
Az idő múlását már annyian megfo-
galmazták versben, prózában, dal-
szövegben, s mindenki a gyorsasá-
gát, megismételhetetlenségét említi. 
Ezért drága kincs az idő, mert hamar 
elszáll, és soha nem jön vissza, ami el-
múlt. Az elveszett értékeket, a pénzt, 
a lakást, az autót… visszaszerezheti az 
ember, de az elvesztett időt már nem. 
Ezért jó, ha néha megállunk, és meg-
nézzük, hogyan is gazdálkodunk ezzel 
a nagy értékkel.
 Egyik ilyen – mondhatjuk általá-
nos – alkalom a szilveszter, amikor 
lezárunk egy évet és elkezdünk egy 
újat. Visszatekintünk az elmúlt időre 
és egy kis összegzést, leltárt készítünk 
maguknak. Milyen volt? Miket hozott? 
Mennyivel lettünk másabbak?.... és 
sorolhatnák a különböző szemponto-
kat, amik alapján vizsgálatunkat vé-
gezzük.

Folytatás a 2. oldalon.

a nyírlugosi önkormányzat lapjaXIX. évf. 2. szám 2011. december

Mennyivel kerültem 
közelebb Istenhez?

Az új, többcélú közösségi épület előtt 
tartott eseményen népes vendégsereg 
vett részt Nyírlugos apraja-nagyja társa-
ságában, hogy együtt ünnepeljenek és 
örüljenek velünk. 
 H o v á n s z k i 
György polgármester 
köszöntőjét követő-
en Dr. Schmitt Pál, a 
Magyar Köztársaság 
Elnöke méltatta a 
projektet, s hangsú-
lyozta: hazánk szer-
ves részét képezik a 
kistelepülések, ezért 
is érezte kötelessé-
gének, hogy szemé-
lyesen jöjjön el. Fejlő-
dés csak közös akarat 
útján valósulhat meg 
– tette hozzá –, s ez az akarat megvolt a 
helyiekben, ezért szívből gratulál az itt 
élőknek.
 A hagyományainknak megfelelően 
az óvodások, iskolások, a népdalkör és a 
néptáncegyüttes adott műsort, melyben 
nagy sikert aratott Varga Miklós Európa 
című slágerének Nyírlugosra átdolgozott 
változata, majd a köztársasági elnök hi-
vatalosan is átadta az új épületet, me-
lyet – vele az élen – nagy érdeklődéssel 
jártak végig a rendezvény résztvevői. Dr. 
Schmitt Pál megtekintette a piacot is, 
majd a színpadon folytatódott a műsor, a 
tovább maradók szórakoztatására.
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Városünnep 
Nyírlugoson

Először járt köztársasági elnök Nyírlugoson, s nem is akármilyen 
alkalommal, hiszen ő adta át lakóhelyünk eddigi legnagyobb 

beruházását. A városi rang elnyerése után ez Nyírlugos 
legnagyobb ünnepe.  Az „Otthonunk: Nyírlugos” projekt záró 

rendezvényére 2011. december hetedikén került sor.

 Hovánszki György polgármester ün-
nepi beszédében az alábbi gondolatokat 
osztotta meg a hallgatósággal:

Folytatás a 3. oldalon

Áldott, békés 
karácsonyi 

ünnepeket kíván 
mindenkinek 

Nyírlugos Város 
Önkormányzata!
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Folytatás az első oldalról

Egy változásnak nemcsak a nagyságát 
kell figyelemmel kísérni, hanem annak 
irányát is, vagyis azt, hogy a megszer-
zett dolgok milyen irányba visznek 
minket, az életünket. Ha így nézzük az 
elmúlt évet, azt kell megkérdeznünk, 

mennyire kerültünk közelebb pozitív 
értékekhez, és ezeken keresztül az Is-
tenhez. Az elmúlt évben is annyi sok 
kegyelem ingyenes részesei voltunk, 
annyiszor megtapasztaltuk Isten se-
gítségét, oly sokszor kínálta fel ne-
künk a hit ajándékát…. Mennyit ismer-
tünk fel ezekből? Mennyi volt ezekből 
hatékony bennünk? Nincs idő ezekre, 
rohan az élet – mondja a mai ember. 
De hova rohan, milyen irányba? Csak 
annak az erőfeszítésnek van értelme, 
ami az embert a céljához közelebb 
viszi. Minden más elpazarolt energia 
és idő. Futunk, rohanunk, hajszoljuk 
magunkat, de miért? A futás és roha-
nás önmagában nem lehet cél, csak 
eszköz. Lehet, hogy célunk eléréséhez 
éppen nyugalomra, összeszedettség-
re, belső békére van szükségünk. Le-
het, hogy ezek által boldogabb lesz az 
életünk, mint a futás és rohanás által… 
Aki szalad, nem veszi észre a közvet-
len közelében lévő szépségeket, érté-
keket, mert csak elszalad mellettük, s 
lehet, hogy éppen ezeket keresi.
 A múlt hibáiból tanulhatunk. Ha 
az elmúlt évre visszatekintve hiányos-
ságokat tapasztalunk, ha azt látjuk, 
hogy nem kellő mértékben, vagy nem 
megfelelő irányban gyarapodtunk, 
akkor vonjuk le a tanulságokat az új 
évre, ne essünk újra ezekbe a hibákba. 
A 2012. év ismét drága kincset jelent, 
amivel gazdálkodnunk kell. Ez is visz-
szavonhatatlanul fog elmúlni, ezért 
bánjunk vele értékének megfelelően. 

Szemán László
parochus

Mennyivel kerültem 
közelebb Istenhez?

