatás az elsõ oldalról)

Bródi Sándornét, Forjánné
Terdik Katalint, Orosz Szilviát
és Pósán Zsanettet; biológiából Forjánné Terdik Katalint,
földrajzból Kökényesi Ferencnét és Juszku Miklósnét.
A 2007–2008-as tanévet
szép eredményekkel zártuk le.
Dicséretet tízen kaptak jó tanulmányi eredményük alapján:
a 12. A-ban Tóth Lajosné; a
11. A-ban Bátoriné Murnyák
Magdolna Csilla, Mátyás Gábor, Melkó Andrásné és Csillám Imréné, a 10 A-ban Illyés
Gyöngyi; a 9. A-ban Kiss Jánosné; a gazdasági informatikusoknál, a 13.A-ban Kupeczné Máté Katalin, Szücsné
Nagy Irén, Smiger Róbert.
Továbbtanulási lehetõséget nyújt a Báthori István Középiskola és Szakiskola érettségi bizonyítvánnyal rendelkezõk számára. Választani lehet a
következõ OKJ-s szakmák között: gazdasági informatikus,
mûszaki informatikus, pénzügyi-számviteli ügyintézõ, iskolatitkár, ügyintézõ titkár, kereskedelmi ügyintézõ és logisztikai ügyintézõ. Megfelelõ számú jelentkezés esetén tudunk
indítani szakképzést.
Remélem, jövõre is hasonló szép eredményekrõl számolhatok be.
Elekné Fark Katalin
igazgató-helyettes

A 2008. évi
érettségizõk
névsora:
• Balogh Szabolcs
• Bródi Sándorné
• Csajkos Andrea
• Fenyvesi Zsuzsanna
• Forjánné Terdik Katalin
• Gulyás Kitti
• Gulyás Renáta
• Holhós Adrienn
• Jónás József
• Jónás Rozália
• Juszku Miklósné
• Kótabé Zsolt
• Kökényesi Ferencné
• Krekk Zsoltné
• Leveleki Sándor
• Lipécz Renáta
• Madarász Tibor
• Nagy Edit
• Nemes Imre
• Német Istvánné
• Orosz Szilvia
• Pósán Csaba
• Pósán Zsanett
• Rák István
• Szabóné Hugert Beáta
• Szabóné Vámos Edit
• Szim Györgyné
• Tébold Renáta
• Tóth Lajosné

A nyírlugosi általános iskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) épületében mûködõ Báthori István Középiskola
és Szakiskola felvételt hirdet a 2008/2009. tanévre, felnõttek számára esti tagozatú gimnáziumi és szakközépiskolai
oktatásra.
Az esti képzéseket hetente két alkalommal tartjuk
(15.00 és 20.10 óra közötti idõpontban), és olyan tankötelezettségi korukat betöltött érdeklõdõknek kínáljuk, akik
munkájuk, vagy egyéb elfoglaltságuk mellett szeretnék az
érettségi bizonyítványt, vagy a választott szakképesítést
megszerezni.
A beiratkozáskor egyösszegû iskolafenntartási-hozzájárulás fizetendõ, amelynek összege: 11.000,– Ft/tanév.

Miért érdemes hozzánk beiratkozni?
O

O
O
O

O

O

Elõzetes tanulmányok beszámításával lehetõséget
adunk a tanulmányi idõ lerövidítésére
Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak
23 éves korig a családi pótlék igénybe vehetõ
Oktatógárdánk magasan kvalifikált tanárokból
áll össze
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az intenzív diákélet
kialakítására
Szükség esetén egyéni konzultációkkal is segítjük
a tanulási nehézségekkel küzdõk felzárkózását,
továbbhaladását

Választható OKJ-s szakmák:
O
O
O
O
O
O
O

Gazdasági informatikus
Mûszaki informatikus
Pénzügyi – számviteli ügyintézõ
Iskolatitkár
Ügyintézõ titkár
Kereskedelmi ügyintézõ
Logisztikai ügyintézõ

Beiratkozási idõpontok:
2008. augusztus 04–08-ig
2008. augusztus 25–29-ig
Pótbeiratkozás:

08:00–12:00 óra
13:00–17:00 óra
2008. szeptember 01–05.

Érdeklõdni és további felvilágosítást kérni
Elekné Fark Katalin tagintézmény-vezetõtõl
a következõ telefonszámokon lehet:
06-30-280-3021 és 06-42-288-034.
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Óvodánk életérôl

