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A testület munkájáról
 Nyírlugos Város Önkormányzati képviselő-testülete 

a Lugosi Krónika legutóbbi számának megjelenése óta 7 

nyílt és 1 zárt ülést tartott, melyeken több, fontos kérdésről 

döntött.

• Az önkormányzat felvállalta a tartósan munkanélküliek 

foglalkoztatását segítő közfoglalkoztatási programjá-

nak kibővítését, ami lehetővé tette, hogy a szezonban 

több százan lehetőséget találjanak jövedelmük kiegészí-

tésére.

• A képviselők kiválasztották az un. városrehabilitációs 

pályázat keretében megvalósuló építési beruházások 

kivitelezőjét.

• Dr. Zelenák Pétert nevezték ki háziorvosi feladatok el-

látására.

• A nyári étkeztetésre 154 gyermek részére kapott az ön-

kormányzat támogatást, ezzel szemben több mint 300 

gyermek részére hirdette meg a lehetőséget és mintegy 

290-en veszik most igénybe ezt a szolgáltatást.

• Megvitatták a szemétszállítás és az ivóvíz és szennyvíz-

elvezetés díjainak emeléséről készült előterjesztést. 

• Egy éves határozott idejű megbízással továbbra is Gaj-
dos Antalnénak az óvoda vezetője.

• 

Részletek és további döntések a Krónika 2–3. oldalán.

 Nyírlugos szülötte, a 

magyar válogatott és a PSV 

Eindhoven labdarúgója, 

Dzsudzsák Balázs tiszteleté-

re avattunk falat az általános 

iskolában, az ünnepséget fut-

ball gála követte, melyen válo-

gatott és NB I-es labdarúgók 

sora vett részt.

Részletek a 7–8. oldalon.

Büszkeségünk, Balázs

Ismét Városnap!

 Immár ötödik alkalommal rendezi meg a nyírlugosi önkor-

mányzat a Városnapot, az idén is az iskola udvarán, augusztus 

28-án, szombaton.

 A részletes program a már hagyományos városnapi meghí-

vóból ismerhető meg. Csupán ízelítőül:

• vidámparkban szórakozhatnak a gyerekek,

• lesz kultúrműsor helyi és környékbeli fellépőkkel,

• operett gála és könnyűzene,

• s nap végén tűzijáték.
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 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-

vény 30/B. § (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat-

okért felelős miniszter és a közigazgatási minőségpolitikáért 

és személyzetpolitikáért felelős miniszter együttes javaslatá-

ra többeknek, köztük 

dr. Hancsicsák Mihálynak, Nyírlugos város jegyzőjének

címzetes főjegyzői címet adományozott — 51/2010. (VII. 7.) 

ME határozatával — Orbán Viktor miniszterelnök.

Dr. Hancsicsák Mihálynak ezúton gratulálunk!

Címzetes főjegyzőnk

 Nyírlugos Város Önkor-

mányzati képviselő-testülete 

a Lugosi Krónika legutóbbi 

számának megjelenése óta 7 

nyílt és 1 zárt ülést tartott. A 

zárt ülésre szociális kérelem 

elutasítása miatti fellebbezés 

elbírálása miatt volt szükség.

 A 2010. március 22.-i 

ülésen a képviselő-testület 

megválasztotta a 2010-2014. 

közötti választási időszak vá-

lasztásainak lebonyolításához 

szükséges szavazatszámláló 

bizottságok tagjait. Ők a tava-

szi országgyűlési választáson 

eredményes munkát végeztek, 

hiszen minden különösebb 

probléma nélkül értek véget 

Nyírlugoson a választások. 

(melyek eredményéről külön 

szólok.)

 Még ezen az ülésen ke-

rült sor arra, hogy az önkor-

mányzat felvállalta a tartósan 

munkanélküliek foglalkoz-

tatását segítő közfoglalkoz-

tatási programjának kibőví-

tését mezőgazdasági zöldség 

termesztéssel, ami lehetővé 

tette, hogy a szezonban több 

százan lehetőséget találjanak 

jövedelmük kiegészítésére az 

„uborka-telepen”, a közcélú 

munkásokat nagyszámban 

tudja az önkormányzat „ér-

tékteremtő” munkába bevon-

ni. Ez utóbbi keretében az 

önkormányzat tulajdonában, 

vagy használatában álló kül-

területi földeken cukkini, sü-

tőtök és napraforgó ültetésére 

került sor. Ezek gondozása, 

ápolása, betakarítása jelentős 

mértékű kézi munkát igényel, 

így jelenleg is több mint 200 

főnek tud ezekkel a tevékeny-

ségekkel az önkormányzat 

munkát adni. Ezek nélkül 

jelentősen kisebb létszám 

foglalkoztatására lenne csak 

lehetőség. 

 Az előbb említett tevé-

kenységek megvalósításához 

az önkormányzat a 2010. ápri-

lis 6.-i ülésén 30 millió forint 

felhasználását engedélyezte a 

kötvény bevétel terhére, mivel 

a terület előkészítéshez, az ül-

tetéshez, a műveléshez a beta-

karítás előtt jelentős összegű 

ráfordítás szükséges. Remél-

hetőleg a legfontosabb cél, a 

foglalkoztatás mellett ezek a 

tevékenységek visszahozzák a 

ráfordítást is. 

