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Anyák napi köszöntő
„Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.”
Móra Ferenc : Anyának

Kedves Édesanyák!
Móra Ferenc ezen soraival kívánok valamennyi nyírlugosi „gyermek”
nevében nagyon boldog Anyák napját
Önöknek!
Minden május első vasárnapján
virággal halmozzuk el azon szeretett
hölgyeinket, kiknek magát az életet
köszönhetjük. s ezért nem lehetünk
elég hálásak nekik.
Ez az a nap, amikor hálát adunk
nekik a felsorolhatatlanul sok dologért,
melyeket az évek folyamán kaptunk
tőlük.
Köszönjük azt a láthatatlan és elszakíthatatlan köteléket, melybe mindig kapaszkodhatunk!
Köszönjük azt a feltétel nélküli
szeretetet, melyet egész életünk során
kapunk Tőlük. A gondoskodást, törődést, féltést, óvást, bátorítást, támaszt,

s magát a tényt, hogy ott vannak nekünk, bármi is történjék.
Köszönjük mindezt azoknak, akik
örömünkre közöttünk vannak, de
azoknak is, akinek ezt személyesen
sajnos már nem mondhatjuk el…
Ezúttal kívánok nagyon boldog
Anyák napját az anyukáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak!
Hovánszki György
polgármester

A képviselő-testület
munkájáról
Nyírlugos város Önkormányzati képviselő-testülete ebben az
évben eddig összesen 8 ülést tartott.
A 2011. január 28-i rendkívüli ülésen a képviselő-testület a város rehabilitációs program beruházási munkái mellett kötelezően elvégzendő kiegészítő
(soft) tevékenységek elvégzésére érkezett közbeszerzési ajánlatokról döntött.
A városmarketing és a nyilvánosság biztosítása témakörben a nyíregyházi
Feliciter Kft. ajánlatát fogadta el a testület. A másik részajánlat – a program
elfogadtatása a lakossággal – tekintetében nem érkezett elfogadható ajánlat,
erre új eljárást kellett indítani.
A január 31-i rendkívüli ülésen a képviselő-testület tagjai az önkormányzati konyha régóta üresen álló közalkalmazotti álláshelyeinek betöltéséről
döntöttek. Nyilvános pályázat keretében kerültek meghirdetésre ezek az állások. A jelentkezők közül Fülöp Gyula főszakácsi, Czuper Mihályné és Madarász Béláné szakácsi, Illés Jánosné és Haramura Zsoltné kisegítői pályázatát
fogadta el a képviselő-testület.
A február 7-i rendkívüli ülésen újból a város-rehabilitációs programhoz
kapcsolódó kiegészítő tevékenységek elvégzésére érkezett ajánlatokról döntött a testület. Ennek keretében a program megvalósításához kapcsolódó
környezetvédelmi akciók megszervezésére és lebonyolítására Szilágyi József
nyírbátori egyéni vállalkozó és a nyíregyházi Feliciter Kft. ajánlatát fogadta el
a képviselő-testület.
Folytatás a 2. oldalon