Mint Önök előtt is ismert és a 2010. már-
ciusi Lugosi Krónika lapjain tájékoztattam 
Önöket, feljelentés alapján az adóhatóság 
vagyonosodási vizsgálatot indított elle-
nem és családom ellen. Akkor ígéretet 
tettem, hogy a vizsgálat eredményéről 
is tájékoztatást fogok adni.
 A 2010. január 19-én kezdődött vizs-
gálat most fejeződött be! Az adóható-
ság 2525631493 iktató számú határozata 
2011. szeptember 30-án kelt! Ezt köve-
tően vettem át. A vizsgálat a 2007, 2008 
és 2009. évekre terjedt ki. A 2007-2009 
évekre kiterjedő vizsgálatban több mint 
18 hónap után összesen 378 forint össze-
gű adóhiányt állapítottak meg, ezt ter-
heli 189 forint összegű adóbírság és 94 
forint késedelmi pótlék. Ez utóbbit nem 
kell befizetnem, mert nem éri el a 100 
forintot.
 Nagyon jó lenne, ha Magyarországon 
minden vagyonosodási vizsgálat ilyen 
eredménnyel járna, mert ez azt jelentené, 
hogy mindenki tisztességesen befizeti az 
adóját és csak a törvényesen megszerzett 
jövedelméből vagyonosodik. Remélem, 

hogy azokat a nyírlugosi polgárokat, akik 
bíztak a tisztességes munkámban és 21 
éves polgármesteri tevékenységemben, 
megerősíti ebben a hitükben az adóható-
ságnak ez a megállapítása. Akik abban re-
ménykedtek, hogy majd most mi minden 
kiderül a vizsgálatból, azoknak csalódást 
kellett okoznom! 
 Én azt kívánom minden nyírlugosi 
polgárnak, hogy hasonló tisztességgel és 
becsülettel élje életét és segítse Nyírlugos 
városát munkásságával a jövő nemzedék 
számára.
 Mint ahogy korábban, úgy a jövőben 
is szolgálni kívánom Önöket! Munkám 
során biztosan hozok olyan döntéseket 
a többség érdekében, amelyek bizonyos 
személyeknek vélt vagy valós sérelmet 
okozhatnak. Ezt csak és kizárólag Nyírlu-
gos további fejlődése érdekében fogom 
megtenni, és nem a magam vagy egy ki-
sebb érdekszövetség érdekében.
 Ehhez kérem megértő, szíves támoga-
tásukat!

Hovánszki György
polgármester

Nyírlugost szolgálom

Ifjú polgáraink:
Kecskés Dominik 2011. május 26. Péntek Léna 2011. szeptember 20.
Sarkadi Zoltán Brendon 2011. május 30. Oláh Zsófia 2011. szeptember 20.
Mátyás Szabolcs 2011. június 18. Féki Kolos 2011. szeptember 28.
Magyar Zsófia 2011. június 22. Varga Kiara Mónika 2011. november 6.
Horváth Angelika Viola 2011. augusztus 21. Szücs Nelli 2011. december 2.
Szabó Georgina 2011. szeptember 6. Tikász Patrik 2011. december 9.
	 Köszöntjük	őket!

Házasságot kötöttek:
Holhós Zoltán – Vasvári Anett 2011. április 29.
Tóth Béla – Pósán Orsolya 2011. május 28.
Mulik Mihály – Pereni Petra Larisa 2011. június 10.
Géczi Ádám – Zelenák Mária Zsuzsa 2011. június 27.
 Szívből	gratulálunk!

Eltávoztak közölünk:
Kuru Jánosné 2010. december 26. Schmidt Antal 2011. június 26.
Hlács Gábor 2011. április 30. Széles József István 2011. július 6.
Korcsmár Györgyné 2011. május 2. Máté István 2011. augusztus 13.
Csobolyó Bertalan 2011.május 26. Márkó Miklós 2011. szeptember 25.
Hudák Györgyné 2011. május 30. Homenik Istvánné 2011. október 30.
Kurczina György 2011. május 31. Berna Gábor 2011 november 8.
Páll Györgyné 2011. június 23. Csipkés Györgyné 2011. november 12.
Tyetyik Andrásné 2011  június 24. Debreceni György 2011. november 14.
 Emléküket	megőrizzük!

Anyakönyvi hírek
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Városünnep 
Nyírlugoson

Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Meghívott vendégeink!

 Nyírlugos város önkormányzata 
nevében nagy tisztelettel köszöntöm 
Önöket az ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0004 
azonosító számú Otthonunk: Nyírlugos 
elnevezésű funkcióbővítő integrált vá-
ros-rehabilitációs fejlesztési programunk 
ünnepélyes záró rendezvényén. 

 Külön köszöntöm Dr. Schmitt Pál 
Urat, a Magyar Köztársaság Elnökét, Dr. 
Vinnai Győző Kormánymegbízott Urat, 
Dr. Simon Miklós Országgyűlési Képvi-
selő Urat, Dr. Kiss Sándor országgyűlési 
képviselő Urat, Dr. Veres János ország-
gyűlési képviselő Urat, Kovács Sándor 
Urat a megyei közgyűlés alelnökét, és kö-
szöntök minden meghívott és megjelent 
kedves vendégünket.
 Úgy gondolom, több szempontból 
is történelmi ez az esemény Nyírlugos 
város életében. Először köszönthetjük 
településünkön Köztársaságunk elnökét, 
és elkészült egy olyan komplex fejlesz-
tési program, amely alapot adhat váro-
sunk további fejlődéséhez. Amikor 2005. 
július 1-én megkaptuk a városi címet, a 
városavató ünnepségen azt mondtam, 
hogy a cím elnyerése csak egy kezdet, 
egy olyan folyamat kezdete, amelynek 
folyamán településünk tovább fejlőd-
het, olyanná válik, amilyenné mi lugosiak 
tesszük, megtöltjük tartalommal, fej-
lesztjük. Akkor megszületett egy fiatal 

város, amelynek fejlődnie kell, hogy való-
ban be tudja tölteni városi szerepét. Úgy 
hiszem, ez a mai 
nap ennek a fejlő-
désnek egy nagyon 
fontos állomása. 
Először is köszö-
nöm a nyírlugosiak 
türelmét, hogy el-
viselték a közel 1,5 
éves építési mun-
kákkal járó kellemetlenségeket, de úgy 