 Az április 14.-i rendkívüli 

ülésen az iskolában és az óvo-

dában folyó TÁMOP 3.1.4 

közoktatás fejlesztési prog-

ram szakértői és képzési tevé-

kenységeinek lebonyolítására 

– nyilvános közbeszerzési el-

járáson – pályázó pályázatát 

bírálta el az önkormányzat, e 

szerint ezeket a tevékenysé-

geket a budapesti székhelyű 

Önkonet Kft . végzi el 12 mil-

lió 877 ezer forintért.

 A 2010. április 21.-i rend-

kívüli ülésen fogadta el a 

képviselő-testület a 2009. évi 

költségvetési beszámolót. Er-

ről a Lugosi Krónika előző 

számában már részletesen 

szóltunk. A képviselők öröm-

mel vették tudomásul, hogy 

az egyre nehezedő körülmé-

nyek között is sikerült vala-

mennyi kifi zetést teljesítenie 

az önkormányzatnak. 2009. 

december 31.-én – az uniós 

fejlesztések saját erejét jelen-

tő kötvénykibocsátástól elte-

kintve – az önkormányzatnak 

semmilyen tartozása nincs.

 Sajnos, ebben az évben is 

szükségessé vált az önhibá-

ján kívül hátrányos gazdasági 

helyzetben lévő önkormány-

zatok külön támogatására 

igényt benyújtani. 2010. év-

ben az állami költségvetésből 

származó bevételek tovább 

csökkentek, az önkormány-

zat által ellátandó feladatok 

azonban nem. Egyre keve-

sebb pénzből kell fenntarta-

ni az intézményeket, fi zetni 

a dolgozókat és a szociális 

ellátásokat is. Ennek az un. 

„ÖNHIKI” támogatásnak egy 

olyan különleges igénylési és 

elszámolási rendje van, ami 

egyszerre „bünteti” a pazarló 

és a takarékos önkormányza-

tokat is. Ha nő a bevétel, akkor 

az „ÖNHIKI” csökken, de ha 

nő a kiadás akkor is csökken 

az „ÖNHIKI”. Ez főleg erre az 

évre jellemző. Ennek ellenére 

az önkormányzat benyújtotta 

igényét de a valóságosan több 

mint 130 millió forint forrás-

hiány helyett csak mintegy 30 

millió forint megítélésére szá-

míthat az előbb említett fur-

csa szabályok miatt. Ez még 

átgondoltabb és takarékosabb 

gazdálkodást tesz szükségessé 

az év hátralévő részében.

 Még ezen az ülésen jelen-

tette be Hovánszki György 

polgármester, hogy sike-

rült termeltetési szerződé-

seket kötni az uborkára, a 

cukkinire, valamint a sütő-

tökre, így ezek értékesítése 

biztossá vált, természetesen 

az árakat a mindenkori piaci 

helyzet befolyásolja majd. 

 A 2010. május 7.-i 

rendkívüli ülésen az un. 

városrehabilitációs pályázat 

keretében megvalósuló épí-

tési beruházások kivitelezőjét 

választotta ki az önkormány-

zat. Ezt nyilvános közbeszer-

zési eljárás keretében, több 

fordulós tárgyalási szakasz 

után kialakult versenyár is-

meretében tették meg a kép-

viselők. A többcélú közösségi 

épület, a piac és az utak épí-

tése, a tájház kialakítása nettó 

864.500.000 forint értékben 

fog megvalósulni a jövő év 

elejéig. Ennek mintegy 46%-át 

állja az önkormányzat a 2007. 

évben kibocsátott „Nyírlugos 

Jövője” elnevezésű kötvény 

kibocsátásából származó be-

vételből. A pályázat keretében 

még más tevékenységek meg-

valósítására is szükség lesz a 

kiírásnak megfelelő követel-

mények biztosítása érdeké-

ben, így mintegy 538 millió 

forint felhasználására kerül 

sor a 710 millió forint értékű 

kötvénybevételből. A kötvény 

visszafi zetése 2010. III. ne-

gyedévétől esedékes, fedezete 

az önkormányzat erdővagyo-

na. A következő években ez a 

kötelezettség fogja elsősorban 

meghatározni az önkormány-

A képviselő-testület munkájáról

...sikerült termel-

tetési szerződése-

ket kötni az ubor-

kára, a cukkinire, 

valamint 

a sütőtökre...
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zat gazdálkodási tevékenysé-

gének kereteit.

 A július 12.-i ülésen – pá-

lyázata alapján – Dr. Zelenák 
Pétert nevezte ki a képvise-

lő-testület határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony 

keretében a hosszú ideje üre-

sen álló felnőtt háziorvosi 

körzetbe, háziorvosi feladatok 

ellátására. 

 Átfogó értékelést fogadtak 

el az önkormányzat 2009. évi 

gyermekjóléti és gyermek-

védelmi feladatainak ellátá-

sáról. Megállapították, hogy 

Nyírlugoson a gyermekek még 

a törvényi előírásokat is jóval 

meghaladó ellátásokat kap-

nak, az önkormányzat minden 

olyan pályázati lehetőséget 

megragad, amellyel segítheti 

a szülőket a gyermeknevelé-

si költségeik csökkentésében 

és ezeket a támogatásokat a 

családok hiánytalanul, időben 

meg is kapják. Az értékelést 

az Észak-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatala Szo-

ciális és Gyámhivatala is meg-

kapta, az abban foglaltakat el-

fogadta.

 Az önkormányzat elé ke-

rültek ezen az ülésen a szilárd 

hulladék szállítás és az ivóvíz- 

szennyvíz szolgáltatás díjeme-

lésére készült javaslatok. Az 

önkormányzat a lakosság egyre 

kisebb teherbíró képességéra 

tekintettel mindkét ügyben el-

halasztotta a döntést és újabb 

egyeztetést kezdeményezet a 

szolgáltatókkal a díjemelés ez 

évi elengedésére vagy mérsék-

lésére vonatkozóan. 