A képviselő-testület
munkájáról
Folytatás az 1. oldalról

A február 21-i ülésen a képviselők
első olvasatban tárgyalták a 2011. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezetet. Már ekkor megállapították, hogy
ebben az évben – ha lehet – még nehezebb pénzügyi-gazdasági körülmények között kell az önkormányzatnak
tevékenységét végezni. A kötelező feladatok ellátását szolgáló támogatások
nem nőnek, egyes területeken csökkennek, az infláció és más tényezők
hatására költségek egyre magasabbak.
Ebben a helyzetben már az is nagy
dolog, ha sikerül időben valamennyi
kötelezettségnek eleget tenni. Ezen
felül a tavaly megkezdett beruházások
tovább folytatása és befejezése ad komoly feladatot. Ehhez a saját erő rendelkezésre áll a 2007. évben kibocsátott
kötvény bevételéből, azonban ebben
az évben már törleszteni kell a tőke
részt is a kamatfizetés mellett. A 2011.
évi költségvetésről részletesebben külön szólunk. Még ezen az ülésen határozott a képviselő-testület arról, hogy
az önkormányzati konyha által alkalmazható nyersanyag norma mértékét
egységesen 15%-kal emeli. Az utóbbi két évben az élelmiszereknél olyan
jelentős áremelkedés következett be,
ami miatt ez az emelés elkerülhetetlen
volt. Az előrejelzések szerint ebben az
évben is jelentős áremelések lesznek,
amit szintén figyelembe kellett venni annak érdekében, hogy a jövőben
az étkeztetés színvonala ne romoljon,
ha lehetséges nőjön. Természetesen
a nyersanyag norma emelés a térítési
díjak mértékére is hatással van. Erről
később döntöttek a képviselők.
A február 28-i ülésen a képviselőtestület elfogadta a 2011. évi gazdálkodásának tervéről szóló rendeletét.
A korábban említett, újból meghirdetett egyszerűsített közbeszerzési
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igénybevétele során jogszabályi előírás
alapján a betegeknek 500 forint ún.
ügyeleti díjat kellene fizetniük vásárlásonként. Mindezeket figyelembe véve
a képviselő-testület úgy döntött, hogy
nem támogatja a gyógyszertár hétvégi
nyitvatartásával kapcsolatos lakossági kezdeményezést. Inkább a hétvégi
orvosi ügyelet Nyírlugoson tartásával
kívánja biztosítani a nyírlugosi lakosok folyamatos helyben történő egészségügyi alapellátását, míg azt pénzügyi
lehetőségei megengedik. A fenti indokokat tartalmazó levélben a kezdeményezést aláíró nyírlugosi polgárokat
névre szólóan tájékoztatta az önkormányzat.
A március 28-i ülésen a képviselőtestület helyi környezetvédelmi alap
létrehozásáról döntött. Ebben az alapban kívánja a jövőben kezelni az önkor-

eljárás keretében a város-rehabilitációs programhoz kapcsolódó – a program elfogadtatása a lakossággal című
– kiegészítő tevékenység elvégzésére
a Nyírbátorért Alapítvány ajánlatát
fogadták el a képviselők. Ezen az ülésen tárgyalta meg a képviselő-testület
azt a lakossági kezdeményezést, hogy
a hétvégi orvosi ügyelethez hasonlóan
kerüljön megszervezésre a gyógyszertári ügyelet is. A képviselő-testület
előzetesen szakmai véleményt kért a
háziorvosi ügyeletben résztvevő háziorvosoktól, valamint a gyógyszertár
üzemeltetőjétől. A háziorvosok nyilvántartása szerint egy hétvégi ügyeletben átlagosan 10
fő keresi fel a rendelőket. Ezen betegek közül talán egy
fő az, akinek valóban szüksége lenne
a
gyógyszertárra
ugyanis a rendelők
az alapvető sürgősségi
gyógyszerrel
fel vannak szerelve. A betegek nagy
többsége
otthon
rendelkezik alapveAz új számítógépek a számítástechnikai tanteremben.
tő láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerekkel, amelyekkel a hétfői nyitásig mányzat azokat a bevételeit, amelyek
elláthatók a betegek. Súlyosabb ese- a külön jogszabályban meghatározott
tekben az ügyeletes orvos beutalja a forrásokból érkeznek. Ezek mértéke
beteget szakrendelésre vagy kórházba, sajnos nem jelentős, de törvény írja elő
ahol szintén rendelkezésre állnak a ennek az alapnak a létrehozását és küszükséges gyógyszerek. Ezek alap- lönféle környezetvédelmi pályázatok
ján a háziorvosok véleménye szerint esetében is feltétel a megléte. Ezen
nem indokolt a hétvégi gyógyszertári az ülésen kellett dönteni az önkornyitva tartás. A gyógyszertár üzemel- mányzat által fenntartott személyes
tetője szerint megoldható a hétvégi gondoskodást nyújtó szolgáltatások
nyitva tartás. Az idevonatkozó szak- intézményi térítési díjairól. A térítési
mai szabályok betartásával ez többlet díjak megállapítása egy új rendszerben
kiadást jelent, amit az önkormány- történt. Ennek lényege, hogy az előző
zatnak kellene felvállalnia. Ezen kívül évi tényleges ráfordításokból levonásra
felhívta még a figyelmet arra, hogy a kerültek az állami költségvetésből szárgyógyszertár ügyeleti időben történő mazó bevételek a fennmaradó összeget