„ A gyermekek olyanok, mint a tükör
Ha szeretettel veszik körül õket,
Õk is szeretetet sugároznak.”
(Anthony de Mello)
Hitvallásunk, hogy szeretetet nyújtsunk, mely által megnyílik a világ a
gyermekek számára. Boldogság tükrözõdik kis arcukon a felfedezésektõl, a
tudásvágytól.
Tavaly szeptemberben öt vegyes csoportban 116 gyermek kezdte meg óvodai
életét új mesepalotánkban. Büszkeséggel
tölt el bennünket, hogy közöttünk más település gyermekei is vannak, Nyírbátorból, Nyírbéltekrõl és Nyírmihálydiból.
Nevelõtestületünk szakmailag jól felkészült, tudásukat folyamatosan gazdagítják továbbképzéseken, hospitálásokon.
Óvónõink kreativitásának és ügyességének köszönhetõen óvodánk az évszakoknak megfelelõen mindig ötletes, szép
dekorációval van felöltöztetve.
Nevelési programunk az évszakok
alapján a természet körforgására, változásaira, az ezekhez kapcsolódó jeles napokra épül, egyre magasabb szintû tapasztalatszerzéssel. Nevelõ-fejlesztõ munkánkat
segítette a Pedagógiai Szakszolgálattól

logopédus és fejlesztõ pedagógus. Gyermekeink mozgáskultúrájának fejlesztéséhez a néptánc oktatás folytatódott.
Szemán László görög katolikus esperes úr a kicsik hitoktatásával fejlesztette a
gyermekek személyiségét, világképét. Irodalmi élményszerzés gazdagításaként
több zenés elõadást és bábszínházat szerveztünk.
Hagyományként ebben az évben is
megrendeztük a helyi mesemondó versenyünket. A Kistérségi versenyen és a
Nyírbátori Ki-Mit-Tud-on megnyerték
gyermekeink az I. és a II. helyezést szép
mesemondásukkal.
Az óvodából az iskolába történõ zavartalan átmenet megkönnyítésére, gyermekeink jó felkészítése érdekében közös
szakmai napokat szerveztünk az általános
iskolával. Dr. Kelemen Lajos adjunktus
pszichológus, fõiskolai tanár elõadást tartott a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek integrációjáról, felzárkóztatásáról pedagógusainknak. Szülõi értekezleten a gyermekek iskolai érettségérõl, integrációjáról tájékoztatta a szülõket.
Pályázati forrásokból három udvari játékot telepítettek játszóudvarunkra gyermekeink nagy örömére, ezen kívül több
fejlesztõ eszközt, játékokat, tornaszereket

kaptunk. Az iskolai gyermeknapon közös
játékokon versenyeken szórakoztak a kicsik, majd zenés elõadást élvezhettek az
iskolai tanulókkal együtt.
Az Óvodai Gyermeknapon ugráló vár,
arcfestés, kismotor várta gyermekeinket
és a leendõ kis ovisokat felhõtlen, vidám
együttlétre.
Ünnepségeinket meghitt hangulatban,
szép kis mûsorcsokrokkal tartottuk meg.
Ballagásunkon 38 gyermek búcsúzott el
tõlünk, átlépve a felvirágozott 6-ost.
Szeretetünkkel kísérve kívánjuk nekik, hogy tanuljanak nagyon jól az iskolában és váljon valóra minden csodás álmuk.
Polgármester úrnak köszönhetõen
óvodánk a legjobb feltételek között mûködhet, nevelõ munkánkat, elképzeléseinket maximálisan támogatja.
Köszönöm óvodánk pedagógusainak,
dolgozóinak egész évi áldozatos munkáját, a sok-sok türelmet, a szülõk segítségét
és elismerését munkánk iránt.
Mindezekért, szeretetünkért a legszebb köszönet gyermekeink szemébõl és
arcáról tükrözõdõ önfeledt boldogság.
Gajdos Antalné
óvodavezetõ
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A képviselõ-testület munkájáról
(folytatás az elsõ oldalról)

mûködtek az önkormányzati
intézmények.
Az önkormányzat térítésmentesen biztosította az általános iskolások tankönyveit, az
óvodások és általános iskolások részére naponta az iskolatejet. Több mint 2 millió forintot fordított az önkormányzat a
felsõoktatásban tanulók támogatására a Bursa Hungarica
programban. A középiskolában az Arany János Tehetséggondozó programban mintegy
félmillió forintot fordított a
középiskolások támogatására.
Emellett megvalósult az
ivóvízellátáshoz feltétlenül
szükséges új vízmû kút, átadásra került a biológiai
szennyvíz tisztító, a Templom
utcán a járdaépítés és a városliget kialakítása. A korábbi
évekhez hasonlóan több foglalkoztatási program keretében
több százan kaptak munkát
köz-, közhasznú és közcélú
munka keretében.
Még ezen az ülésen döntöttek a képviselõk arról, hogy
a mûködési forráshiány csökkentése érdekében – élve a törvény adta lehetõséggel – úgynevezett önhibáján kívül forráshiányos településeknek járó
vissza nem térítendõ támogatásra pályáznak. Azóta ennek a
pályázatnak az eredménye is
megszületett. A Pénzügyminisztérium 74 millió 233 ezer
forint támogatásban részesítette az önkormányzatot, mely a
mûködési feladatok finanszírozására használható fel.