 Ezt követően tárgyaltak a 

képviselők a Megyei Járóbeteg 

rendelések átalakításának 

koncepciójáról. A koncep-

ció meghatározza azokat a 

rendelési helyeket ahol szük-

ségesnek látják a járóbeteg 

szakrendelések működését. 

Elégedetten állapították meg, 

hogy ebben a koncepcióban 

már szerepel a nyírlugosi 

szakrendelő is, melyet az ön-

kormányzat tavaly alakított ki 

teljes egészében önerőből. Az 

egészségügyi ellátás általános 

válsága miatt azonban a me-

gyei önkormányzat egyelőre 

nem tudja felvállalni a fenn-

tartás költségeit ezért a helyi 

önkormányzatok anyagi segít-

ségére számít. Nyírlugos Város 

Önkormányzata határozatban 

vállalta, hogy a koncepcióban 

foglaltakat elfogadja. Ezzel is 

kifejezve, hogy egyik legfon-

tosabb feladatának tartja az 

egészségügyi ellátás fejleszté-

sét Nyírlugoson. Ez egyben 

azt is jelenti, hogy akár évente 

10 millió forintot kell áldozni 

az önkormányzat költségve-

téséből erre a célra, azzal a 

reménnyel, hogy mint a men-

tőállomás esetében, néhány év 

múlva bekerüljön a központi 

fi nanszírozásba, természete-

sen addig – mint a mentőál-

lomásnál is – bizonyítani kell, 

hogy erre a rendelőre szükség 

van, megfelelő számban igény-

be veszik a betegek. 

 Hovánszki György polgár-

mester ezen az ülésen jelentet-

te be, hogy a nyári étkeztetésre 

154 gyermek részére kapott 

az önkormányzat támogatást 

ezzel szemben több mint 300 

gyermek részére hirdette meg 

a lehetőséget és mintegy 290-

en veszik most igénybe ezt a 

szolgáltatást, mert úgy gon-

dolja, hogy a jelenlegi válsá-

gos időkben egy meleg ebéd is 

nagy segítség lehet a rászoruló 

családoknak.

 A 2010. augusztus 16.-i 

ülésen került újra a képviselő-

testület elé a szemétszállítás 

és az ivóvíz és szennyvízel-

vezetés díjainak emeléséről 

készült előterjesztés. A Nyír-

Flop Kft . az önkormányzat ér-

veit elfogadta és elállt a 2010. 

évi lakossági díjemeléstől és 

továbbra is a 2009. évi árakon 

számlázza ki a szállítás és ár-

talmatlanítás árát. 

 A Debreceni Vízmű Kft . a 

2010. évre kalkulált összesen 

11 millió 112 ezer forintos 

díjemelésből származó bevé-

teli igényét a többszöri tárgya-

lás hatására 7 millió forintra 

mérsékelte. Az önkormány-

zat erről úgy döntött, hogy 

az egyre nehezebb gazdasági 

helyzetben ez a díjemelés is 

nagyon sújtaná a családokat, 

ezért átvállalja ebben az év-

ben ennek a díjemelésnek a 

hatásait, és költségvetéséből 

kigazdálkodja, és három rész-

letben kifi zeti a szolgáltatónak 

a 7 millió forintot. E két döntés 

alapján tudta tehát teljesíteni 

az önkormányzat azt a vállalá-

sát, melyet Hovánszki György 

polgármester a városi fóru-

mon, közmeghallgatáson tett, 

miszerint ebben az évben a két 

szolgáltatást változatlan áron 

tudja a lakosság igénybe venni.

 Az óvodavezetői állás-

ról is ezen az ülésén döntött 

a képviselő-testület. Gajdos 

Antalné 5 éves megbízatása 

lejárt. A nyilvánosan meg-

hirdetett pályázati felhívásra 

egyedül ő nyújtotta be pályá-

zatát. A pályázatot az óvoda 

szülői munkaközössége, ne-

velőtestülete és alkalmazotti 

közössége is támogatta, azon-

ban a pályázatot véleménye-

ző közoktatási szakértő arra 

hívta fel a fi gyelmet, hogy a 

megváltozott jogszabályi elő-

írásoknak nem felel meg a 

pályázó, mivel nem rendelke-

zik pedagógus szakvizsgával, 

illetve vezetői képesítéssel, 

ebben az esetben pedig nem 

nevezhető ki határozott időre. 

A képviselő-testület ebben a 

helyzetben a pályázatot ered-

ménytelennek minősítette 

és egy éves határozott ide-

jű megbízást adott Gajdos 

Antalnénak az óvoda vezeté-

sére és újabb pályázatot ír ki 

az állás végleges betöltésére. 

 Még ezen az ülésen – ja-

vaslatomra – megválasztot-

ták a képviselők a 2010-2014. 

választási időszakra a Helyi 

Választási Bizottság három 

tagját, a tagok újból Tóth 
György, Török Vilmosné és 

Árva András lettek.

 Mivel 128 fő nyírlugosi 

választójogosult kérte, ki-

írásra került október 3.-ra a 

helyi cigány kisebbségi ön-

kormányzati választás, ennek 

lebonyolítására 5 fős szava-

zatszámláló bizottságot ho-

zott létre az önkormányzat.

