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Falinaptár melléklet! 

Kedves Nyírlugosi Polgárok!

 Én azt hiszem, hogy úgy 

magánemberként, mint ön-

kormányzatként is egy nagyon 

nehéz évet zárunk 2010. évben.

 Nyírlugos Város Önkor-

mányzata ez évben is azon 

dolgozott, munkálkodott, 

hogy a Nyírlugos városában 

élőknek a problémáit, gondjait 

a lehetőségeink szerint meg-

oldjuk, minél több embernek 

segítsünk megélhetési gondja-

ikban, és minél jobban érezzék 

magukat Nyírlugoson. 

 „Karácsonyeste van, csend, nyugalom, 

béke, szeretet költözött az emberek szívé-

be….”

 Ezzel a bevezetővel kezdődik az egyik 

pásztorjáték, amit a gyerekek előadtak az éj-

szakai szertartás előtt. Karácsony ünnepéből 

árad a béke, a nyugalom és a szeretet. A kis-

ded Jézus megszületésével megbékél az Isten 

az emberrel. Noé történetében a szájában 

olajfa ágat hozó galamb jelezte, hogy vége a 

vízözönnek, a pusztulásnak, kezdődik az új 

élet. Jézus születése is azt jelenti, hogy vége 

a bűn uralmának és pusztításának, valami új 

kezdődik Isten és ember között. Az ember 

élete már nem hányatott és zaklatott, nem 

egy céltalan bolyongás és sodródás, hanem 

iránya van. Az ember Jézus által rátalálhat 

arra a mederre, amelyben élete békés, biz-

tonságos folyással haladhat, úgy, amint azt 

Isten már a terem-

tésben megvaló-

sította. 

 Az ószö-

vetségi em-

ber számára 

a karácsony a boldog 

beteljesedést jelenti. Ezt 

látjuk az öreg Simeon-

nál, aki karjaira veszi a 

negyven napos kisdedet, és az életből 

való eltávozását kéri Istentől, mert ettől na-

gyobb boldogságot az élet már úgysem ad-

hat neki. Számunkra is egyfajta beteljesedés 

ez az ünnep, hiszen nemcsak az ószövetségi 

emberek Megváltója ez a gyermek, hanem a 

miénk is. Tanítói útja során oly sok ember-

nek adott útbaigazítást, hogyan és miben 

kell megváltoznia, ha Isten Országa felé akar 

menni. Oly sok emberi gyengeséggel szem-

ben mutatta meg Isten jóságát, türelmét és 

megbocsátását. 

Folytatás a 2. oldalon. 

 Önkormányzatunk egyik 

fő célja ebben az esztendőben 

is az volt, hogy a 2005. évben 

elnyert városi címet sikerüljön 

Béke és szeretet

tartalommal megtölteni, hi-

szen a cím elnyerésére irányu-

ló sikeres törekvés nem a vég-

ső cél volt, hanem egy fejlődési 

folyamat megindítása.

 Ez a folyamat – úgy gondo-

lom – érzékelhető, hiszen évről 

évre sikerül kisebb-nagyobb 

fejlesztésekkel egyre komfor-

tosabbá tenni Nyírlugost, hogy 

Önök jól, s otthon érezzék itt 

magukat, még az olykor jelent-

kező gondok ellenére is. 

 Óriási előrelépésnek tar-

tom, hogy 2010-ben végre 

megkezdődhetett az a beru-

házás-sorozat, melyet az ön-

kormányzat jelentős mérföld-

kőnek és előrelépésnek tekint 

városunk életében. A pályá-

zatban az önkormányzat egy 

több célú közösségi épület és 

egy új piac kialakításával, va-

lamint a nyírlugosi központi 

utcák felújításával kívánja el-

érni céljai teljesítését, a város 

további fejlődését. A sikeres 

pályázatnak és a céltudatos 

önkormányzati gazdálkodás-

nak köszönhetően juthattunk 

el idáig, s bízom benne, hogy e 

fejlesztések eredményeképpen 

még jobbá és könnyebbé tud-

juk tenni Nyírlugos polgárai-

nak életét.