A képviselõ-testület tagjai
döntöttek arról is, hogy rendezik az alpolgármester, a tanácsnokok, a képviselõk, valamint az önkormányzati bizottságok tagjainak tiszteletdíját.
Ezeknek a tiszteletdíjaknak a
mértékét törvény határozza
meg. Nyírlugoson 2004. év óta
a tiszteletdíjak nem változtak.
Most a képviselõ-testület az
önkormányzati képviselõk havi tiszteletdíját bruttó 38 ezer
forintban állapította meg. Aki
bizottsági tag, további havi
bruttó 9 ezer forintot, aki bizottsági elnök vagy tanácsnok,
havi bruttó 11 ezer forintot
kap. A nem képviselõ bizottsági tagok havi bruttó 9 ezer forintban részesülnek, amennyiben legalább két bizottsági
ülésen részt vesznek. A képviselõk az elõzõekben részletezett tiszteletdíjat csak abban az
esetben kaphatják meg, ha a
képviselõ-testületi ülések több
mint 75%-án részt vesznek.
Ezt is csak utólag ha az elõbbi
feltételt már teljesítették. Az
alpolgármester tiszteletdíját
havi bruttó 49 ezer forintban
állapította meg a képviselõtestület.
A június 23-iki ülésen a
képviselõ-testület tárgyalt az
általános iskola igazgatói pályázatokról. A pályázati felhívásra három pályázat érkezett.
Dominyákné Rezes Éva megbízott igazgató, Elek Szilárd
nyírábrányi és Szegedi Károly
nyírbátori pedagógus pályázott. A képviselõ-testület a
döntést elhalasztotta, mivel a
napirend tárgyalása közben

Elek Szilárd pályázatával kapcsolatban felmerült kérdést az
ülésen nem lehetett tisztázni.
A képviselõ-testület a legújabb szabályoknak megfelelõen újból döntött arról, hogy
az általa telepített erdõsítések
alatt található állami tulajdonú
földterületek tulajdonjogát
igényli az állami vagyonkezelõtõl.
Elfogadta a képviselõ-testület az önkormányzat 2007.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést és
az Óvoda alapító okiratának
módosítását.
Az ülést követõ zárt ülésen
a képviselõk szociális ellátás
megállapítása iránti kérelem
elutasításának fellebbezését
tárgyalták meg.
A június 30-iki rendkívüli
ülés megtartására a korábban
elhalasztott iskola igazgatói
döntés miatt került sor. Az elõzõ ülésen nem tisztázható kérdést idõközben megnyugtató
módon sikerült tisztázni, így a
képviselõ-testület meghozhatta
döntését. A képviselõk titkos
szavazás alapján Elek Szilárd
pályázó pályázatát fogadták el,
és a következõ öt tanévre õt
bízták meg az általános iskola
vezetésével. (Az új igazgatót a
Lugosi Krónika 6. oldalán mutatjuk be.)
A július 21-iki ülésen a
képviselõk elfogadták az Önkormányzati Kht. 2007. évi tevékenységérõl szóló közhasznúsági jelentést. Határoztak arról is, hogy a korábban elhatá-

rozott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó úgynevezett
város rehabilitációs pályázathoz szükséges elõzetes akcióterületi tervet is elfogadják. Ez
szükséges ahhoz, hogy a tervezett többcélú közösségi épület
(polgármesteri hivatal, védõnõi szolgálat, stb.), a közterületek felújítása és a piac megfelelõ körülmények között történõ elhelyezésére irányuló
pályázat befogadásra kerüljön.
A képviselõk elfogadták az
általános iskola udvarán létesítendõ motorkerékpár tanpálya
építésének költségét és felhatalmazták a polgármestert a
megvalósítására. Mivel a
gyógyszertár felépítésére korábban vállalkozó pénzügyi
befektetõ visszalépett, a képviselõ-testület tagjai hasonló feltételek mellett lehetõséget adtak ifj. Hovánszki Györgynek,
hogy magánemberként megvásárolhassa a Rákóczi utca és
Kis utca sarkán álló területet.
Feltétel, hogy három éven belül itt új gyógyszertár épüljön,
ellenkezõ esetben a telek tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.
A képviselõ-testületi ülések továbbra is nyilvánosak,
kivéve a zárt üléseket. Az ülésekrõl készült jegyzõkönyvek
– kivéve a zárt ülésekét –
munkaidõben a Polgármesteri
Hivatal (Nyírlugos, Encsencsi
u. 1–3.) 4. sz. irodájában megtekinthetõk.
Dr. Hancsicsák Mihály
jegyzõ

Készül a motorkerékpár tanpálya

GRATULÁLUNK
Ezúton is gratulálunk dr. Hancsicsák Mihály
jegyzõ úrnak, aki a jogi egyetemet elvégezte,
diplomája mellé megszerezte a doktori címet is.
Ezentúl már magasabb szakképesítés
és szélesebb körû ismeretek birtokában
végzi munkáját városunk és polgárai érdekében.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk.
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HIRDETMÉNY
Nyírlugos Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni, csak nyírlugosi állandó lakcímmel rendelkezõ lakosok részére, az alábbiakban felsorolt bontott anyagokat:
• cserépkályha komplett