érzem, és remé-
lem, Önök is úgy 
gondolják, meg-
érte. Olyan épüle-
tet hoztunk létre, 
amely központja 
lehet Nyírlugos-
nak. Ismét rajtunk 
múlik, hogy mi-
lyen tartalommal 
fogjuk megtölteni, 
mennyire fogjuk 
tudni kihasználni 
az adottságait. Az 
új piaccal egy régi 
adósságunkat tör-

lesztettük, hiszen az eddigi már húsz éve 
működik mostoha körülmények között. 
 Szándékunk az, hogy egy élhető kis-
várost építsünk, ahol meg tudjuk adni a 
lehetőséget az itt 
élőknek arra, hogy 
megtalálják számí-
tásukat, és minden-
napjaikat a mai kor 
követelményeinek 
megfelelően tud-
ják tölteni. Termé-
szetesen vannak 
még elképzelése-
ink, amit a jövőben 
szeretnénk meg-
valósítani. Nagyon 
fontos számunkra, 
hogy munkahelye-
ket, rendszeres jö-
vedelemszerzési lehetőséget tudjunk adni 
az itt élőknek. Mint ahogy korábban is, a 
jövőben is nagy hangsúlyt fogunk fektet-
ni a közfoglalkoztatási programok meg-
szervezésére. Mi már évekkel ezelőtt is 

az értékteremtést tekintettük célunknak, 
így jöhetett létre 450 hektár területű ön-
kormányzati tulajdonú erdősítés. Ebben 
az évben cukkinit, sütőtököt és pritamin 
paprikát termesztettünk a közfoglalkoz-
tatás keretében. Remélem, hogy a követ-
kező években is tovább tudjuk folytatni 
ezt a tevékenységünket. 
 Mint ahogy korábban is, a jövőbeni 
elképzeléseinket is úgy kívánjuk megvaló-
sítani, hogy az találkozzon a nyírlugosiak 

többségének akaratával, mert csak ösz-
szefogással és egymást megértve lehet 
tovább folytatni megkezdett városfejlesz-
tési munkánkat. Úgy gondolom, a most 
átadandó létesítményekkel is bizonyítjuk, 
hogy mertünk nagyot álmodni, aminek 
most már kézzel fogható eredményei is itt 
vannak előttünk. A program megvalósítá-
sához 679 millió 911 ezer 382 forint vissza 
nem térítendő támogatást sikerült elnyer-
ni, a program összköltsége 953 millió 937 
ezer 237 forint. A saját erőt a korábban 
említett erdősítések fedezete mellett ki-
bocsátott kötvény bevételéből fedeztük. 
Úgy gondolom, hogy a lehető legjobb 
célra fordítottuk. Nem feléltük, hanem a 
jövőt alapoztuk meg belőle. Ha tovább-
ra is egyetértésben irányítjuk városunk 
fejlődését, akkor újabb és újabb álmokat 
szőhetünk, és bízom abban, hogy meg is 
tudjuk őket valósítani. 

 Szeretném megköszönni a segítséget 
a döntéshozóknak, a nemzeti fejleszté-
si és a regionális fejlesztési ügynökség 
munkatársainak, a kivitelezésben részt-
vevő HUNÉP Zrt. munkatársainak és a 
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Polgármester Úr! Tisztelt Nyírlugosi-
ak! Hölgyeim és Uraim!

 Jó dolog egy szép és különleges, a 
közösséget szolgáló épületet átadni. 
Mert egy ilyen házon nincs sok magya-
ráznivaló, csak örülnivaló van. 
 Nem kell feleslegesen szaporítani a 
szót, hogy miért fontos, nem kell győz-
ködni senkit, hogy szükség volt rá, nem 
kell elmagyarázni a lényegét. A lényeg 
úgyis a hétköznapokon mutatkozik 
majd meg: amikor védőnőhöz jönnek a 
gyermekükkel, vagy amikor a kulturált 
önkormányzati váróteremben barátsá-
gos ügyintézést találnak.
 Pedig jócskán akadnak úgymond 
„láthatatlan” fejlesztések is egy tele-
pülés életében (pl. csatornázás, sze-

saját erő finanszírozásában közreműkö-
dő Raiffeisen Bank Zrt. munkatársainak 
ahhoz, hogy fejlesztési programunkat 
támogatták és segítették megvalósítani. 

Remélem, most mindannyian meggyő-
ződhetnek arról, hogy mindent a támo-
gatási szerződésben foglaltak szerint 
építettünk meg. 

	 Köszönöm	 figyelmüket,	 Isten	 áldja	
Önöket,	Isten	áldja	Nyírlugos	városát!

Dr. Schmitt Pál, a Magyar 
Köztársaság Elnökének köszöntője

métszállítás), ami legalább ennyire 
fontos. De nem biztos, hogy ezek meg-

adják azt a büsz-
keséget, amely 
egy ilyen épület 
láttán eltölti az 
embert. Mert itt 
minden látszik, 
minden működik, 
mindent használ-
ni fognak. Végig 
lehet sétálni ben-
ne, be lehet lépni 
az egyes termek-
be.
 Tudom, hogy 
a siker mögött 
nagyon komoly 

munka van. A városnak meg kellett 
találnia itt, Sza-
b o l c s - S z a t m á r-
Bereg megye 
számos gonddal 
küszködő vidékén 
is a maga kitörési 
pontját.
 Én az elmúlt 
hónapokban az 
ország több me-
gyéjében jártam; 
lassanként mind-
egyikbe ellátoga-
tok. Az országjárás 
során számos alka-