pedig vissza kellett osztani az ellátási
napokra. Az érintettek az ezzel összefüggő személyi térítési díj változásáról
névre szóló értesítést kaptak. Az ülést
követő zárt ülésen a képviselők szociális
ellátás elutasítása miatti fellebbezésről
döntöttek.
Az április 11-i ülésen a képviselő-testület elfogadta a 2010. évi gazdálkodás végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet és beszámolót.
Erről szintén külön szólunk részletesebben. A képviselők az egyre nehezedő gazdasági körülmények között
kiemelkedőnek értékelték a 2010. évi
gazdálkodást, tekintettel arra, hogy
az önkormányzat valamennyi kötelezettségének eleget tett, a költségvetési egyensúly fennmaradt, nem volt
szükség működési hitel felvételére, és
emellett még megkezdődhetett a város-rehabilitációs program végrehajtása is. Ugyancsak elfogadták az előző
évi belső ellenőrzés tapasztalatairól

készült jelentést. Kiegészítő működési
támogatási igény benyújtásáról döntött ezután a képviselő-testület. Az ún.
ÖNHIKI támogatás ebben az évben
jelentős módosuláson ment keresztül. Az ennek megfelelő számítások
alapján úgy tűnik, az önkormányzat
jogosulttá válhat ilyen támogatásra,
a megfelelő működési feltételek biztosítása érdekében nagyon fontos az
ebből a forrásból származó pénz. Az
igény elbírálása a nyár folyamán várható, addig az ezzel csökkentett öszszegű előirányzatból kell működnie
az önkormányzatnak és intézményeinek. Még ezen az ülésen jelentette be
Hovánszki György polgármester, hogy
az ún. értékteremtő közmunka megszervezésére és lebonyolítására irányuló kezdeményezése támogatásra talált.
Április 1-től december 31-ig összesen
101 munkanélküli tud napi 7 órás foglalkoztatás keretében dolgozni az önkormányzati erdősítésekben, és később

A 2010. évi
gazdálkodásról

a szántóföldi növénytermesztésben. A
foglalkoztatáshoz 25%-os saját erőt
kell biztosítania az önkormányzatnak.
Terv szerint legalább ennyi, valamint a
szükséges előzetes befektetésnek megfelelő jövedelmet el kell érni a közmunka végzés során. Az „uborka-telep”
ebben az évben várhatóan vállalkozási
formában – nem az önkormányzat
működtetésében – fog működni. Erről
sikerült megállapodni a nyíregyházi
székhelyű TAX-CLARUS Kft-vel.
Remélhetőleg itt is sok nyírlugosi tud
majd jövedelemhez jutni.
A képviselő-testületi ülések – a zárt
üléseket kivéve - továbbra is nyilvánosak azokon bármely nyírlugosi lakos
részt vehet. Az ülésekről készül jegyzőkönyveket – kivéve a zárt ülésekét –
munkaidőben a polgármesteri hivatal
4. sz. irodájában bárki megtekintheti.
Dr. Hancsicsák Mihály
címzetes főjegyző