 Ha visszatekintünk az el-

múlt húsz esztendőre, láthat-

juk, sokra jutottunk, köszön-

hetően Önöknek, Nyírlugos 

polgárainak, és Önök között a 

programom megvalósításában 

közreműködő önkormányzati 

képviselőknek. 

Folytatás a 2. oldalon.
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Újévi köszöntő
Folytatás az előző oldalról 

Nehéz, küzdelmes év áll mögöttünk, valószínűleg nem lesz köny-

nyebb a 2011. esztendő sem. De ha egy irányba húzzuk a város 

szekerét, ha hosszú távra gondolkodva határozzuk meg felada-

tainkat, s ennek rendeljük alá cselekedeteinket, akkor még élhe-

tőbb város lesz mindannyiunk számára Nyírlugos.

 Városunk jövőjét mi magunk határozhatjuk meg, ha jól át-

gondolt döntések alapján, egy akarattal szervezzük meg az ön-

kormányzati munkát. A kijelölt irányban haladva, a célok el-

éréséhez mindenki hozzáteheti a maga jobbító véleményét, ez 

szükséges ahhoz, hogy az 1990-ben megkezdődött fejlődési fo-

lyamatra építve tovább lehessen vinni Nyírlugos fejlődését, még 

méltóbbá válni a városi címre és még jobban megfelelni az Önök 

elvárásainak. 

Kedves Nyírlugosi Polgárok!

 Ezen gondolatok jegyében kívánom a jövőben is szolgálni 

Nyírlugos város polgárait. Ezúton kívánok Önöknek jó egészsé-

get, kitartást, együttműködési készséget, áldott karácsonyi ünne-

peket, sikeres, boldog új esztendőt!

ISTEN ÁLDJA ÖNÖKET, 

ISTEN ÁLDJA NYÍRLUGOS VÁROSÁT!

Hovánszki György

polgármester   

Béke és szeretet
Folytatás az előző oldalról

Megmutatja, megtanítja, hogy mi hiányzik még az életünk-

ből, hogyan tehetjük teljesebbé azt. A bűnnel sok mindent 

veszített az ember, de ő azért jött, hogy ezeket visszaaján-

dékozza nekünk. 

 Karácsony az Istenre való rátalálás, és ez által a békére, 

a nyugalomra, a szeretetre való rátalálás öröme is. Vissza-

gondolunk a gyermekkori ünnepek szépségére és meghitt-

ségére, s érezzük, hogy felnőttként már kicsit másabb az 

ünnep. „Ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint 

a gyermek….” – mondja Jézus. Igen, a gyermeki lelkületet 

kell megkeresni magunkban, azt a lelkületet, amely nyitott, 

őszintén befogadó és hálás. Nem a tündérmesék és manók 

világát kell újra elhinnünk, hanem a hozzánk lehajló Isten 

szeretetét kell megéreznünk, befogadnunk és ezért kell 

hálát adnunk. Ne féljünk ettől. Nem méltatlan az a felnőtt 

emberhez, hogy gyermeki lélekkel áll karácsony üzenete, 

titka előtt, hiszen ez a gyermek éppen azért született kö-

zénk, hogy Isten gyermekei lehessünk. 

 Találjunk rá mindannyian erre az örömre, s ne csak az 

ünnep napjaiban hordozzuk magunkban ezt, hanem az 

előttünk álló újesztendőben is. Ez az öröm segítsen a hét-

köznapok küzdelmeiben, hogy az Istenben bízva nézzünk 

szembe az élet kihívásaival, s Vele együtt megoldva azokat 

az új esztendő lelki megerősödést és gazdagodást hozzon 

mindnyájunknak.

Szemán László

gk. esperes

Közfoglalkoztatás
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A képviselő-testület munkájáról
A 2010. október 18-iki alaku-

ló ülésen a képviselő-testület 

tagjai letették a törvényben 

meghatározott esküt, átvették 

a megbízó levelüket. Jelentős 

változás, hogy a korábbi 11 

helyett a következő négy év-

ben 6 önkormányzati képvi-

selője lesz Nyírlugosnak. 