lommal láttam, hogy azok a települések 
tudtak előrelépni, ahol – banálisan fog 
hangzani – volt hová lépni. Mert volt sa-
ját útjuk: olyan, amire rátaláltak. Vagy 
még inkább: olyan, amit megépítettek 
maguknak. 
 Ilyen saját útnak látom azt az egykori 
elhatározást, hogy Nyírlugos az erdőre 
építette a jövőjét. Ez olyan gyümölcsö-
ző döntésnek bizonyult, hogy az erdősí-
tés számos további fejlesztésnek alapja, 
tőkéje lett. 
 Ez a polgármesteri hivatalnak, vé-
dőnői és családgondozási szolgálatnak, 
kisebbségi önkormányzatnak, teleház-
nak és rendezvényteremnek otthont 
adó épület csak egy eleme Nyírlugos 
megújulásának. Az utak, a csatornák és 
legutóbb a piac átépítése mind azt szol-
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gálja, hogy szerethetőbb, élhetőbb, ki-
egyensúlyozottabb legyen a város. 
 Én már sok helyen megfordultam a 
világban, és állíthatom, mindig ponto-
san látni, hogy a helyiek mennyire sze-
retik az otthonukat, mennyire érzik a 
magukénak. Látni azt nemcsak a családi 

házak portáin, de látni lehet mindenek-
előtt a játszótéren, a parkban, a temp-
lom körül, a postán, a hivatalokban. 
 Tehát minden olyan fejlesztés, ja-
vítás, amely a környezetet szépíti, 
nemcsak tárgyi, eszközbéli beruházás, 
hanem érzelmi beruházás is. Sosem 
szabad elhanyagolnunk ezt az érzelmi 
részt: a kötődést, a hazaszeretetet, a 

ragaszkodást. Eb-
ben rejlik ugyanis 
a túlélés és meg-
újulás képessége, 
ez a boldogság, a 
megelégedettség 
alapja. Bármilyen 
gondokat kell is 
leküzdeni, ha az 

ember mögött 
erős közösség áll, 
ha szép, békés az 
otthona, minden 
könnyebb.
 Jó tudni, hogy 
a kormány Új 

Széchenyi Terve 
felkarolja a város-
központok rehabi-
litációját. Hiszen 
ez egyszerre lát-
ványos és szükség-
szerű előrelépés, a 
megerősödésünk 
lépcsője. A köz-

pont mindig a tele-
pülés szíve, innen 
lüktet, innen kap 
energiát az egész 
test. A magyar bel-
város szó vagy az 
angol „downtown” 
– tehát a város 
„mélye” – még in-

kább kifejezi, hogy 
a hely alapját adó, 
lelkületét megha-
tározó magról van 
szó.
 Ahogy az em-
berben, úgy itt is 
a „szív” állapota 
mutatja meg az 
élet minőségét, az 
egészséget és a 
jövő kilátásait. 

 Az ilyen beruházás tehát sokszoro-
san megtérül: munkahelyekben, gazda-
sági és turisztikai előnyökben, a helyiek 
jó érzésében, sőt még a takarékosság-
ban is.
 Épp a napokban lehetett újsághírek-
ben olvasni, hogy okos emberek meg-
vizsgálták, vajon a világ nagyvárosai 
közül melyek a legélhetőbbek. Nekünk 

nem is maga a lista fontos, hanem azok 
a paraméterek, amelyek alapján ítélkez-
tek. Az általános kérdéseken kívül (pl. 
közlekedés, tisztaság, közbiztonság, 
árak) ilyenek szerepeltek benne: köny-
nyű-e hivatali ügyeket intézni, van-e 
elég zöldfelület, kulturáltak-e a vásárlási 
feltételek, van-e elég közösségi tér, és 
így tovább. 

 Bár Nyírlugosnak nem a svájci vagy 
a németországi nagyvárosokkal kell 
versengenie, el lehet mondani, hogy a 
helyiek megírták a maguk listáját. És 
jó úton haladnak, hogy a legtöbb tételt 
kipipálhassák e listán. Ahogy mondani 
szokás: rajtuk aztán ne múljon.
 Bizony Önökön nem is múlik. Legye-
nek hát nagyon büszkék rá, használják 
örömmel!
 Köszönöm, hogy meghívtak, köszö-
nöm, hogy meghallgattak!
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Nyírlugos Város Önkormányzati képvise-
lő-testülete a Lugosi Krónika legutóbbi 
számának megjelenése óta 8 ülést tar-
tott.
A 2011. április 29-iki rendkívüli ülésen a 
képviselők az általános iskola informa-
tikai fejlesztéséről szóló TIOP-1.1./07/1-
2008-0091 számú program megvalósítá-
sára benyújtott közbeszerzési ajánlatról 
határoztak. A pályázat nyertese a deb-
receni székhelyű Materiál 04 Kft. lett. 
Ennek a programnak a keretében sikerült 
azóta 10 interaktív táblát, 10 projektort, 
10 notebook-ot, és egy szervert beszerez-
ni 13 millió 319 ezer 875 forint értékben. 
Ezt teljes egészében pályázati forrásból 
sikerült finanszírozni, az önkormányzat 
sikeres pályázatának köszönhetően.
 A június 15-iki rendkívüli ülésen a 
képviselő-testület az önkormányzat 
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak a végrehajtásáról ké-
szült átfogó értékelést tárgyalta meg. Az 
átfogó értékelés alapján az önkormány-
zat ez irányú tevékenységét jónak ítélték 
meg a képviselők, és az értékelést változ-
tatás nélkül elfogadták.
 Az augusztus 3-iki rendkívüli ülésen 
a képviselők a volt pékség épületének 
részleges felújításáról határoztak annak 
érdekében, hogy a későbbiekben eset-
leges hasznosításra jobb feltételekkel le-
hessen felajánlani. A felújítás keretében 
a villany-, a fűtés- és a vízrendszer felújí-
tására került sor. A bekerülési költség 4,2 
millió forint volt.
 Még ezen az ülésen határozott úgy 
a képviselő-testület, hogy a Fő utcaihoz 
hasonlóan a Rákóczi utcán is átépítteti a 
telefonhálózatot, ezáltal a vezetékek a 
föld alá kerültek, az oszlopok eltűntek. A 
munka értéke 4 millió 376 ezer 817 forint. 
Ezt követően jelentette be Hovánszki 
György polgármester, hogy pályázat út-
ján 9 millió 979 ezer 750 forintot nyert 
el az önkormányzat egy fedett kerékpár 
tároló létesítésére és a tornaterem öltö-
zőinek felújítására az általános iskolában, 
ehhez 525 ezer 250 forint saját erőt kell 
biztosítani.
 Az augusztus 29-iki ülésen a képvi-
selő-testület a rendőrőrs 2010. évi tevé-
kenységéről készült beszámolót vitatta 

meg. Az ülésen Dr. Kánya Zoltán, Nyír-
bátor Város rendőrkapitánya részletesen 
ismertette a Nyírlugos elmúlt évi közbiz-
tonsági helyzetével kapcsolatos statisz-
tikai adatokat, melyek szerint a közbiz-
tonsági helyzet az átlag feletti és évről 