Új fogorvosi rendelő

Nyírlugos Város Önkormányzata a 2010. évi
gazdálkodását is a korábbi években
megszokottak alapján végezte. A gazdálkodás
alapjait a 2010. évi állami költségvetésről szóló
törvényben meghatározott központi források és
a helyi bevételek adták.
Sajnos, ez utóbbi költségvetési forrás egyre kisebb szerepet
játszik a költségvetési gazdálkodásban. Az eredeti költségvetésben a helyi működési bevételek aránya az összes működési bevételhez képest nem éri el a 30%-ot. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat gazdálkodási mozgástere nagyon
beszűkült, mivel a központi források elsősorban a központilag elrendelt kötelező feladatok megvalósítását szolgálják.
Sokszor erre sem elegendőek, így a más forrásból származó
helyi bevételeket kell erre a célra fordítani. A 2010. évre
a központi támogatások 13 millió 500 ezer forinttal csökkentek a 2009. évihez képest. Emellett azonban semmilyen
feladat csökkenés nem történt.

Február 3-án Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott ünnepélyesen
átadta az új fogorvosi rendelőt

Folytatás az 4. oldalon
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A 2010. évi gazdálkodásról
millió forintot sikerült közfoglalkoztatásra szerezni. Év közben átlagosan
Ugyanazokat a feladatokat kellett el- több mint 150 munkanélkülinek silátni, mint korábban, de jelentősen került állami támogatással munka lekisebb támogatásból. Ebből is látszik, hetőséget biztosítani. Sem működési,
hogy az önkormányzati gazdálkodás sem pedig fejlesztési hitelt nem vett fel
önkormányzatunk. A 2007. évben kifeltételei egyre nehezebbek.
A 2010. évben eredetileg 1 milli- bocsátott 710 millió forint összegű fejárd 460 millió 823 ezer forint bevé- lesztési kötvény az egyetlen több éves
telt tervezett az önkormányzat. Ezzel kihatású jelentős összegű kötelezettszemben ténylegesen 1 milliárd 871 ségvállalás, mely a város-rehabilitációs
millió 485 ezer forint bevétel teljesült. program megvalósítását szolgálja.
A 2010. évi költségvetési kiadásoEz annak köszönhető, hogy évközben
minden olyan pályázaton indult az kat az eredeti 1 milliárd 460 millió 823
önkormányzat, amely megfelelt terve- ezer forinthoz képest 1 milliárd 228
inek. Jelentős bevételi többlet keletke- millió 435 ezer forintban teljesítette
az önkormányzat. Ez elsősorban
abból fakad, hogy
az eredeti tervek alapján már a
2010. évben befejeződtek volna a
város-rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások,
de a támogatási
döntés, ezt követően pedig a
támogatási szerződés aláírásának
zett abból, hogy sikerült megkezdeni elhúzódása miatt csak 2011. évben
a város-rehabilitációs programot. Ter- várható a tervezett költségek egy rémészetesen ez nem szabad felhaszná- szének felmerülése. Az önkormányzat
lású támogatás, csak erre a célra lehet működési kiadásainak összege a 2010.
felhasználni. A helyi bevételek között évben 674 millió 272 ezer forint volt.
az intézményi működésből 71 millió Ebből az óvoda működtetése 55 mil482 ezer, helyi adókból 8 millió 961 lió 850 ezer, az iskoláé 129 millió 290
ezer forint, gépjárműadóból 22 millió ezer forintba került. Az óvodában és
489 ezer forint bevétel folyt be. A nor- az iskolában is folytatódott az iskolamatív állami támogatás 158 millió 572 tej program. A gyerekek mindennap
ezer forint, a központi költségvetésből ingyenesen kaptak egy pohár tejet.
származó átengedett SZJA 105 mil- Ezen kívül az iskolában naponta egy
lió 454 ezer forint volt. Az ÖNHIKI almát is. Nyáron több mint 200 gyerek
támogatás 32 millió 540 ezer forint részesült térítésmentes étkeztetésben.
volt (ebből több mint 5 millió forintot Az iskolában mindenki ingyenesen
vissza kellett fizetni 2011-ben, mert jutott tankönyvhöz. A háziorvosi alapbevételeinket a tervezetthez képest ellátásra 22 millió 345 ezer, ezen kívül
jobban teljesítettük.) Több mint 100 háziorvosi ügyeletre 7 millió 510 ezer
Folytatás az 3. oldalról
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forintot fizetett ki az önkormányzat.
A közcélú foglalkoztatásra összesen
161 millió 731 ezer fordított. Szociális ellátásokra összesen 64 millió 318
ezer forint kifizetésére került sor. Ezen
belül aktív korúak támogatására 15
millió 735 ezer forint, lakásfenntartási
támogatásra 23 millió 962 ezer forint,
ápolási díjra 9 millió 145 ezer forint,
egyszeri gyermekvédelmi támogatásra
5 millió 947 ezer forint. A fejlesztési
kiadásaink összesen 461 millió 560
ezer forintot értek el. Ebből a városrehabilitációs beruházásokra 433 millió 236 ezer fordítottunk. Az iskolába összesen 12 millió 480 ezer forint
összegben informatikai, a járóbeteg
szakrendelőbe 12 millió forintért különféle orvosi berendezéseket vásárolt
az önkormányzat. A kötvénnyel kapcsolatos kiadásaink 28 millió 757 ezer
forintban teljesültek. A könyvvizsgáló
a költségvetési beszámolót jóváhagyó
záradékkal látta el. A költségvetés záró
pénzmaradványa 639 millió 577 ezer
forint, amely a beruházások befejezéséhez és a kötvény kibocsátásból származó 2011. évi kötelezettségek fedezetére szolgál.
Összességében elmondható, hogy
az év során a bevételek és a kiadások
egyensúlyban voltak. Pénzhiány nem
akadályozta a működést. Ez csak a szigorú és következetes gazdálkodásnak
köszönhető. Minden pénzügyi kötelezettségének időben hiánytalanul eleget tett az önkormányzat. A szociális
ellátásokat és a munkabéreket az arra
jogosultak mindig teljes összegben,
időben megkapták. A nagyberuházás
ezeket a kifizetéseket nem akadályozta. A beruházások saját erejét az önkormányzat a vállalásának megfelelően kifizette. Mindezeket figyelembe
véve a képviselő-testület a 2010. évi
gazdálkodást kiemelkedőnek értékelte.
Hovánszki György
polgármester