 Ezt követően megállapí-

tották a polgármester illetmé-

nyét és költségtérítését. Mivel 

az idevonatkozó jogszabály 

nem változott, a 2008. január 

1. óta változatlan mértékben 

460.000 forint havi bruttó ösz-

szegben határozta meg a kép-

viselő-testület a polgármeste-

ri illetményt, és havi 

138.000 forintban a 

költségtérítést. Az 

alakuló ülés feladata 

volt az alpolgármes-

ter megválasztása. 

A képviselő-testület 

egyhangú titkos sza-

vazással újra Háda 

Istvánnét választotta 

meg alpolgármes-

terré. Háda Istvánné 

írásbeli beadványá-

ban kérte a képvise-

lő-testületet, hogy 

számára ne állapítsa-

nak meg tiszteletdí-

jat, a következő idő-

szakban enélkül fogja 

ellátni feladatát.

 A képviselő-

testület az alakuló ülésen 

új Szervezeti és Működési 

Szabályzatot fogadott el. A 

legfontosabb változás, hogy 

a korábbi 8 bizottságból 2 

bizottság maradt, tekintettel 

a jelentős képviselői létszám-

csökkentésre is. A jövőben az 

Ügyrendi és a Pénzügyi Bi-

zottság fog működni. A ko-

rábbi két tanácsnok helyett 

egy tanácsnok maradt. A 

képviselő-testület egyebek-

ben a korábban megszokott 

rendben fogja végezni mun-

káját.

 Ezt követően került sor 

a 2010–2014. évi gazdasá-

gi program elfogadására. A 

képviselők az önkormányzati 

választási kampányban meg-

jelent polgármester-jelölti 

programot – melyet minden 

képviselő-jelölt is támogatott 

– fogadták el, mint gazdasá-

gi programot. A következő 

négy évben ezen célkitűzé-

seket akarják megvalósítani, 

természetesen a lehetőségek 

függvényében. Még ezen az 

ülésen sor került a képvise-

lői tiszteletdíjakról szóló ön-

kormányzati rendelet hatá-

lyon kívül helyezésére. Még 

a választási kampány során 

került be ez a vállalás a pol-

gármesteri programba, ennek 

megfelelően került sor erre 

az intézkedésre. Ez azt jelenti 

tehát, hogy a következő négy 

évben a képviselő-testület 

tagjai tiszteletdíj nélkül vég-

zik munkájukat.

 A 2010. október 28-iki 

rendkívüli ülésen a képvi-

selő-testület az Adonyi út 

mellett lévő önkormányzati 

ingatlanok eladásáról dön-

tött. Ezek az ingatlanok a 

volt vasútállomás területéből 

lettek korábban kialakítva. 

A vevő ezen a területen egy 

bevásárló áruház felépítését 

tervezi. Az összesen 5.524 

négyzetméter területű in-

gatlan vételára 3 millió 590 

ezer forint + ÁFA, melyet a 

vevő azóta már ki is fi zetett. 

Az adás-vétel feltétele, hogy 

két éven belül kerüljön be-

építésre a terület, ellenkező 

esetben ugyanilyen áron az 

önkormányzat jogosult lesz e 

terület visszavásárlására. Az 

ingatlan közművesítése az új 

tulajdonos feladata.

 A 2010. november 22-iki 

ülésen a képviselők Mada-

rászné Olajos Csillát bízták 

meg határozott időre a gyer-

mekjóléti szolgálat család-

gondozói feladatainak elvég-

zésével. Ezt a munkát szintén 

határozott idejű kinevezéssel 

Tyetyikné Kubicza Mariann 

látta el, de ő egészségügyi 

okok miatt nem tudta tovább 

vállalni a munkát. 

 A Bursa Hungarica felső-

oktatási ösztöndíj pályázatra 

beérkezett pályázatokról is 

döntöttek a képviselők. Ösz-

szesen 39 nyírlugosi 

hallgató felsőoktatási 

tanulmányait támo-

gatja a jövő évben az 

önkormányzat havi 

5.000 forinttal. Ez a 

korábban elfogadott 

ún. B kategóriás pá-

lyázókkal összesen 

mintegy 2–2,5 millió 

forintjába kerül az 

önkormányzati költ-

ségvetésnek.  Elfo-

gadta továbbá a kép-

viselő-testület a 2011. 