1 db

• 60 cm 4 oszlopos radiátor lemez,
10 tagú
3 db
• 60 cm 4 oszlopos radiátor lemez,
20 tagú
11 db
• 60 cm 4 oszlopos radiátor lemez,
25 tagú
4 db
• 60 cm 4 oszlopos radiátor lemez,
30 tagú
3 db
• 60 cm 4 oszlopos radiátor lemez,
35 tagú
4 db
• vegyestüzelésû kazán (szén+fa)
1 db
• vegyestüzelésû kazán
(szén-fa-olaj) TS-5-ös
1 db
• C18-as gázkazán
1 db
• Vailant gázkazán
1 db
• Gázkonvektor
5 db
• beépített szekrény 1,80 x 2,70-es 1 db
• gáztûzhely (földgázos)
1 db
• hûtõszekrény (kb. 120 literes)
1 db
• 10 literes vízmelegítõ
1 db
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,60 x 2,00 üvegfal
1 db
1,80 x 1,50 ablak
3 db
0,60 x 0,90 ablak
7 db
0,70 x 0,70 ablak
6 db
1,20 x 1,40 ablak
2 db
2,35 x 1,55 ablak
15 db
2,00 x 1,55 ablak
14 db
1,60 x 1,55 ablak
2 db
1,00 x 2,10 ajtó
14 db
1,00 x 2,10 ajtó (küszöb nélküli) 9 db
1,40 x 2,10 ajtó
3 db
1,40 x 2,10 ajtó (bejárati)
2 db
1,50 x 2,35 ajtó (bejárati, dupla) 1 db
1,00 x 2,10 ajtó (bejárati, dupla) 1 db
2,35 x 3,00 garázskapu (fém)
1 db
1,40 x 2,00 kétszárnyas (fém)
1 db

Fenyõáru:
• 0,15 x 0,15 x 6,30 fm
• 0,15 x 0,15 x 5,00 fm
• 0,15 x 0,15 x 3,00 fm
• 0,12 x 0,12 x 3,50 fm
• 0,10 x 0,14 x 6,00 fm
• 0,12 x 0,12 x 5,00 fm
• 0,12 x 0,12 x 4,00 fm
• 0,10 x 0,10 x 4,00 fm
• 0,12 x 0,12 x 3,00 fm
• 0,12 x 0,12 x 3,50 fm

33 db
10 db
18 db
7 db
13 db
2 db
5 db
10 db
23 db
16 db

•
•
•
•
•
•

0,12 x 0,12 x 3,00 fm
0,10 x 0,12 x 3,00 fm
0,10 x 0,12 x 2,00 fm
0,12 x 0,12 x 3,70 fm
0,12 x 0,14 x 1,00 fm
0,18 x 0,20 x 9 fm

Akác gerenda:
• 0,14 x 0,15 x 5,70 m gerenda
• 0,14 x 0,15 x 4,60 m gerenda
• 0,12 x 0,12 x 3,70 m szarufa
• 0,10 x 0,12 x 6,00 m szarufa
• 0,10 x 0,12 x 3,00 m szarufa
• 0,12 x 0,14 x 2,00 m áthidaló
• 0,12 x 0,14 x 1,50 m áthidaló
• 0,12 xû 0,14 x 2,60 m áthidaló
Tetõléc:
• 1” tetõléc
Akác felsõdeszka:
• 1” deszka (akác)
• Stukatur deszka
• stablon deszka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 db
62 db
40 db
19 db
20 db
1 db

Az önkormányzat fenntartja a jogot
arra, hogy a minimális kikiáltási ár
alatt nem értékesíti a bontott anyagot,
illetve idõközben felmerülõ közösségi
érdek esetén bizonyos anyagokat az értékesítés alól kivon!

4 db
15 db
18 db
16 db
4 db
8 db
20 db
50 db

Anyakönyvi hírek

1800 fm
200 m2
210 m2
30 m2

bontott Hg lemez kb.
30 m2
cserép egy és két füles kb.
1000 db
bontott tégla kb.
30–35.000 db
tufa
kb. 700 db
válaszfal tégla
kb. 500 db
mosogató
1 db
mosdó
4 db
WC + tetõ + tartály
4 db
6 x 20 W-os neon
11 db
2 x 20 W-os neon
6 db
1 x 40 W-os neon
12 db
irattartó szekrény (lemez)
1 db
konnektor
31 db
kapcsoló
22 db
egyenes és ferde fali foglalat
20 db

Az önkormányzat a fent felsorolt
anyagoknak kialakítja a minimális kikiáltási árát, amelyre versenytárgyaláson lehet licitálni 2008. augusztus 25-én (hétfõn) reggel 08.00 órától a bontás helyszínén, Nyírlugos, Szabadság tér 1. sz.
alatt.
A bontott anyagokra 2008. augusztus 15-én (pénteken) 12.00 óráig írásban, a Polgármesteri Hivatal 3. sz. irodájában lehet jelentkezni.
A jelentkezésben meg kell jelölni,
mibõl, milyen mennyiségre tart igényt!
Határidõn túli jelentkezést nem veszünk figyelembe!