A 2011. évi költségvetésről
Nyírlugos Város Önkormányzati képviselőtestülete a 2011. évi költségvetését a
2011. február 28-i ülésén fogadta el.

Ebben az évben az önkormányzat nem tartotta szükségesnek
városfórum összehívását, mivel az elmúlt évi önkormányzati választások során a Lugosi Krónika különszámában és a választási
gyűléseken részletesen megismerhették a nyírlugosi polgárok az
önkormányzat gazdálkodásának eredményeit és a várható elképzeléseket. Emiatt csak közmeghallgatásra került sor az ülés előtt
a teleházban, ahol mintegy 30 nyírlugosi lakos vett részt, ezért
látom szükségesnek hogy a 2011. évi gazdálkodási tervünk fontosabb részeit most a Lugosi Krónikában külön is ismertessük.
A 2011. évi gazdálkodás a korábbiaknál is nehezebb körülmények között kezdődött önkormányzatunk részére. A működési
bevételek több mint 80%-át elérő központi támogatások és részesedések összege tovább csökkent. Mintegy 4,3 millióval kapunk
kevesebbet az előző évinél. Ezzel a szemben a feladatok számában,
mértékében nincs változás. Ugyanazokat a feladatokat kell egyre
kevesebb pénzből ellátni. Ebben az évben nem volt lehetőségünk
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
kiegészítő támogatására előleget igénybe venni. A korábbi években
az előző évi támogatás alapján lehetett ezt megtenni. A későbbi
pályázat eredményétől függően vagy vissza kellett fizetni, vagy pedig még sikerült hozzá támogatást szerezni. Átmenetileg azonban
mindenképpen segítette az önkormányzati működést. Ebben az
évben a támogatás jelentős módosításon ment keresztül, ezért nem
volt lehetőség az előleg igénybevételére.
A 2011. évi költségvetésünk bevételeit 1 milliárd 357 millió
371 ezer forintban terveztük meg. Ebben benne van a város-rehabilitációs beruházásaink megvalósításához erre az évre szükséges
766 millió 963 ezer forint, és a kötvény tőke- és kamattörlesztéséhez szükséges 80 millió forint is. Ezek nélkül a működési feladatainkat, az intézmények és feladatok működtetését 656 millió
132 ezer forintból kell megvalósítanunk. A 2011. évi költségvetési gazdálkodásunk elsődleges célja a meglévő önkormányzati
intézmények további működtetése, a működési színvonal javítása.
Az óvoda működtetésére 50 millió 559 ezer, az iskola működtetésére 122 millió 511 ezer forintot tervezünk fordítani. Ebben
az évben is folytatni szeretnénk az iskolatej programot, valamint
a nyári gyermekétkeztetést. Remélhetőleg sikerül ezekhez külön
támogatást szerezni. A fenti összegekből lehetne optimális esetben működtetni az intézményeket, azonban az önkormányzati
költségvetést 145 millió 724 ezer forint forráshiánnyal tudta csak
elfogadni az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy az önkormány-