évre javuló tendenciát mutat. Elmondta 
még azt is, hogy a rendőrőrs munkájá-
val elégedett és reméli, hogy a jövőben 
is így marad, ezért mindent meg fognak 
tenni, méltóak akarnak lenni ahhoz rend-
kívül erős önkormányzati támogatáshoz, 
amely eddigi munkájukat is segítette. A 
képviselő-testület a beszámolót elfogad-
ta és megállapította, hogy Nyírlugos köz-
biztonsági és közrendvédelmi helyzete 
jó. Az ezért végzett munkáért köszönetét 
fejezte ki Nyírbátori Rendőrkapitányság 
és a Nyírlugosi Rendőrőrs vezetőinek és 
dolgozóinak. 
 Ezt követően a képviselő-testület a 
közeljövőben induló ivóvízminőség ja-
vító programhoz történő csatlakozásról 
döntött. Várhatóan uniós pénzeszközök 
segítségével indul ez a program. A benne 
résztvevőknek saját erőt nem kell majd 
biztosítaniuk. Remélhetőleg sikerül a 
hosszú és bonyolult pályázati folyama-
ton sikerrel részt venni, és az utóbbi idő-
ben megromlott minőséget javítani az 
ivóvízellátás területén. 

 Ezután a 2011. évi költségvetési ren-
deletét módosította a képviselő-testület 
az első félév során elnyert pótelőirány-
zatokkal, majd a 2011. első félévi gazdál-
kodásról készült tájékoztatót tárgyalták 
meg. A tájékoztatót változtatás nélkül 
elfogadták. 
 Ezután az óvoda és az általános iskola 
alapító okiratainak módosítására került 
sor az időközben bekövetkezett jogsza-
bályi változások miatt. Ezt követően Elek 
Szilárd igazgató számolt be a kinevezése 
óta eltelt időben végzett munkájáról. A 
beszámolót a képviselő-testület ellen-
szavazat nélkül elfogadta. Ezután Gajdos 
Antalné óvodavezető számolt be az el-
múlt évben végzett vezetői munkájáról. 
A képviselők ezt a beszámolót is elfo-
gadták. Ezután az óvoda vezetésével egy 
évi időtartamra ismét Gajdos Antalnét 
bízta meg a képviselő-testület. Az óvo-
davezetői állásra kiírt pályázat ugyanis 
ismételten eredménytelen lett, egyetlen 
pályázat sem érkezett. Ebben a hely-
zetben a képviselő-testületnek egy éves 
időtartamú megbízásról kellett döntenie.  
Mivel az óvoda szabályzata szerinti he-
lyettesítési rend alapján következő veze-
tő-helyettes nem vállalta, így a rangidős 
óvónő, Gajdos Antalné kapott egy éves 
megbízást. 
 Ezután a képviselők a Nyírbátor és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Tár-
sulás alapító okiratának módosítását fo-
gadták el.
 A következő napirendben a képvise-
lő-testület módosította a helyi szociális 
rendeletét. A módosítás lényege, hogy 
ezután a munkanélküli, foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő 
személy a támogatáshoz köteles a tu-
lajdonában vagy használatában lévő 
ingatlant rendeltetésszerűen használ-
ni, tisztántartani, ugyanígy az ingatlan 
udvarát, kertjét folyamatosan tisztán 
tartani, megművelni. A lakásban és 
környezetében keletkezett szemetet 
tárolóedényben tartani és rendszere-
sen elszállíttatni. Az ingatlanon veze-
tékes víz hiánya esetén megfelelően 
megépített zárt illemhelyet létesíteni 
és fenntartani, tisztítani. A lakás előtti 
járdát tisztántartani, a hó eltakarításá-
ról gondoskodni. Az ingatlan rágcsáló-
mentesítéséről is gondoskodnia kell, 
és olyan kerítést kell építenie, amely 
megakadályozza a házi állatok elkó-
borlását, a kisgyerekek járdára vagy 
utcára való kiszaladását, és ami a tele-
püléskép rendezettségébe illeszkedik. 
A fenti szabályokat a polgármesteri 
hivatal illetékes dolgozói jogosultak 