IFJÚ POLGÁRAINK:
Girán Attila . . . . . . . . . . . március 31.
Kiss Levente . . . . . . . . . . . . . április 5.
Horváth Nándor . . . . . . . . . április 26.
Vasvári Hanna . . . . . . . . . . június 13.
Ádám Krisztina Rita . . . . . . június 21.
Kujbus Alex Roland . . . . . . június 28.
Gyarmati Flóra Eszter . . . . . július 15.
Sarkadi Annebella . . . . . . . . július 18.
Vasvári Emese Zsófia . . . . . július 23.
Horváth József . . . . . . . . . . . július 23.
Köszöntjük õket!

ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK:
Andrásik Sándorné . . . . . március 24.
Galamb Péterné . . . . . . . . március 30.
Pósán József . . . . . . . . . . . . . április 4.
Piczil Miklósné . . . . . . . . . . . április 7.
Czigle Jánosné . . . . . . . . . . április 10.
Ferenczik Mihályné . . . . . . április 13.
Csillám Imre . . . . . . . . . . . . április 19.
Nyakacska Pál . . . . . . . . . . április 21.
Fábián István . . . . . . . . . . . április 25.
Somogyi Béláné . . . . . . . . . április 28.
Tanka Györgyné . . . . . . . . . április 30.
Mikáczó Jánosné . . . . . . . . . május 14.
Vrancsik Károly . . . . . . . . . május 17.
Hlács József . . . . . . . . . . . . május 28.
Orosz János . . . . . . . . . . . . . június 4.
Vrancsik Tibor . . . . . . . . . . . június 8.
Szmir Lászlóné . . . . . . . . . . június 15.
Kovács Bertalanné . . . . . . . június 17.
Pintye Sándorné . . . . . . . . . . július 8.
Bakos István . . . . . . . . . . . . július 20.
Emléküket megõrizzük!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Krekk Tamás
– Kovács Tímea . . . . . . . . . április 26.
Gönczõ János
– Balogh Zita . . . . . . . . . . . . május 3.
Rõth Miklós Mihály
– Sandali Katerina Ivanivna május 23.
Mátyás Imre
– Szabó Éva . . . . . . . . . . . . . július 12.
Szívbõl gratulálunk!

Lugosi Krónika

6

Iskolánk új igazgatója

A június 30-iki rendkívüli
testületi ülésen döntöttek a
képviselõk az általános iskola igazgatói pályázatáról. A
három jelölt közül a képviselõk titkos szavazás alapján
Elek Szilárd pályázatát fogadták el, következõ öt tanévre õt bízták meg az általános iskola vezetésével.
Elek Szilárd 1961. március
10-én született pedagógus házaspár második gyermekeként
Debrecenben. Felesége Elekné
Fark Katalin magyar szakos
általános iskolai, történelem
szakos középiskolai tanár,
közoktatási szakértõ és érettségi elnök, a Báthori István Középiskola és Szakiskola igazgatóhelyettese. Két lányuk
van, Ágnes magyar szakos fõiskolai hallgató, Regina 7. osztályos tanuló. Nyírábrányban
élnek egy családi házban.
– Hogyan lett pedagógus?
– kérdeztük az új iskola igazgatót.
– A középiskola elvégzése
után a Debreceni Tanítóképzõ
Fõiskola tanítói és testnevelés
speciálkollégiumi szakára
nyertem felvételt. 1982-ben
házasságot kötöttem Fark Katalinnal, aki Nyíregyházán tanult, így tanulmányaimat a
nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskolán fejeztem be 1984-ben. A feleségemmel a tanulmányaink elvégzése után Nyírábrányban
kaptunk szolgálati lakást, és
ott telepedtünk le. Ebben a fa-