 Az egyebek című napiren-

di pont keretében Hovánszki 

György polgármester egy 

norvég tulajdonú cég megke-

resését ismertette. E szerint a 

cég – korábban megtekintett 

– 10 hektár önkormányzati 

tulajdonú földterület bérle-

tére tett ajánlatot 30 évi idő-

tartamra egy fotovoltatikus 

– napelemekből álló – meg-

újuló energiát hasznosító 

erőmű létrehozására. A kép-

viselő-testület az ajánlatot 

támogatja és amennyiben 

sikerül valamennyi feltételt 

megteremteni és engedélyt 

megszerezni, akkor kész bér-

be adni a területet.

 A képviselő-testületi ülé-

sek – a zárt üléseket kivéve 

– továbbra is nyilvánosak. Az 

ülésekről készült jegyzőköny-

vek – a zárt ülésekét kivéve – 

a polgármesteri hivatal 4. sz. 

irodájában – munkaidőben 

– megtekinthetők.

Dr. Hancsicsák Mihály

címzetes főjegyző

...az önkormány-

zat minden olyan 

pályázati lehető-

séget megragad, 

amellyel segítheti 

a szülőket a 

gyermeknevelési 

költségeik 

csökkentésében...

Az óvodavezetői 

állásról is ezen az 

ülésén döntött a 

képviselő-testület.
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 2010. április 11-ikén került sor az idén esedékes általá-

nos országgyűlési választásokra. Ennek eredménye a követ-

kező volt: 

 A 2264 fő választásra jogosult közül 1471 jött el szavazni. 

Ez 64,97%-os részvételi arányt jelent. 

 Az egyéni országgyűlési képviselő-jelöltekre leadott szava-

zatok

• Dr. Simon Miklós FIDESZ-KDNP — 943 szavazat, 65,4%

• Dr. Kiss Sándor Jobbik — 302 szavazat, 20%

• Dr. Veres János MSZP — 196 szavazat 13,6 %

A pártlistákra leadott szavazatok:

• FIDESZ-KDNP — 921 szavazat 63,2 %

• Jobbik — 283 szavazat 194, %

• MSZP — 168 szavazat 11,5 %

• MDF — 24 szavazat 2,1 %

• LMP — 34 szavazat 2 %

• Civil Mozgalom — 23 szavazat 1,6 %

• MSZDP — 3 szavazat 0,2 %

• Munkáspárt — 0 szavazat

 Mivel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei területi listára 

leadott szavazatok száma meghaladta a választójogosultak 

50%-át, valamint a 6. sz. egyéni választókerületben egy jelölt 

megkapta az érvényes szavaztok 50%-át, így nem került sor 2. 

fordulóra. 

 2010–2014. között egyéni országgyűlési képviselőnk 
Dr. Simon Miklós lett.
 Ezúton is gratulálunk neki és munkájához sok sikert kívá-

nunk.

A 6. sz. egyéni választókerület összesített adatai:

• Dr. Simon Miklós FIDESZ-KDNP 

   — 15.676 szavazat, 59,46%

• Dr. Kiss Sándor Jobbik — 6036 szavazat, 22,89%

• Dr. Veres János MSZP — 4652 szavazat, 17,65%

A megyei listára leadott szavazatok:

• FIDESZ-KDNP — 148980 szavazat, 53,84%

• Jobbik — 65423 szavazat, 23,64%

• MSZP — 41062 szavazat, 14,84%

• LMP — 7914 szavazat, 2,86%

• Civil Mozgalom — 6760 szavazat, 2,44%

• MDF — 5016 szavazat, 1,81%

• MSZDP — 834 szavazat, 0,30%

• Munkáspárt — 739 szavazat, 0,27%

A 2010. évi országgyűlési választások helyi eredménye

Választási tudnivalók

A Magyar Köztársaság 
Elnöke 2010. október 
3-ára írta ki a helyi ön-
kormányzati képviselők 
és polgármesterek válasz-
tását. Mivel Nyírlugoson 
128 fő kezdeményezte, 
ezzel egyidejűleg helyi 
cigány kisebbségi önkor-
mányzati választás is lesz.

 A szavazás a korábban 

megszokott helyeken, az isko-

lában (1. sz. szavazókör, Deb-

receni u. 2.), az óvodában (2. 

sz. szavazókör, Szabadság tér 

4.) valamint a Szabadság-te-

lepen az Idősek Klubjában (3. 

sz. szavazókör. Zalka M. u.) 

lesz.

 A korábban megküldött 

választási értesítőn minden 

választójogosult nyírlugosi 

polgárt értesítettünk arról, 

hogy ő személy szerint hol 

szavazhat. A cigány kisebbsé-

kezdődően egyéni listás rend-

szerben történik a korábbi 

kislistással szemben. Ez a lé-

nyeget illetően változást nem 

jelent, ugyanis ezen a szava-

zólapon a jelöltek neve ABC 

sorrendben lesz feltüntetve, 

és érvényesen legfeljebb any-

nyi jelöltet lehet megjelölni 

rajta, ahány megválasztható 

képviselő van. Kevesebb lehet, 

de több nem. A megváltozott 

szabályok szerint az eddigi 11 

főről 6 főre csökken a képvi-

selők száma, tehát legfeljebb 6 

nevet lehet megjelölni a jelölt 

listából. Itt is fontos, hogy a 

név előtt lévő négyzetbe ke-

rüljön két egymást metsző 

vonal (+ vagy x). Képviselő a 

6 legtöbb szavazatot kapó je-

lölt lesz.