zati kötelező feladatok általunk tervezett színvonalú ellátásához
ennyivel kevesebb bevétellel rendelkezünk. Az önkormányzat
rendelkezése alapján mindaddig, míg ez a forráshiány fennáll, az
önkormányzati intézmények csak az ezzel arányosan csökkentett
összegű pénzből gazdálkodhatnak.
Továbbra is nagyon fontos feladatunknak tartjuk a nagymértékű, és az utóbbi két évben újra folyamatosan növekvő munkanélküliség kezelését. Ebben az évben a közfoglalkoztatás
rendszere is átalakult. Megszűnt az „Út a munkához” elnevezésű
közmunka program. 2011-ben elsősorban 4 órás foglalkoztatásra,
kisebb mértékben 6–8 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőségünk
azzal, hogy minden munkanélkülinek legalább 30 nap munkaviszonyt igazolnia kell a bérpótló juttatás tovább folyósításához.
Év elején ennek megfelelően terveztük meg a közfoglalkoztatást.
Azóta újabb lehetőséget sikerült szerezni ún. értékteremtő közmunka program keretében. Ebben április 1-től december 31-ig 7
órás foglalkoztatás keretében 101 munkanélküli foglalkoztatására
van lehetőség az önkormányzati erdőkben, és a korábbi években is
folytatott szántóföldi növénytermesztésben. Ez a lehetőség egyben nagy felelősség is, hiszen a mezőgazdasági munkában mindig
nagy kockázat van, ki van téve az időjárás szeszélyeinek és a felvásárló piac állapotának is. A munkanélküliek foglalkoztatásához
az önkormányzatnak 25%-os saját erővel és a növénytermesztéshez szükséges költségek megelőlegezésével kell hozzájárulnia.
Ebben az évben az önkormányzat legnagyobb fejlesztési feladata a megkezdett város-rehabilitációs program továbbfolytatása, a beruházások befejezése. Ehhez rendelkezésre áll a szükséges
fedezet a kötvény kibocsátás bevételéből, illetve az elnyert uniós
támogatásból.
Önkormányzatunk ebben az évben is arra törekszik,
hogy feladatait a korábban megszokottak szerint, a lakosság
elvárásainak megfelelően láthassa el. Ehhez ebben az évben is
szigorú és takarékos gazdálkodás szükséges.
Hovánszki György
polgármester

Közlemény
A NYÍR-FLOP Kft. 2011. április 1-től megváltoztatta
a szelektív hulladékgyűjtés időpontját, melyek a következők:
• Május 23. • Június 27. • Július 25. • Augusztus 22.
• Szeptember 26. • Október 24. • November 28.
• December 27.
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Anyaköny v i hírek
Ifjú polgáraink:
Toma Petra
Milák Tibor
Jónás Dominik
Koszkócsák Sándor Valentin
Tyetyik Norina
Ádám Sándor

2010. december 22.
2011. január 9.
2011. február 1.
2011. március 1.
2011. március 23.
2011. április 22.