évi belső ellenőrzési 

tervet.

 A középiskolás ta-

nulókat segítő Arany 

János Tehetséggondo-

zó programba a 8. osz-

tályos tanulók közül 3 tanulót 

delegált az önkormányzat. 

Eredményes felvételi esetén 

Fecskó Fatime, Körtvélyessy 

Gergely és Madarász Petra 

vehet részt ebben a program-

ban. Őket az önkormányzati 

öt éven keresztül havi 6-6 ezer 

forinttal kívánja támogatni. 

 A 2010. december 6-iki 

ülésen a képviselők tájékoz-

tatást kaptak a 2010. évi költ-

ségvetés háromnegyed éves 

helyzetéről. 

Folytatás a következő oldalon.

Nyírlugos város Önkormányzati 

képviselő-testülete az október 3-iki 

választások óta 5 ülést tartott. 

Az üléseken történtekről az alábbi 

tájékoztatást adom.
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Az önkormányzati 
választások 
eredménye

2010. október 3-án immár hatodik alkalommal került sor ön-

kormányzati választásokra. A három szavazókörben összesen 

2280 választójogosult szavazhatott volna. Szavazati jogával vé-

gül is 1301 választópolgár élt, ennyien jelentek meg a szavazó-

körökben, ez az összes választójogosult 57,06%-a. 

 A polgármester választáson 1244 érvényes szavazat volt, 

ezeket Hovánszki György a FIDESZ-KDNP polgármester-je-

löltje kapta. Ezzel a 2010–2014. közötti választási időszakban 

Nyírlugos város polgármestere újból Hovánszki György lett. 

 A kislistás önkormányzati képviselő választáson az 1265 

érvényes szavazólapon összesen 6481 érvényes szavazat került 

leadásra. A szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg:

 Göncző György  693 szavazat  10,69%

 Andrásik Gábor  414 szavazat   6,38%

 Féki András  406 szavazat  6,26%

 Háda Istvánné  378 szavazat  5,83%

 Bellon Sándor  376 szavazat   5,80%

 Fülöp András  372 szavazat  5,73%

 Rákos Ferenc  308 szavazat  4,75%

 Káplár András  286 szavazat  4,41%

 Kovácsné Girán Eleonóra  258 szavazat  3,98%

 Pazurik István  249 szavazat  3,84%

 Kavalecz Béla  205 szavazat  3,16%

 Farkas Zoltán  189 szavazat  2,92%

 Kujbus Zsolt  176 szavazat  2,72%

 Pazurik Istvánné  163 szavazat  2,52%

 Farkas István  152 szavazat  2,35%

 Várkuti Antal  150 szavazat  2,31%

 Varga Györgyné  148 szavazat  2,28%

 Kerekes Dániel  147 szavazat  2,27%

 Molnár István  146 szavazat  2,25%

 Puskás Gyula  145 szavazat  2,24%

 Világos György  141 szavazat  2,18%

 Fábián Zsolt  140 szavazat  2,16%

 Peják József  121 szavazat  1,87%

 Madarász Attila  101 szavazat  1,56%

 Pósán Gábor  101 szavazat  1,56%

 Küzmösné Jónás Erzsébet 87 szavazat  1,34%

 Mészáros András  83 szavazat  1,28%

 Hudák Imréné  67 szavazat  1,03%

 Küzmös Sándor  67 szavazat  1,03%

 Nagy Ferenc  64 szavazat  0,97%

 Kökényesi Bertalan  60 szavazat  0,92%

 Haramura Ferenc  57 szavazat  0,88%

 Molnár Csaba  31 szavazat  0,47%

 2010–2014. között a képviselő-testület tagja az első hat 

legtöbb szavazatot kapott jelölt lett.

Folytatás az előző oldalról.