luban dolgoztam tanárként
egészen ez év június végéig.
1997-ben szereztem német
nyelvtanári diplomát a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola Társadalomtudományi
Tanszékén. Ettõl az évtõl bekapcsolódtunk SZILTOP Oktatási KHT esti tagozatú gimnáziumi oktatásába, és még jelenleg is tanítok a KHT fenntartásában lévõ nyírábrányi,
vámospércsi és nyírlugosi intézményekben német nyelvet.
2005-ben a Debreceni Egyetem Bölcsészkarán német
nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárnak nyilvánítottak.
– Miképp kötõdik városunkhoz?
– Nyírlugos város életébe
2003-ban kapcsolódtam be,
mert Hovánszki György polgármester úrnak köszönhetõen, meghallgatva a város tanulni vágyó polgárainak az
igényét, itt is létesült egy középiskolai tagintézmény,
amelynek szervezésében és
mûködtetésében a feleségemmel együtt alaposan kivettem a
részem. 2005-ben a Báthori
István Középiskola és Szakiskola Nyírlugosi Tagintézményének a vezetõje lettem. A
Budapesti Mûszaki Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezetõ, pedagógus szakvizsga képesítést szereztem 2007-ben.
Még ebben az évben pályáztam meg és nyertem el a tanügyigazgatási, felnõttoktatási
szakértõi, és német nyelv és
irodalom szakon a szaktárgyi
oktatás közoktatási szakértõje
címet, ezzel felkerültem az Országos Szakértõi Névjegyzékbe. Az érettségi elnöki pályázatom is elnyerte a bírálóbizottság támogatását, így az Országos Vizsgáztatási Névjegyzékben is szerepel a nevem.
A gimnáziumi oktatás
megindulása óta rendszeresen
járunk ide tanítani, és már az
idén volt a második sikeres
érettségi vizsgánk. 2006-ban a
SZILTOP KHT, a Báthori István Középiskola és Szakiskola

fenntartója, eredményes munkám elismeréseként az év pedagógusa kitüntetõ címet és az
ezzel járó aranygyûrût adományozta számomra.
A Közlönyben megjelent
igazgatói pályázatra jelentkeztem és a képviselõ-testület
döntése értelmében elnyertem
Nyírlugos általános iskolájá-

2008. augusztus
nak az igazgatói státuszát.
Nagy öröm volt számomra
idejönni ennek a csodálatos
városnak az impozáns, korszerû és minden igényt kielégítõ
intézményébe. Remélem, a város befogad, és együtt mûvelhetjük Nyírlugos fiatal felnövekvõ nemzedékét mindannyiunk közös megelégedésére.

Az anyatejes táplálás
világnapja
Augusztus elsején 1992-tõl
tartják világszerte az anyatejes táplálás világnapját,
más néven a szoptatás világnapját.
Az édesanyák õsidõk óta
szoptatják gyermeküket. Az
anyatej a babák legfontosabb,
legtökéletesebb tápláléka,
mert mindent megfelelõ
mennyiségben és arányban
tartalmaz. Nemcsak egyszerûen tápanyag és energiaforrás,
hormonokat, növekedési faktorokat, védõanyagokat is tartalmaz, így az immunológiai
védekezésre képtelen újszülött
az anyatejjel „készen kapja” a
segítséget.
Az anyatej biztosítja mindazt, amire a csecsemõnek az
elsõ hat hónapban szüksége
van.
A kizárólagos szoptatás az
ideális csecsemõtáplálási mód
az élet elsõ hónapjaiban. A kizárólagos szoptatás azt jelenti,
hogy a csecsemõ az anyatejen
kívül semmilyen egyéb ételt,
vagy italt nem kap, csak szopik, és nem korlátozott idõ
szerint, hanem a csecsemõ
igényeinek megfelelõen.
A kizárólag anyatejjel
táplált csecsemõ egy egész
életen át élvezi az anyatej
nyújtotta elõnyöket. A szoptatás elõsegíti a csecsemõ kiegyensúlyozott testi, szellemi
és lelki fejlõdését, valamint
biztosítja a különféle betegségekkel szembeni ellenálló ké-

pességét. A szoptatott csecsemõk körében kisebb az elhízás
valószínûsége, véd az érelmeszesedéssel, szívkoszorúér-, allergiás megbetegedésekkel
szemben, kedvezõen befolyásolja az értelmi képesség fejlõdését és nem elhanyagolható
a fognövés és a beszédfejlõdés
alakulásában sem.
A szopás a csecsemõ alapvetõ lélektani szükséglete is,
hiszen az anyai ölelés, az anyai
hang, a szoptatás alatti bõrkontaktus a biztonságot is jelenti a csecsemõ számára. Nagyon fontos az anya–gyermek
bensõséges, szeretetteljes kapcsolata, amely a gyermek késõbbi fejlõdésére is igen jótékony hatással van.
A szoptatás sikeressége
részben a megfelelõ és idejében történõ felkészítéstõl is
függ. Nekünk, védõnõknek
egyik fontos feladatunk a
szakszerû segítségnyújtás, a
tájékoztatás, a támogatás, biztatás.
A szoptatás az anyaság
legszebb, legmeghittebb tevékenysége!
Az „Anyatej Világnapja”
ebben az évben is arra hívja fel
a figyelmet, hogy a szoptatás
az egészségvédelemben a legjobb befektetés.
Ezen a napon tisztelettel
köszöntök minden szoptató
Édesanyát!
Kovácsné Girán Eleonóra
védõnõ