Eltávoztak közülünk:
Tardi Sándorné
Pósán Mihály
Nagy Györgyné
Jónás Klára
Erdei Bertalan

2011. január 21.
2011. január 29.
2011. február 2.
2011. március 8.
2011. április 4.

Emléküket megőrizzük!
Köszöntjük őket!
Házasságot kötöttek:
Kiss Balázs - Varga Noémi

2010. december 23..

Szívből gratulálunk!

Búcsú Fekete Józseftől
Lehajtott fejjel és szomorú szívvel álljuk körbe itt ravatalodat, szeretteid,
gyermekeid, unokáid, barátaid, volt tanítványaid, tisztelőid, hogy végtiszteletadásban örök búcsút vegyünk tőled,
Fekete József tanár úr, Jóska bácsi!
Nyolc évtizednyi életed tele volt
örömmel, fájdalommal, kudarccal és
sikerrel, de mindenekelőtt szorgalmas,
szűnni nem akaró munkával.
1963-ban helyeztek Nyírlugosra.
Több mint 20 évig voltál pedagógus,

munkád mellett pedig városunk társadalmi, politikai életének aktív részese.
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Tanácstagként, VB-tagként jelentősen hozzájárultál Nyírlugos fejlődéséhez. Rövid ideig megbízott
tanácselnökként is tevékenykedtél.
Megbízatásaidat szakmai igényességgel, kitartással, alázattal végezted. Számomra példa voltál. Példa voltál, indíttatást adtál arra, hogy a vezetésben a
következetesség, a kitartás, az emberek
megbecsülése, életük jobbá tétele vezet
eredményre.
Sokszor eszembe jut pontosságod,
az előrehaladást szolgáló őszinte véleményed.
Gazdag lelkületű, tudós emberként kutattad a híres agrokémikusnak,
Kosutány Tamásnak életét, munkásságát. A levéltári kutatások és anyaggyűjtés után emlékszobát rendeztél be,
amelyben a fellelhető dokumentumokat őrizted meg nekünk, az utódoknak.
Ez a szoba a városházán tovább élt, és
a jövőben is helyet kap majd, emlékezve rád is, aki létrehozta azt.
Összetéveszthetetlen, egyenes tartásod sosem volt rátartiság. Legfeljebb magasabbról jobban láttad kinek,
mikor, miben kell segíteni. Segíteni
pedagógusként, a lugosi élet aktív részeseként, családapaként, tudós, kutató

emberként. Városunkban megtiszteltetést, megbecsülést érdemeltél munkáddal, az itt eltöltött életeddel.
Mennyi minden fér bele egy ember életébe! Igen, a te életed emberhez
méltó, teljes élet volt. Márai Sándor
szavai jutnak eszembe: „Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak,
hogy ember voltam, és az értelem egy
szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az
évszakokat. A földön éltem és lassan
felderültem, megéltem a legtöbbet és
legnagyszerűbbet, az emberi sorsot.
Más és jobb nem is történhetett velem.”
Messziről jöttél s most messzire
mégy. S mi itt maradók mindazt, amit
eddig csak tükör által, homályosan
láttunk, most egy pillanatra színrőlszínre megtapasztaljuk: Mi dolgunk a
világon?
Köszönjük az életedből Nyírlugosnak adott több mint 20 aktív évet. Sajnos a sok-sok küzdelem után a halál
elleni harcban nem tudtál felülkerekedni.
Bár elmentél tőlünk, szívünkben,
lelkünkben velünk maradsz.
Ne kérdezd, kiért szól a harang.
Érted, értünk szól.
Búcsúzom. Búcsúzunk.
Drága Jóska Bácsi, tanár Úr!
Nyugodj békében!