Megállapították, hogy az 

önkormányzat továbbra is 

működési hitel felvétele nél-

kül látja el feladatait. A köt-

vénykibocsátás törlesztési 

kötelezettségei miatt egyre 

takarékosabb gazdálkodást 

kell folytatni az év hátralévő 

részében. Ezt követően ke-

rült sor a 2011. évi költségve-

tés előzetes koncepciójának 

megtárgyalására. A jelenlegi 

információk alapján az ön-

kormányzat állami támogatá-

sa ismét csökkenni fog az elő-

ző évihez képest. A feladatok 

csökkenéséről egyelőre nin-

csenek információk, emiatt a 

következő év nagyon nehéz 

lesz költségvetési szempont-

ból. A legfontosabb feladat az 

önkormányzati intézmények 

működtetése és a megkezdett 

beruházások továbbfolytatá-

sa illetve befejezése. Nagyon 

szigorú és takarékos gazdál-

kodás szükséges a kötvény 

kibocsátásból származó 2011. 

évi kötelezettségek teljesítése 

érdekében is. 

 Még ezen az ülésen meg-

ismerte a képviselő-testület 

az Állami Számvevőszék leg-

utóbbi ellenőrzéséről készült 

jelentést. A jelentésben meg-

fogalmazott két hiányosság 

megszüntetése érdekében 

megtették a szükséges intéz-

kedéséket. 

 A 2010. december 10-

iki rendkívüli ülésen az ál-

talános iskola informatikai 

fejlesztésére elnyert TIOP 

pályázat eszköz beszerzésé-

re kiírt közbeszerzési eljárás 

pályázatairól döntött a kép-

viselő-testület. A debreceni 

székhelyű MATERIAL04 

Kft . adta a legjobb ajánlatot, 

így ezzel a céggel kerül sor 

szerződéskötésre. A pályá-

zat keretében 138 tanulói 

hordozható számítógép és a 

szükséges kiegészítő eszkö-

zök kerülnek beszerzésre. 

 Ugyancsak ezen az ülé-

sen került napirendre a vá-

ros-rehabilitációs program 

lebonyolításához szüksé-

ges projektmenedzsmen-

ti pályázat elbírálása. Ezt a 

budapesti székhelyű HBH 

Euroconsulting Kft . nyerte el. 

Feladatuk lesz a program pá-

lyázat szerinti megszervezése, 

lebonyolítása és pénzügyi el-

számolása.

A képviselő-testületi ülések 

– a zárt üléseket kivéve – to-

vábbra is nyilvánosak. Azo-

kon bármely nyírlugosi lakos 

részt vehet. Az ülésekről ké-

szült jegyzőkönyvek – a zárt 

ülésekét kivéve – munkaidő-

ben a polgármesteri hivatal 4. 

sz. irodájában megtekinthe-

tőek.

Dr. Hancsicsák Mihály

címzetes főjegyző

Közfoglalkoztatás
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 Külön választókerületben került sor a cigány kisebbségi 

önkormányzati választásra. A névjegyzékbe vett 128 fő kö-

zül 112 fő jelent meg a választáson, ez 87,5%-os megjelenési 

aránynak felel meg. A 110 érvényes szavazólapon összesen 391 

érvényes szavazat került leadásra. Az érvényes szavazatok az 

alábbiak szerint oszlottak meg:

 Balogh Lajos  40 szavazat  10,20%

 Balogh Félix  40 szavazat  10,20%

 Horváth Péter  35 szavazat  8,90%

 Küzmösné Jónás Erzsébet  27 szavazat  6,90%

 Beri Gyula  27 szavazat  6,90%

 Jónás István  27 szavazat  6,90%

 Balogh László  26 szavazat  6,60%

 Balogh Zsolt  24 szavazat  6,10%

 Nyári István  23 szavazat  5,90%

 Horvát Imre  22 szavazat  5,60%

 Balogh Mónika  18 szavazat  4,60%

 Balog Nándor  18 szavazat  4,60%

 Diczkó István  17 szavazat  4,30%

 Horváth Jenő  16 szavazat  4,09%

 Jónás József  9 szavazat  2,30%

 Budai Józsefné  8 szavazat  2,00%

 Balogh Károly  7 szavazat  1,80%

 Jónás Sándor  3 szavazat  0,76%

 Balogh Edit  2 szavazat  0,51%

 Balogh Csaba  1 szavazat  0,26%

 Balogh Nikoletta  1 szavazat  0,26%

 Beri Julianna  0 szavazat  0,00%

 2010–2014. között a helyi cigány kisebbségi önkormány-

zat tagja az első négy legtöbb szavazatot kapott jelölt lett. A 4. 

helyen szereplő jelölt sorsolással nyerte el a mandátumát. 