 A harmadik szavazólapon 

a megyei közgyűlés tagjaira 

lehet szavazni. Ezen a szava-

zólapon a megfelelő ajánlást 

összegyűjtő pártokra és tár-

sadalmi szervezetekre lehet 

szavazni. Még nem lehet tud-

ni, hogy hány ilyen szervezet 

lesz, de a szavazás szabályai 

szerint érvényesen egy szer-

vezetre lehet szavazni a szer-

vezet neve előtt lévő négyzet-

ben elhelyezett két egymást 

metsző vonallal. A jelölő szer-

vezetek az őket támogató sza-

vazataik arányában kapnak 

helyet a megyei közgyűlésben

 A helyi cigány kisebbségi 

önkormányzati képviselő-vá-

lasztáson egyéni jelöltek sze-

repelnek majd, akiket a meg-

felelő feltételekkel rendelkező 

kisebbségi szervezetek jelöl-

nek. Itt legfeljebb 4 személyt 

lehet támogatni a jelölt neve 

előtt lévő négyzetbe tett egy-

mást metsző két vonallal. A 

megválasztott 4 képviselő a 

négy legtöbb szavazatot kapó 

jelölt lesz.

 Kérek mindenkit, hogy 

október 3-ikán éljen szavazati 

jogával és minél többen nyil-

vánítsák ki véleményüket a 

jelöltekről.

Dr. Hancsicsák Mihály

címzetes főjegyző

gi választáson csak az a 128 fő 

vehet részt, akik 2010. július 

15-ig kérték, hogy kerüljenek 

fel a kisebbségi választói név-

jegyzékre. Erre a szavazásra 

teljesen külön helyiségben 

lesz mód a Polgármesteri Hi-

vatal épületében, a szociális 

szolgálatnak helyet adó iro-

dában (Nyírlugos Encsencsi 

u. 3.). Itt egy újonnan létreho-

zott szavazatszámláló bizott-

ság fog működni.

 A polgármester-választás-

ra szolgáló szavazólapon ér-

vényesen úgy lehet szavazni, 

hogy a jelölt neve előtt lévő 

négyzetbe két egymást met-

sző vonalat kell tenni, és csak 

egy nevet lehet megjelölni. 

Nagyon fontos, hogy a négy-

zetben legyen a két egymást 

metsző vonal, mert sem alá-

húzást, sem bekeretezést nem 

lehet érvényes szavazatnak 

tekinteni.

 Az önkormányzati kép-

viselő-választás ettől az évtől 
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Újabb érettségi Nyírlugoson
 A Nyírlugosi Általános 

Iskola épületében működő 

Báthori István Középiskola 

és Szakiskolában 2010. június 

24-én már a negyedik alka-

lommal került sor a gimná-

ziumi képzést lezáró végső 

megmérettetésre. A próbaté-

tel előtt álló tanulóknak idén 

is öt tantárgyból kellett szá-

mot adniuk tudásukról. Az 

előző évekhez képest azon-

ban lényeges változás, hogy 

a 2009/2010-es tanévtől kö-

telezővé vált az idegen nyel-

vi érettségi az esti tagozatú 

képzések számára, így ebben 

az évben érettségizőinknek 

idegen nyelven is felelniük 

kellett a vizsgabizottság kér-

déseire. A választható tárgyak 

köre tehát egy tantárgyra szű-

kült, idén minden végzősünk 

a biológia mellett döntött.

 Az érettségi elnöke Kiss 

László informatika-angol sza-

kos pedagógus volt, 2010-ben 

ő felügyelte a szakszerűséget 

és törvényességet a záróvizs-

ga alatt. A hosszú vizsganap 

eredményesen zárult, hisz a 

vizsgán megjelent valameny-

nyi tanuló sikeres érettségi 

vizsgát tett. Rendes érettségi 

vizsgára idén tizenöten je-

lentkeztek, egy tanuló előre-

hozott-, öten pedig ismétlő 

érettségi vizsgát tettek. 

 Néhány vizsgázót a vizs-

gabizottság tagjai az érettségi 

vizsgán nyújtott teljesítmé-

nyük alapján külön dicséret-

ben is részesített: 

Magyar nyelv és irodalomból: 

Lengyel Attilánét, 

Matematikából: 

Krájnyák Ferencet, 

Angol nyelvből: 

Kóródi Zoltánt,

Történelemből: 

Krájnyák Ferencet, 
Kóródi Zoltánt és 

Pregné Andrikó Szilviát,
Biológiából: 

Lengyel Attilánét, 

Kovácsné Karóczkai 
Erzsébetet, 

Forjánné Terdik Katalint és 

Pregné Andrikó Szilviát.

 Mindenkinek gratulálunk 

a szép eredményekhez!

 A már érettségivel ren-

delkező diákok számára is-

kolánk lehetőséget biztosít a 

tanulmányaik folytatására is. 

Megfelelő számú jelentkezés 

esetén a gimnáziumi oktatás 

mellett újabb OKJ-s szakmai 

képzés indul szeptembertől. A 

tanulni vágyó érettségizettek 

a pénzügyi-számviteli ügyin-

téző, gazdasági informatikus, 

műszaki informatikus, keres-

kedelmi ügyintéző, logisztikai 

ügyintéző, ügyintéző titkár és 

iskolatitkár szakképezéseink 

közül választhatnak.