A képviselő-testület 
munkájáról
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és kötelesek is ellenőrizni. Ha hiányos-
ságokat találnak, akkor a támogatás 
teljes megvonására is sor kerülhet. Ez-
úton is kérek minden érintettet, hogy a 
fenti szabályokat feltétlenül tartsák be 
a későbbi kellemetlenségek elkerülése 
érdekében!
 A szeptember 23-iki rendkívüli ülé-
sen a képviselő-testület a város-rehabili-
tációs programhoz kapcsolódó kiegészí-
tő munkákra meghirdetett közbeszerzési 
eljárás keretében beérkezett pályázatok-
ról döntött. Ezek a munkák a többcélú 
közösségi épület későbbi jobb fenntart-
hatóságához kötődnek. Az ajánlatok kö-
zül a HUNÉP ZRT. ajánlatát fogadta el a 
képviselő-testület. A munka értéke brut-
tó 42 millió 299 ezer 874 forint, s melyet 
azóta már el is végeztek.
 Az október 6-iki rendkívüli ülésen a 
képviselők úgy döntöttek, hogy ebben 
az évben is csatlakoznak a felsőoktatási 
hallgatók támogatását segítő Bursa Hun-
garica programhoz. Az ezzel kapcsolatos 
pályázatot kiírták.
 Még ezen az ülésen jelentette be 
Hovánszki György polgármester, hogy 
újabb pályázat alapján az év hátralévő 
részére további 90 közmunkás alkalma-
zására sikerült támogatást elnyerni. Ha 
ezt a programot sikerül sikeresen vég-
rehajtani, akkor van remény a 2012. évi 
közfoglalkoztatás magas szintű végre-
hajtására és akár 250 fő alkalmazására is. 
Ebben az évben ennek a megalapozására 
és MTZ típusú erőgépre már támogatást 
kapott az önkormányzat. A gépet azóta 
már sikerült is beszerezni, a vételárat 5 
millió 500 ezer forint értékben a Belügy-
minisztérium állta.
 Ezt követően a többcélú közösségi 
épület teljes körű akadálymentesítése 
keretében szükségessé vált pótmunkák 
elvégzésére érkezett ajánlatról döntött a 
képviselő-testület. Ezt csak a fővállalko-
zó HUNÉP Zrt. végezhette el, ennek elle-
nére közbeszerzési eljárást kellett meg-
hirdetni. Az ajánlat többszöri tárgyalás 
után bruttó 87 millió 375 ezer forint lett, 
melyet képviselő-testület kénytelen volt 
elfogadni azért, hogy eleget tegyen a tá-
mogató hatóság utólagos előírásának. 
 Az október 21-iki ülésen a képvise-
lő-testület a többcélú közösségi épület 
bútorzatának és függönyeinek beszer-
zésére kiírt közbeszerzési eljárásra beér-
kezett ajánlatokról döntött. A pályázók 
közül a sárándi székhelyű CAR-Tel-Com 
Kft. ajánlatát fogadta el bruttó 18 millió 
571 ezer 295 forint összegben. A bútorok 
és függönyök beszerzése és beépítése 
azóta már meg is történt. 

 A november 7-iki ülésen a képviselő-
testület úgy határozott, hogy az általa 
fenntartott szociális alapszolgáltatási 
feladatok közül a házi segítségnyújtást 
átadja a református egyházközségnek. 
Az idevonatkozó költségvetési szabályok 
szerint az egyházközség jobb költségve-
tési feltételek között tudja ezt a feladatot 

ellátni és bővíteni is tudja az ellátottak 
körét. A feladatátadás akkor lép hatály-
ba, amikor az egyházközség meg tudja 
szerezni a működési engedélyt. 
 Ezt követően a képviselők a Nyírlugo-
si Rendőrőrs parancsnokának kinevezé-
séről tárgyaltak. Ebben az ügyben az ön-
kormányzatnak csak véleményezési joga 
van. Dr. Kánya Zoltán a Nyírbátori Városi 
Rendőrkapitányság vezetője Dr. Madai 
Gyula rendőr alezredes – a jelenlegi meg-
bízott parancsnok – kinevezését tervez-
te, és ehhez kérte a képviselő-testület 
véleményét. A kinevezési javaslatot pá-
lyázati eljárás alapján fogalmazták meg. 
A pályázókat megyei rendőrségi szakér-
tőkből álló bizottság hallgatta meg, és 
ezt követően javasolták Dr. Madai Gyula 
kinevezését. A képviselő-testület egyet-
értett a javaslattal és támogatta a kine-
vezést.
 Ezután a képviselő-testület elfogadta 
a 2012. évi belső ellenőrzési tervet.
 Még ezen az ülésen fogadták el a 
képviselők, hogy a város-rehabilitációs 
beruházásokhoz kapcsolódóan kerüljön 
sor a Debreceni utcán nyílt belvízelve-
zető árok zárttá tételére, a Rákóczi és a 
Kis utca sarkán közpark és parkoló épül-
jön, a görög katolikus templom feljáróját 
újítsa fel az önkormányzat és a központi 
közterületi részeken korábban elhordott 

termőföldet pótolja be az önkormányzat. 
Ezekre a munkákra összesen 6 millió 760 
ezer forintot biztosított az önkormány-
zat. A munkák azóta már el is készültek. 
 A november 28-iki ülésen a képvi-
selők tájékoztatást kaptak a 2011. évi 
gazdálkodás háromnegyed éves helyze-
téről. Örömmel állapították meg, hogy 
a gazdálkodás egyensúlyban maradt és 
nem volt szükség működési hitel felvé-
telére, kifizetetlen számla nincs, azon-
ban aggasztó, hogy egyre kisebb állami 
támogatás mellett kell ellátni a kötelező 
önkormányzati feladatokat. Egyre in-
kább a fejlesztésre rendelkezésre álló 
kötvénybevétel szükséges a költségveté-
si egyensúly fenntartásához. Ezt hosszú 
távon nem lehet fenntartani, mert előbb-
utóbb az önkormányzati költségvetési 
egyensúly felbomlásához vezet, aminek 
a következményeit nehéz előre belátni. 
Szükséges további bevételeket szerezni 
vagy a kiadásokat csökkenteni. Ehhez 
kapcsolódott a következő napirend mely-
ben a 2012. évi gazdálkodás előzetes 
koncepcióját kellett elfogadni. Már most 
látszik, hogy változatlan finanszírozás és 
feladatellátás mellett több mint 120 mil-
lió forint működési pénz hiányozni fog a 
következő évben, amit még tetéz, hogy 
a kötvény visszafizetési kötelezettséget 
is teljesíteni kell. Ez a helyzet megköve-
teli a szigorúan takarékos gazdálkodást 
jövőre, és az előbb említett bevétel növe-
lési illetve kiadás csökkentési feladatok 
elvégzését. A képviselő-testület mind a 
tájékoztatót, mind pedig a költségvetési 
koncepciót elfogadta. 
 Ezután a Bursa Hungarica felsőok-
tatási pályázatra érkezett kérelmekről 
döntött a képviselő-testület. Összesen 
39 hallgató jövő évi támogatásáról dön-
töttek, melyhez mintegy 2,5 millió költ-
ségvetési előirányzat szükséges a 2012. 
évi költségvetésben. 
 Az eddig bérelt SCANIA típusú autó-
busz megvásárlásáról is döntött a képvi-
selő-testület. Maradványértéken bruttó 
3 millió 851 ezer 250 forintért vásárolta 
meg az önkormányzat az eddig is kizá-
rólag önkormányzati használatú autó-
buszt. 
 A képviselő-testületi ülések – a zárt 
üléseket kivéve – továbbra is nyilváno-
sak azokon bármely nyírlugosi lakos részt 
vehet. Az ülésekről készült jegyzőköny-
veket – a zárt ülésekét kivéve – munka-
időben a polgármesteri hivatal 4. sz. iro-
dájában bárki megtekintheti.