 A megválasztott polgármesternek és a megválasztott ön-

kormányzati képviselőknek gratulálok és nagyon jó munkát 

kívánok a következő négy év során. 

 A megyei közgyűlés tagjai választásának nyírlugosi ered-

ménye a következő: 

FIDESZ-KDNP 890 szavazat 70,1%

JOBBIK 185 szavazat 14,6%

MSZP 122 szavazat 9,6%

Összefogás 72 szavazat 5,7%

Dr. Hancsicsák Mihály

címzetes főjegyző

Városnap 2010
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A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg.

Otthonunk: Nyírlugos
2010. november 18-án került sor az „Otthonunk: Nyírlugos” 

funkcióbővítő város-rehabilitációs program nyitó rendezvényé-

re, melyen a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a projekt-

elhatározásról, annak indulásáról és alakulásáról.

Ezt követően az érdeklődők megtekintették a többcélú közösségi 

épület építkezésének állását, valamint a készülő új piacot. 

 Képösszeállításunk ebből az alkalomból készült.

Funkcióbővítő város-rehabilitációs program ; ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0004.
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Ifj ú polgáraink:

 Balázs Ákos szeptember 3.

 Balázs Dominik szeptember 3.

 Hegedűs Vivien Kiara szeptember 17.

 Balogh Sándor szeptember 20.

 Kovács Milán október 22.

 Hugert Dorka november 15.

Köszöntjük őket!

Házasságot kötöttek:

 Kovács Gyula – Burik Tímea

  augusztus 21.

 Tyetyik Szabolcs – Kubicza Marianna

  augusztus 27.

 Göncző Levente – Lekli Tímea 

  szeptember 11.

Szívből gratulálunk!

Eltávoztak közülünk:

 Bellon Bertalan október 3.

 Makszim György október 9.

 Pósán Ferencné  október 11.

 Török Julianna október 17.

 Ádámszki László november 1.

 Horváth László november 25.

 Flórek Tibor  november 26.

 Kurencs Sándor december 11.

Emléküket megőrizzük!

A n y a k ö n y v i   h í r e k

Felhívás
Az utóbbi időben Nyírlugos közterületein 

újból elszaporodtak a kóbor kutyák. A gaz-

dátlan kutyák veszélyesek a közlekedésre és 

a gyalogosan közlekedők testi épségére is. 

 Felhívjuk a tulajdonosok fi gyelmét 

arra, hogy a kutyákat megkötve vagy tel-

jesen zárt udvaron kell tartani. Akinek a 

kutyája másnak kárt okoz, akkor azt a tu-

lajdonosnak kell kifi zetnie, ha másnak a 

testi épségét veszélyezteti vagy megsérti, 

akkor a tulajdonos büntetőjogilag is fele-

lősségre vonható. Ennek elkerülése érde-

kében kérünk minden kutya tulajdonost, 

hogy tartsa be a kutyatartásra vonatkozó 

szabályokat. A kóborló ebek befogására na-

pokon belül sor fog kerülni. Ha valakinek 

a kutyáját közterületen fogják be, köteles 

kifi zetni az ezzel kapcsolatos összes költsé-

get amellett, hogy szabálysértési eljárást is 

lehet ellene kezdeményezni. 

 Kérünk mindenkit, hogy saját érdeké-

ben vegye komolyan a fentieket!

Dr. Hancsicsák Mihály

címzetes főjegyző

Az idén már ötödik 

alkalommal ünnepel-

tük meg Nyírlugos 

várossá válását. 