2010-ben érettségi 
bizonyítványt szereztek:

Balugyánszki Valéria

Beri Dávid Alex

Buzsik Annamária

Girán Klaudia

Juhász Enikő

Juszku Beatrix

Kóródi Zoltán

Kovácsné Karóczkai Erzsébet

Lőrincz Katalin

Orbán Roland

Pregné Andrikó Szilvia

Sebők László

Serbán Enikő

Simon Tamás

Tóth Alex

2010-ben tanúsítványt 
kaptak: 

Forjánné Terdik Katalin

Ilyésné Mulik Anita

Kökényesi Norbert

Krájnyák Ferenc

Lengyel Attiláné

A vizsgabizottság tagjai

Kiss László

a vizsgabizottság elnöke

Elekné Fark Katalin

az intézmény igazgatója

Elek Szilárd

német nyelv

Galambos Klára

matematika

Szmutkó Adrienn

magyar nyelv és irodalom

Nagyné Fark Tímea

angol nyelv

Sümegi György

Biológia

Király Attila

Történelem

Elekné Fark Katalin
igazgató

Az idei városnap programját keresse mellékletünkben!
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Ifj ú polgáraink:

 Erdős Ármin április 9.

 Jurcsek Noel június 12.

 Pósán Mira június 18.

 Kaprinyák Kincső június 26.

 Banádi Richárd István július 2.

 Gáll Mirella július 6.

 Krekk György Benedek augusztus 15.

Köszöntjük őket!

Házasságot kötöttek:

 Tóth Gábor és Nagy Ildikó Márta május 15.

 Péntek Miklós és Nagy Anita május 23.

 Vanka János és Csipkés Tünde július 2.

Szívből gratulálunk!

Eltávoztak közülünk:

 Somogyi Jánosné március 17.

 Simon Györgyné április 14.

 Somogyi Béla május 12.

 Illyés Dénes május 25.

 Papp Sándor május 27.

 Sinka Béláné június 1.

 Kavalecz Miklós június 13.

 Hlács Károly június 13.

 Hernyák Imre július 10.

 Kurencs Sándor július 29.

 Turi József augusztus 13.

 Farkas Sándor augusztus 14.

Emléküket megőrizzük!

A n y a k ö n y v i   h í r e k

Tanulói laptop

 Nyírlugos Város Önkor-

mányzata és az Általános Iskola 

Nyírlugos közösen pályázatot 

nyújtott be a Társadalmi Inf-

rastruktúra Operatív Program 

„A pedagógiai, módszertani re-

formot támogató informatikai 

infrastruktúra fejlesztése” című 

pályázati felhívásához, aminek 

a Tanulói laptop program cí-

met adták a kiírók, kódszáma: 

TIOP-1.1.1/09/1.

 Sikeresen pályáztunk, és 

18.810.600 forint vissza nem 

térítendő támogatást kapott 

városunk. A projekt közvetlen 

célja az élethosszig tartó tanu-

lás kulcskompetenciáinak fej-

lesztéséhez szükséges, egyenlő 

hozzáférést biztosító IKT inf-

rastruktúra megteremtése, a 

közoktatási intézmények szá-

mítógép állományának korsze-

rűsítése a pedagógiai feladatok 

igényeinek megfelelő infrast-

ruktúra kialakítása érdekében. 

További információ a www.nfu.

hu és a www.nyirlugosvaros.hu 

oldalakon található.

Szűcs Norbert

projektmenedzser

 Szerezzen érettségit vagy OKJ-s szakképesítést munka mellett NYÍRLUGOSON!

 A Báthori István Középiskola és Szakiskola felvételt hirdet a 2010/2011. tanévre esti tago-

zatú gimnáziumi és szakközépiskolai oktatásra!

Miért érdemes nálunk tanulni?

• Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.

• Családi pótlék vehető igénybe a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

• Előzetes tanulmányok beszámításával lehetőséget adunk a tanulmányi idő lerövidítésére.

Választható OKJ szerinti szakmák:

• pénzügyi-számviteli ügyintéző

• gazdasági informatikus

• kereskedelmi ügyintéző

• logisztikai ügyintéző

• műszaki informatikus

• ügyintéző titkár,

• iskolatitkár

A beiratkozás helye és ideje:
 Általános Iskola (4371 Nyírlugos, Debreceni u. 2.)

 augusztus 25.  14:00–16:00 óra

 augusztus 30.  14:00–16:00 óra

 augusztus 31.  16:00–18:00 óra

 Érdeklődni és további felvilágosítást kérni: Elek Szilárd tagintézmény-vezetőtől lehet:

Telefon: (06-30) 446-1064

 A beiratkozáshoz vigye magával iskolai bizonyítványait, személyi igazolványát, lakcímkár-

tyáját valamint TAJ kártyáját! A szakképzésre jelentkezők vigyék magukkal érettségi bizonyít-

ványukat. Évfolyamot csak kellő számú jelentkezés esetén indítanak.

www.bathorikozepiskola.hu

Tanuljon tovább!
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 Néhai Kiss Zoltán több 

évtizeden keresztül tanított 

városunkban (kezdetben a 

Szabadság-telepen), ahol az 

emberek szeretetét és tiszte-

Kiss Zoltán emlékére

Nem múlnak el,

Kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak 

árnyak, álmok, évek.

(Juhász Gyula)

letét élvezhette. Iskolánkat 

1976-tól vezette. Hosszú és 

eredményes munkássága alatt 

több generációval ismertette 

és szerettette meg a testneve-

lést, az egészséges életmódhoz 

szükséges testmozgást. Töb-

bek között Dzsudzsák Balázs 
sportpályafutása megkezdé-

sét is elősegítette.