Dr. Hancsicsák Mihály
címzetes főjegyző
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A DVSC futballakadémia 2000-es kor-
osztálya meghívásunkat elfogadta, ezzel 
megtisztelve minket. November 26-ikán a 
két csapat említett korosztálya vívott egy 
barátságos mérkőzést. A mérkőzésre igen 
szép számban megjelentek a szülők és a 
szurkolók. 
 Az 1. félidőben hatalmas meglepetést 
okoztunk a DVSC-nek, hiszen már a 15. 
percben Hegedűs Andor és Illyés Bence 
góljaival 2:0 arányban vezettünk. A 2. fél-
időben sajnos a rutin és az edzés meglát-
szott a DVSC javára, és 4:2-re megfordí-
tották a mérkőzést. 
 Nagyon jól érezték magukat mind a 
nyírlugosiak, mind a debreceniek, hiszen a 
mérkőzés után meglepetés ebéddel, illet-
ve kemencében sült kaláccsal vendégel-

tük meg a játékosokat, a szülőket, a szur-
kolókat. A távozásukkor a DVSC vezetői 
megköszönték a szíves vendéglátást, és 
ígérték, ha tehetik, nyáron is megtisztel-
nek egy barátságos mérkőzéssel.

 A Nyírlugosi SE csapatát a következő 
gyerekek alkották:
 Kapus: Sinka Ábel
 Védők: Farkas Balázs, Parcsák Máté, 
Lakatos Attila, Nyári István, Csobolyó 
György, Juszku Richárd
 Középpályások: Makkai István, Vas-
vári Szabolcs, Peják Bence, Tarcsai Sán-
dor, Hegedűs Andor
 Csatárok: Illyés Bence, Kavalecz Béla 
(csapatkapitány)
 Felkészítő tanár: Nagy Tibor

Kavalecz Béla
szervező

Nyírlugoson a DVSC 
utánpótlás focicsapata

A két csapat ezzel a képpel búcsúzott a szurkolóktól

A félidőben mindkét csapat számára 
igen kelendő volt a forró, citromos tea

Az őszi labdarúgó 
szezonról

Kissé felemásra sikeredett a 2011-es 
őszi szezonunk. Meghatározó játékosok 
hagyták el a csapatot az utolsó pillanat-
ban, és már nem sikerült ezeket a játé-
kosokat megfelelően pótolnunk. Az if-
júsági csapatból vittünk fel játékosokat, 
valamint egy kapust sikerült igazolnunk 
az utolsó pillanatban Nagyszekeresről, 
Mudri Attila személyében. Az ifjúsági 
csapatból Balogh Lajost, Bárdos Zol-
tánt és Illés Gergőt kezdtük beépíteni a 
felnőtt csapatba. Ez nagyon meggyen-
gítette az ifjúsági csapatunkat is. Ennek 
ellenére a játékosok mindent megtettek, 
hogy sikeresek legyünk, de ez a fiatal já-
tékosok rutintalansága és tapasztalat-
lansága miatt nem ment zökkenőmen-
tesen. Szezon közben súlyos sérülések 
is hátráltatták a munkánkat. Ennek elle-

nére a bajnokság középső harmadában 
végeztünk, ezért minden játékosunk-
nak megköszönöm a kitartó munkát és 
remélem, a tavaszi szezonban sikere-
sebbek leszünk. Külön megköszönöm 
Farkas Zoltánnak és Szabó Zsoltnak az 
ifjúsági csapatnál végzett munkájukat.
 Köszönjük az önkormányzatnak és 
Polgármester Úrnak a hozzáállását, a 
segítségét, hogy zökkenőmentesen dol-
gozhattunk.
 Minden kedves játékosnak és 
nyírlugosi lakosnak Kellemes, Áldott 
Karácsonyi Ünnepeket és Nagyon Bol-
dog Új Évet kíván a Nyírlugosi Sport-
egyesület!

Dzsudzsák András
edző

Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012. január 1. napjától a lakossági kommunális 
hulladékot a NYÍR-FLOP Kft. helyett az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 
fogja elszállítani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
programban vállaltaknak megfelelően közszolgáltatási szerződés alapján. A szemét-
szállítás rendjében egyenlőre változás nincs, hetente pénteken kerül sor a szállításra.
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„Otthonunk:	 Nyírlugos”	 funkcióbővítő	 város-rehabilitációs	
program ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0004. Ez az a projekt, ami újabb 
jelentős változásokat hozott Nyírlugos életében. A projekt záró 
rendezvényére 2011. december hetedikén került sor, a létesítmé-
nyeket Dr. Schmitt Pál Úr, a Magyar Köztársaság Elnöke adta át 
ünnepélyes keretek között.
 Egyrészt egy olyan többcélú közösségi ház építése valósult 
meg, melyben méltó körülmények közé kerül a polgármesteri hi-
vatal, és mindazon önkormányzati feladatok, melyek az életve-
szélyes épületek lebontásával elvesztették működésük alapjait. 
Megteremtődtek a tárgyi feltételei új feladatok (funkciók) ellá-
tásának, pl. okmányiroda, gyámhivatal, kihelyezett ügyfélfoga-
dások stb. Ugyanebben az épületben nyílik lehetőség a teleház-
könyvtár elhelyezésére, a közösségi tér bővítésére. Itt kap helyet 
Nyírlugos híres szülötte, Kosutány Tamás akadémikus emlékszo-
bája is. Egy olyan rendezvénytermet is kialakítottak itt, amely al-
kalmas a helyi és környékbeli kisebb-nagyobb vállalkozásoknak 
a partnerekkel való találkozásra, tanácskozások megtartására.