További képek 

az 5. oldalon.
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Nyírlugos Város Önkormányzatának lapja

Kiadja: Nyírlugos Város Önkormányzata • Szerkesztőség: 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: Talpas Sándor • Nyomta: Tóth Imre nyomdája – Nyírtelek

Az év eleji elképzelésünket folytatva az volt a célunk, hogy csak 

nyírlugosi fi atalok szerepeljenek a csapatban, ez sikerült is. A 

kapusunkat és a középhátvédet kivéve helyi fi atalok játszanak 

a csapatban, de ez a két játékos szerepeltetése szükséges, mert 

erősségei a csapatunknak!

 Három labdarúgót igazoltunk nyáron, ők mindannyian 

nyírlugosiak: Rédai János, Horváth József és Jakab Norbert. Az 

ifj úságiak közül is építettünk be játékosokat: ifj . Sinka Lajost 

és Kupecz Árpádot. Nyáron abbahagyta az aktív labdarúgást 

id. Sinka Lajos, akinek ezúton is megköszönjük eddigi kiváló 

munkáját és hozzáállását. Jó egészséget kívánunk neki a csapat 

nevében!

 Kiváló volt az edzéslátogatás, jól sikerült a felkészülésünk. 

Az első hat mérkőzésen nem szenvedtünk vereséget, és az él-

mezőnyben voltunk. Sajnos utána egy kisebb hullámvölgy ke-

letkezett, de még így is az élmezőnyben maradtunk. Nagy fegy-

vertény, hogy az őszi szezonban hazai pályán nem találtunk 

legyőzőre. Végeredményben az ötödik helyen zártunk.

 Minden játékosomnak köszönöm a hozzáállását, igazi csa-

pattá értek össze a szezon végére.

 Szeretném kiemelni Farkas Zoltán segítségét, aki az ifj úsá-

gi csapatot edzette, és nagyon jó eredménnyel zárták a szezont. 

Gratulálok az ifj úságiaknak!

 Köszönjük az önkormányzat és polgármester úr segítségét, 

hozzáállását a csapat működtetéséhez. Külön köszönet illeti 

azokat a szurkolókat, akik minden meccsen buzdítottak min-

ket, és ott voltak velünk.

Az eredmények: (felnőtt, ifi )

NYÍRLUGOS-Levelek 1:0 9:2

NYÍRLUGOS-Kölyök FC 3:1 9:1

Apagy-NYÍRLUGOS 1:2 2:15

NYÍRLUGOS-Vasmegyer 3:1 2:0

Nyírpazony-NYÍRLUGOS 3:1 3:0

NYÍRLUGOS- Geszteréd 4:1 9:2

Napkor-NYÍRLUGOS 2:1 3:2

NYÍRLUGOS-Kállósemjén 0:0 2:4

Ófehértó-NYÍRLUGOS 3:2 4:1

NYÍRLUGOS-Nyíribrony 1:1 8:2

Nagykálló-NYÍRLUGOS 3:2 6:1

NYÍRLUGOS-Nyírbogdány 3:1

Kálmánháza-NYÍRLUGOS 3:3 1:3

NYÍRLUGOS-Nyírvasvári 2:0 4:1

Máriapócs-NYÍRLUGOS 6:1 5:0

Élmezőnyben a labdarúgók
 Minden nyírlugosi sportszerető embernek kellemes ünne-

peket és boldog új évet kívánok csapataink nevében!

Dzsudzsák András 

edző

Ötven százalék
Nyírlugos város asztalitenisz szakosz-

tálya a 2010. őszi versenysorozatát 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

másodosztályban játszotta, mely-

ben hét csapat szerepel.

 Mérlegünk három nyert és 

három vesztes mérkőzés, így 

ezen eredmények alapján a ne-

gyedik helyen végeztünk.

 Várjuk a tavaszi szezon kezdetét, célunk a tisztes-

séges, becsületes helytállás. 

 Ezúton szeretném megköszönni csapattársaim őszi játékát, 

valamint Nyírlugos Város Önkormányzata és polgármester úr 

támogatását.

Molnár László 

szakosztályvezető

Szinte mindenki akart közös fényképet 

Dzsudzsák Balázzsal