Otthonunk: Nyírlugos
Funkcióbővítő város-rehabilitációs program ; ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0004.
Szépen halad az „Otthonunk: Nyírlugos” funkcióbővítő város-rehabilitációs program megvalósítása. Épül a többcélú közösségi épület és a tájház, sor
került környezetvédelmi programokra, elkezdte munkáját az iskolai helytörténeti szakkör is.
Képeinken: A HUNÉP Zrt. kivitelezésében jól halad a többcélú közösségi épület építése. (1., 2. kép)

A város-rehabilitációs program kísérő tevékenységeként nyírlugosi felnőttek és gyerekek látogattak el a nyírbátori biogáz üzembe. (3. kép)
A szelektív hulladékgyűjtés is fontos témája a környezetvédelmi nevelésnek. (4. kép)
A helytörténeti szakkör egyik foglalkozásán Nyírlugos város címerét
ismerték meg, s rajzolták a diákok. (5., 6. kép)

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg.
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Labdarúgás

Asztalitenisz

Ezüstérmes helyen
A hosszú téli pihenő után elkezdődött a tavaszi labdarúgó szezon. A felkészülésünk nem volt zökkenőmentes, ugyan is az időjárás nem volt kegyes hozzánk. A
havas, sáros idő miatt nagyon kevés edzőmérkőzést tudtunk játszani.
Keretünkben nem történt változás, ugyanazzal a csapattal kezdtük a tavaszt,
amelyikkel ősszel befejeztük. Meg kell említeni, hogy a kapusunk és egyik hátvédünk kivételével valamennyi játékosunk nyírlugosi fiatal.
Mostanra sikerült egy ütőképes és egységes csapatot összekovácsolni, amit
az eredményeink is mutatnak. Jelenleg a bajnokság második helyén állunk és a
tavaszi szezonban még nem találtunk legyőzőre, ami nagy eredmény.
Az ifjúsági csapatunk is nagyon jól szerepel, ami biztató a jövőre nézve!
Tavaszi eredményeink:

felnőtt:

Levelek – Nyírlugos
Kölyök Fc – Nyírlugos
Nyírlugos – Apagy
Vasmegyer – Nyírlugos
Nyírlugos – Nyírpazony
Geszteréd – Nyírlugos

0 – 21 – 0
0–0
4–2
2–5
3–0
0–5

ifjúsági:

0–3
9–0
2–1
9–2
0–8

Továbbra is nagy szeretettel várjuk kedves szurkolóinkat, és minden sportszerető nyírlugosi lakost a mérkőzéseinkre.
Dzsudzsák András
edző

Bajnoki
negyedikek
A Nyírlugosi SE asztalitenisz
szakosztálya 2011. tavaszi versenyét
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
II. osztályban nyolc csapat részvételével játszotta.
Mérlegünk:
• négy mérkőzést megnyertünk
• két mérkőzés döntetlen eredményt hozott
• egy mérkőzésünk vesztes volt.
Az őszi és tavaszi eredményeket
összesítve a bajnokságot a negyedik
helyen zártuk.
Ezúton szeretném megköszönni
a csapattársaim egész éves játékát,
valamint az önkormányzat és a Polgármester Úr támogatását.
Molnár László
szakosztályvezető

Április 14-én belvízvédelmi gyakorlat volt
Nyírlugoson.

LOMTALANÍTÁS LESZ
Tisztelettel tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a NYÍRFLOP Kft. 2011. június 24-én (pénteken) végzi a lomtalanítást.
Kérem, hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el
a közterületen, hogy a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető

legyen, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
TILOS veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni, mivel az sok esetben nem azonosítható és a csomagoló anyagok
sérülése miatt mind a környezetre, mind az ember egészségére
megnövekedett kockázatot jelent. Veszélyes hulladék pl.: akkumulátor, száraz elem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek
és azok csomagolása, használt hűtő berendezések, elektronikai
cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, pala, autógumi, stb.

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