„Magasztalni kell az anyát,
akinek szeretete nem ismer határt,
s akinek az emlõin nevelkedik az egész világ”
(Gorkij)
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KISS ZOLTÁN EMLÉKTORNA
Néhai Kiss Zoltán több mint négy évtizedes munkásságát elismerve Nyírlugos Város Önkormányzata Hovánszki György
polgármester fõvédnökségével, a családdal közösen kispályás
utánpótlás labdarúgó tornát szervezett.
Kiss Zoltán a helyi általános iskola igazgatójaként, önkormányzati képviselõként, testnevelõ tanárként nagyon sok és szép
eredményt ért el a nyírlugosi utánpótlás nevelésében. A város
szülötte, Dzsudzsák Balázs magyar válogatott labdarúgó, a PSV
Eindhoven játékos karrierjének elindítását is segítette.
Az utánpótlás tornán a nyírlugosi gyerekek mellett a nyírbogáti, a nyírbélteki és a nyírbátori, 1993. január 1. után született

gyerekekbõl álló csapatok vettek részt. Az utánpótlás torna eredménye:
1. helyezett: Nyírlugosi Általános Iskola
2. helyezett: Nyírbogáti Általános Iskola
3. helyezett: Nyírbátori Ált. Isk. Édesanyák úti
intézményegysége
4. helyezett: „Szent László” Ált. Iskola Nyírbéltek
Gólkirály lett a nyírlugosi Horváth Zsolt.
A díjakat Hovánszki György polgármester, valamint Kiss
Zoltánné és családja adták át.
Az önkormányzat és a család ezt követõen minden évben tervezi ennek az utánpótlás labdarúgó emléktornának a megszervezését, valamint további kiszélesítését is.

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI
INGATLANOK
Nyírlugos Város Önkormányzata értékesíti
a tulajdonában álló:
• Nyírlugos, Mihálydi u. 23. alatti (jegyzõi) lakást,
• Nyírlugos, Ady E. utcai (rendõrségi) lakást,
• Nyírlugos, Bélteki u. 20. sz. alatti (volt
pékség) gazdasági épületeket,
• Nyírlugos, Bélteki u. 41. sz. alatti (volt
tejcsarnok)
ingatlanokat. Az értékesítés versenytárgyalás
útján kerül lebonyolításra, a tulajdonjogot a
legmagasabb árat ajánló kapja meg.
A versenytárgyaláson való részvételre jelentkezni zárt borítékban legkésõbb 2008.
augusztus 31-ig lehet. A zárt borítékot a Polgármesteri Hivatal (Encsencsi u. 3.) 3. sz. irodájában lehet leadni. A borítékra rá kell írni,
hogy „Ajánlat önkormányzati ingatlan megvételére”. Az ajánlatban szerepelnie kell a megvásárolandó ingatlan megnevezésének és az
ajánló által ajánlott vételárnak. A jelentkezések
alapján a jelentkezõk a versenytárgyalásról írásos értesítést kapnak. A versenytárgyaláson az
ajánlatok teljes terjedelmükben ismertetésre
kerülnek és a legmagasabb ajánlott árról indul
a licitálás.

BÉRELHETÕ
LAKÁSOK
Nyírlugos Város Önkormányzata bérbe adja az átmenetileg üresen álló Bélteki és
Fõ utcai szolgálati bérlakásait
állandó nyírlugosi lakcímmel
jelentkezõ érdeklõdõknek.
A lakbér a városi önkormányzat rendeletében meghatározott mérték. A bérbeadás
határozott idõre történhet, a
bérlõnek vállalnia kell, hogy
kiköltözik, ha az általa bérelt
lakást közszférában dolgozó
bérlõ részére kell kiadni. A
bérleti szerzõdés megkötésének feltétele még, hogy a bérlet
megkezdése elõtt a bérlõnek 3
havi lakbérnek megfelelõ
összegû lakbér elõleget kell letétbe helyeznie az önkormányzatnál, melyet a bérlet megszûnésekor kaphat vissza.
A bérelhetõ lakásokról és a
lakbér mértékérõl a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklõdni.

FELHÍVÁS PARLAGFÛ
IRTÁSÁRA
Nyírlugos Város Jegyzõje felhívja a Nyírlugos kül- és belterületén földtulajdonnal vagy
bármilyen jogcímen használati joggal rendelkezõket, hogy a tulajdonukban vagy használatukban lévõ ingatlanokon a parlagfû elleni védekezést azonnal végezzék el.
Bizonyára mindenki tudja, hogy a parlagfû
igen veszélyes, allergiát okozó gyomnövény.
Irtását jogszabály teszi kötelezõvé. Ha valaki
elmulasztja az ellene való kötelezõ védekezést
akkor FELSZÓLÍTÁS NÉLKÜL közérdekû
védekezés keretében az önkormányzat azt –
külsõ vállalkozóval – elvégezteti és a költségeket a kötelezettnek kell megfizetnie. Ezzel
azonban nincs vége az eljárásnak, mert közigazgatási bírságot is KI KELL szabni, melynek összege akár 2 millió forint is lehet. Ezt a
bírságot és a közérdekû védekezés költségét
meg nem fizetés esetén az APEH hajtja be
adók módjára, tehát akár végsõ soron az ingatlan megterhelésével is.
Úgy gondolom senkinek nem érdeke, hogy
az itt élõk egészségét a nagymértékben elszaporodott parlagfû rontsa és a kötelezettsége elmulasztása esetén akár milliós nagyságrendû
bírságot kapjon, ezért kérem, hogy mindenki
önként tegyen eleget a fentieknek.