 Pedagógusi tevékenysége 

mellett Kiss Zoltán Nyírlugos 

város önkormányzata képvi-

selőtestületének tagja is volt.

 Zoli bácsi emlékére állí-

totta fel iskolánk a Kiss Zoltán 

emlékfalat, melyet városunk 

polgármestere Hovánszki 
György avatott fel 2010. ja-

nuár 22-én a család, az iskola 

dolgozói, diákjaink és a ked-

ves ismerősök jelenlétében.

• • •

 2010. május 22-én rendez-

ték meg a III. Kiss Zoltán Em-

léktornát, Hovánszki György 

polgármester és ifj abb Kiss 
Zoltán, a Puskás Ferenc Lab-

darúgó Akadémia kollégiumi 

igazgatója szervezésében. A 

névadóhoz méltón, nyírlugosi 

sikerrel. 

 Az elmúlt évek hagyomá-

nyainak megfelelően idén is 

szép eredményt értünk el az 

1999-es és 2000-es korosztály-

lyal. A résztvevő csapatok kö-

zül Nyíradony 6., Nyírbogát 

5., Nyírvasvári 4., Nyírbéltek 

3., Nyírbátor 2. és Nyírlugos 1. 

helyezést ért el. 

 A különdíjak terén a legjobb 

kapust Nyírbéltek, a legjobb 

játékost Nyírbátor, míg a gólki-

rályt – Ilyés Bence személyében 

– Nyírlugos csapata adta.

 Köszönjük a szurkolást a 

megjelent nézőknek, a támo-

gatást Kiss Zoltánnak, vala-

mint Hovánszki György pol-

gármester úrnak.

Nagy Tibor, Szűcs Norbert 

felkészítő tanárok

Büszkeségünk, Balázs
2010. június tizedike Dzsudzsák Balázsról szólt Nyírlu-
goson. Arról a 24 esztendős fi atalemberről, aki az ötéves 
város talán leghíresebb embere. Ezen a napon Dzsudzsák-
falat avattak az általános iskolában, majd a labdarúgás ün-
nepeként a Nyírlugos SE a Balázs barátai alkotta, váloga-
tottakkal és NB I-es labdarúgókkal „megtűzdelt” csapattal 
játszott sportág népszerűsítő mérkőzést. 

 Világhírű fi lm- és popsztárok is megirigyelték volna azt a fogadtatást, 

amiben Dzsudzsák Balázs részesült az iskolában, amikor a pályafutását 

bemutató, értékes ereklyéket tartalmazó fal avatására érkezett. Kiabálás, 

fütty, taps, hatalmas ováció fogadta, az egyik transzparensen a „Büszkesé-

günk, Balázs” felirattal. Válogatott társai, barátai (Juhász Roland, Ferenczi 

István és mások) mosolyogva nézték az ünneplést, s hallgatták a Balázs 

gyermek- és ifj úkorát, pályafutását bemutató ismertetőt, nemcsak szóban, 

de képeken és fi lmbejátszásokon is. Látták a totyogó kisfi út, a cseperedő 

labdarúgó palántát éppúgy, mint a klubjában vagy a válogatottban gólt 

szerző csapattársat.

 Balázs Hovánszki György polgármester és Simon Miklós, a térség 

országgyűlési képviselője társaságában leplezte le a róla elnevezett falat, 

majd hősiesen állta az aláírást kérők rohamát, örömmel vállalta a közös 

fotózást. 

Öröm és büszkeség
 A nagy népszerűség, és házigazda volta miatt nem is volt köny-

nyű szóra bírni a Lugosi Krónika számára, végül könnyed labdázgatás, 

vendégfogadás közepette sikerült a Dzsudzsák-portán néhány kérdés-

re választ kapni.

 Elmondta, nagy 

örömmel tér mindig visz-

sza szülőföldjére, büsz-

ke arra, hogy Nyírlugos 

szülötte. (Talán nem vé-

letlen, hogy honlapján a 

Nyírlugos helységnévtáb-

la mellett van lefotózva.). 

Igazán megható perceket 

élt át az ünnepség so-

rán, ez is ösztönzi, hogy 

rendszeresen haza járjon, 

találkozzon a régi bará-

tokkal, játszótársakkal, 

ismerősökkel ebben az 

utóbbi években igen lát-

ványos fejlődést felmutató városban.

 Balázs örül annak, ha példaképnek tekintik, de nem felejti, hogy si-

kereket csak kitartó munkával, nagy erőfeszítések árán, elhivatottsággal 
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és céltudatossággal lehet elérni. Ezek nélkül, bármilyen tehetséges valaki, 

hosszú távon nem lehet boldogulni. A nyírlugosi fi ataloknak is azt taná-

csolja, hogy bármilyen területen is akarnak nagyot alkotni, azt óriási aka-

rattal, kitartással tegyék, így lehet majd belőlük nemcsak híres labdarúgó, 

de akár szobrász, esztergályos, divattervező vagy bármi más.

 A céltudatosság és az akaraterő motiválja őt akkor is, amikor híre-

sebbnél híresebb csapatokkal boronálják össze, a Juventustól a Real Mad-

ridig. Azt vallja, mindenütt meg kell küzdeni a csapatba kerülésért, így 

nem vonzaná jobban egy kiscsapat biztos kezdő-tagsága mondjuk a Real 

Madrid tartaléksoránál, mert ott is beverekedheti magát a kezdőbe aki te-

hetséges és kitartó.

 Akivel a legszívesebben játszott együtt, az Lazovics volt, de sok olyan 

csapattársa van, akivel jól megértik egymást. Kedvenc labdarúgóinak sora 

hosszú, Messitől Xavin át Ibrahimovicsig vagy Cristiano Ronaldoig. 