Lugosi Krónika

8

2008. augusztus

VÁROSUNK SPORTÉLETÉBÕL
Megyei II. osztályú labdarúgó csapatunk a 2007/2008.
bajnoki évet a 7. helyen zárta 43 ponttal, 65 rúgott és 56
kapott góllal.
A tavaszi szezonban igen
jól szerepeltünk. Az õszi 17
megszerzett ponthoz tavasszal
26 pontot sikerült szereznünk.
A jó tavaszi szereplésünkhöz nagyban hozzájárult Fézer
Gábor és Petrás Mihály kiemelkedõ teljesítménye. Külön megköszönöm Pazurik István, Sinka Lajos és Balogh
Félix segítõ közremûködését.
Az ifjúsági csapatunk 6.
helyen végzett, 48 ponttal, 75
rúgott és 71 kapott góllal. A
harmadik helyrõl csak néhány
ponttal csúsztunk le, kis szerencsével és nagyobb odaadással akár ezt a helyezést is elérhettük volna.
A 2008/2009-es bajnoki
évet 2008. augusztus 17-én
kezdjük. Az indulással kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal továbbra is teljes egészében biztosítja, így
nincs akadálya, hogy elkezdhessük ezt a szezont is.
Csapatunkból Kaszás János sérülés miatt távozott.

Nagy János Apagyra igazolt,
Dörgõ Károly Ebesre, Hoczka
Attila ismét Nyírgelsét választotta. Helyettük visszatért a
csapatba Sándor Csaba, Bordás Gábor és Bordás Imre a
Létavértes FC97-bõl igazolt
hozzánk. Igen nehéz csoportba
kerültünk, de bízok a játékosok tudásában és tisztes helytállásukban.
*
Harmadik alkalommal vehettünk részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Legfittebb
Városa versenyen. Elsõ alkalommal 13., második alkalommal 7. és ez év június 28-án
20 részt vevõ város közül a 4.
helyezést értük el, egy ponttal
lemaradva a 3. helyrõl. Ezúton
szeretném megköszönni a magam és a résztvevõk nevében,
hogy az önkormányzat biztosította számunkra ezt a lehetõséget.
A résztvevõk
versenyszámok szerint:
¾ kártyázók (ultizók): Grigoncza János, Nagy Béla
és Vedrán Imre

¾ gasztronómiai csapatunk:
Kubicza Jánosné, Rédainé
Kollár Júlia, Vasváriné Kavalecz Ildikó, Mészáros
György
¾ bikarodeó: Kavaleczné
Krájnyák Brigitta és Nagy
Tibor
¾ közlekedés-biztonsági
verseny: Tóth Bianka,
Tóth Henrietta, Vasvári
Szabolcs és Vasvári Sándor
¾ kispályás labdarúgó csapat: Pazurik István, Horváth József, Sinka Lajos,
Petrás Mihály, Balogh

Félix, Illés Ákos, Jakab
Norbert
¾ teke: Kavaleczné Krájnyák
Brigitta, Mészáros Anikó,
Nagy Tibor, Sinka Attila
A közlekedés-biztonsági
verseny résztvevõi 2., Nagy
Tibor a bikarodeón 3. helyezést ért el.
Megköszönöm a résztvevõk kitartó szereplését, bízok
abban, hogy a következõ évben dobogós helyen végzünk.
Kavalecz Béla

FELHÍVÁS AZ ISKOLAI
BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE
Az önkormányzat pályázatot hirdet az iskolai büfé üzemeltetésére 2008 szeptember 1-jétõl. Az ajánlatokat 2008.
augusztus 15-ig kell zárt borítékban eljuttatni az általános iskola igazgatójához. A borítékra rá kell írni, hogy „ajánlat a
büfé üzemeltetésére” és az ajánlatot adó nevét, értesítési
címét. Az ajánlat tartalmazza a havi vállalandó bérleti díj
összegét. Az ajánlatok a benyújtók elõtt, bizottság jelenlétében
nyilvánosan kerülnek felbontásra. A nyertes a legmagasabb
bérleti díjat ajánló lesz.

Lugosi Krónika
Nyírlugos Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Nyírlugos Város Önkormányzata • Szerkesztõség: Nyírlugos, Encsencsi u. 1–3.
Telefon: (06-42) 388-800, 388-801, 388-803, 388-804, 388-805 • Fax: (06-42) 388-802
Megjelent a Feliciter Kiadó gondozásában • Tördelés: Szemán Attila • Nyomta: Tóth Imre nyomdája – Nyírtelek