 S hogy mikor 

láthatjuk legköze-

lebb Nyírlugoson? 

Azt még nem tud-

ta. Azt azonban 

igen, hogy újabb 

focigálára – a 

sportág és a város 

népszerűsítésére 

– máskor is vissza-

jönne barátaival.

Nyírlugostól Eindhovenig
 Már négy-öt évesen kergette a labdát a helyi óvodában, majd a 

nyírlugosi általános iskolában (ahol édesanyja pedagógusként dolgozik 

ma is), rendre összevesztek a csapatkapitányok azért, hogy melyikük vá-

lassza az ifj ú tehetséget, így aztán a család úgy döntött, hogy Balázsnak 

érdemes lenne komolyabban is foglalkoznia a sportággal.

 Erre a legjobb lehetőség a közelben Nyíradonyban volt, amely Haj-

dú-Bihar megyéhez tartozik – itt működött ugyanis a térség híres után-

pótlás-nevelő klubjának, a Debreceni Olasz Focisulinak a kihelyezett 

szakosztálya. A 2000-ben alapított egyesület az ország egyik legjobb fut-

balliskolájának számít. Balázs tizenévesen a debreceni egyesülethez került, 

amelynek korosztályos csapataival már országos viadalokon is részt vehe-

tett. A 2002–2003-as pontvadászatban pedig a 17 éven aluliak között már 

a bajnokság egyik legjobbja volt, hiszen 20 alkalommal volt eredményes, 

amivel ötödik lett a góllövőlistán. Abban az idényben négy alkalommal 

már a Loki tartalékcsapatában is 

szerepelt, meghívót kapott a kor-

osztályos válogatottba is, amellyel 

szintén remek eredményeket ért 

el. Egy évvel később már a 19 éven 

aluliak között bizonyított: az Euró-

pa-bajnokság első selejtezőkörében 

a Feröer-szigeteken a házigazdák-

nak és a görögöknek is két-két 

gólt vágott, vagyis nagy szerepe 

volt abban, hogy az együttes beju-

tott a második fordulóba. Akkor a 

Létavértes játékosaként lépett pá-

lyára a nemzeti csapatban, mivel a 

Loki kölcsönadta őt a harmadosz-

tályú egyesületnek, 

amely a Debrecen 

f iókcsapatának 

számít. Az NB III-

ban is remekelt, így 

csak egy fél évet 

kellett Létavértesen 

eltöltenie – 2005 ja-

nuárjában ugyanis 

a DVSC visszarendelte őt. A bajnoki címért küzdő debreceni csapatban 

eleinte természetesen csak kiegészítő játékosnak számított, de már 2005 

tavaszán bemutatkozhatott az élvonalban. A bajnokság 20. fordulójában, 

az MTK Budapest elleni hazai találkozón cserélte őt be először Supka At-

tila, mégpedig 3-0-s debreceni vezetésnél a 79. percben Kerekes Zsombor 

helyére. A következő idényben ősszel többnyire csak csere volt, tavasszal 

azonban már több lehetőséget kapott. Az újabb szezon első felében már 

alapembernek számított, azonban egy autóbaleset miatt több hetet ki kel-

lett hagynia. A téli felkészülést már teljes intenzitással dolgozta végig, ami-

nek köszönhetően tavasszal bombaformában futballozott. Míg az idény 

első felében „csak” egy gólra volt képes, addig 2007 tavaszán hatszor volt 

eredményes, a szezon végén pedig ő kapta meg a Puskás Ferencről elneve-

zett serleget, amely a bajnokság felfedezettjének jár.

 Ekkor már külföldi egyesületek egész sora fi gyelte a korosztályos vá-

logatott játékost, aki 2007 júniusában a nagyválogatottban is bemutatkoz-

hatott, az Európa-bajnok görög válogatott elleni Eb-selejtezőn az utolsó tíz 

percre cserélték be Priskin Tamás helyére. Balázst 2007 nyarán kapcsolatba 

hozták többek kö-

zött a holland Ajax 

Amsterdammal, 

az ukrán Dinamo 

Kijevvel, az olasz 

Chievo Veroná-

val és az angol 

Plymouth Argyle-

lel, de akkor még 

maradt Debrecen-

ben. Pedig 2007 

augusztusában, az Olaszország elleni barátságos meccsen még jobban 

felhívta magára a fi gyelmet, hiszen kiválóan futballozott a magyar válo-

gatott által 3-1-re megnyert összecsapáson. De a magyar élvonalban is 

remekelt, 11 forduló alatt ötször volt eredményes. Október közepén pedig 

nyilvánosságra került a szenzációs hír: Dzsudzsák Balázs ötéves szerző-

dést kötött a holland bajnok PSV Eindhovennel. A Philips-gyáriak két-

millió eurót fi zettek a játékosért, 

akinek a megegyezés értelmében 

2008 nyarán kellett volna csatla-

koznia a holland együtteshez. Ha-

marosan azonban felgyorsultak az 

események, és a PSV már az idény 

közben 2008 januárjában magá-

hoz rendelte a magyar válogatott 

szélsőjét, ahol alapemberré nőtte ki 

magát. Noha az idén is több csapat-

tal hírbe hozták, egyelőre maradt 

Eindhovenben, ahol ott folytatja, 

ahol abbahagyta: gólokkal, gólpasz-

szokkal… 

Forrás: www.dzsudzsak.hu
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