 A gazdasági funkcióbővítés másik sarkalatos pontja egy új 
piac megépítése volt, ezzel a helyi és környékbeli kistermelői 
gazdaság kereskedelmének helyet adni, de Nyírlugos mikro-tér-
ségi gazdasági-kereskedelmi szerepének az erősítése is fontos 
szempont volt. Az új, a térségben is egyedülállónak nevezhető 
piacot másfél hektáros területen alakították ki, a központi épü-
let mellett az árusító terület és a parkoló kialakítása történt meg, 
aszfaltozással, közvilágítással. 
 A harmadik cél a városi funkció erősítése, ezen belül infra-
strukturális	fejlesztés volt. Sor került a Fő utca és a Rákóczi utca 
teljes körű felújítására, a Hősök terén körfogalom kialakítására. 
Ezek az utcák a város központi útjai, állami tulajdonban vannak, 
állaguk nagyon leromlott volt. 

 Az önkormány-
zat a múlt emléke-
inek megmentése 
és megismertetése 
céljától is vezérelve 
döntött úgy, hogy a 
fejlesztési projekt 
keretében Tájhá-
zat alakít ki az En-
csencsi u. 2. szám 
alatt. A múltat idé-
ző szép épületben 
régi használati eszközök, felszerelések, tárgyak mutatják majd 
be, hogyan éltek, mivel dolgoztak, milyen tárgyakat használtak 
elődeink.
 Az „Otthonunk Nyírlugos” projekt úgynevezett soft részé-
nek egyik eleme a „Nyírlugos tegnap-ma-holnap” címet viselő 
településtörténeti	szakkör szervezése és megtartása volt az ál-
talános iskolában annak érdekében, hogy a városi és a városban 
tanuló gyermekek és fiatalok megismerjék Nyírlugos múltját. 
E program része volt egy olyan helytörténeti	munkatankönyv 
kidolgozása és elkészítése is, amire a jövőbeni szakkörök tema-
tikája és feladatai épülhetnek. A soft projektek részeként meg-
újul Nyírlugos város honlapja, a települést bemutató DVD film 
készült. 
 A soft projekt részként a környezetvédelem	témaköre is fon-
tos szerepet kapott, több ismeretterjesztő-felvilágosító prog-
ramra került sor.
 Az „Otthonunk: Nyírlugos” fejlesztési programot 679 millió 
911 ezer 382 forint összegű támogatásban részesítették, 953 
millió 937 ezer 237 forint elszámolható összköltség mellett. A sa-
ját erőt a Nyírlugos Jövője elnevezésű, 720 millió forint összegű 
kötvényt kibocsátása adta, melynek fedezete az erdősítés volt. A 
kötvényt a Raiffeisen Bank Zrt. jegyezte le.

Lezárult a projekt
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Az „Otthonunk: Nyírlugos” projekt keretében Városfejlesztési 
Napot rendeztek december 6-án az általános iskolában.
 Gazdag program várta a résztvevőket, akik előbb egy báb-
előadást néztek meg, majd megtekintették a rajz-, a fotó- és a 
helytörténeti kiállítást, majd az érdeklődők előadást hallgattak 

meg a megújuló energia hasznosításáról, illetve városfejlesztési 
vitafórumon vettek részt.
 Az ifjúság számára kézműves-bemutatók, workshopok, népi 
játékok színesítették a programot, s jelentettek jó kikapcsolódási 
lehetőséget.

Városfejlesztési  nap
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Középpontban a 
környezetvédelem

A környezet védel-
me fontos felada-
tunk, nem véletlen, 
hogy ilyen téma is 
része volt az „Ott-
honunk Nyírlugos” 
projektnek, környe-
zetvédelmi lakossá-
gi szemléletformáló 
akciók szervezése 
révén. Szilágyi Jó-
zsef környezet-
védelmi szakértő 
vezetésével öt szak-
mai nap megrendezésére került sor. 
 Az első téma az alternatív energia elő-
állítása és a szerves hulladék energetikai 
célú hasznosítása volt, a Bátortrade Kft. 
biogáz üzemének üzem közbeni bemuta-
tása révén.

 A második alkalommal a környezettu-
datos termesztési technológiákat ismer-
hették meg a részt-
vevők, bemutatták 
számukra az alkal-
mazott növényvé-
dő szereket is. Ezt 
követően került sor 
a lakossági növény 
védőszeres göngyö-
legek begyűjtésére.
 A harmadik 
téma a városi hul-
ladékgazdálkodás, 
a szelektív hulladék 
gyűjtés fontossá-
gának ismertetése 
volt, miközben a 

résztvevők hulladékot is gyűjtöttek a vá-
ros területén.
 Érdekes része volt a sorozatnak – 4. 
állomásként – a város környéki erdők vé-
delme, őshonos fafajok, védett növény 
és állatfajok bemutatása, a Guti Erdészet 

területén. A jelen-
lévők közös szalon-
nasütésen vettek 
részt.
 A megújuló 
energia családi há-
zaknál való felhasz-
nálási lehetőségei és 
a geotermikus ener-
gia, valamint nap-
kollektorok alkalma-
zásának ismertetése 
volt a témája az ötö-
dik rendezvénynek.
 A részvevők 
között, sorsolás út-

ján értékes tárgyjutalmat adtak át a dec-
ember 7-iki ünnepségen.
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Kedves Nyírlugosi Polgárok!

Kemény, számtalan tennivalóval járó, 
bosszúságokat és sikereket egyaránt 
hozó esztendő volt a 2011. év, úgy ma-
gánemberként, mint a város önkormány-
zatának vezetőjeként.
 A legtöbbet kívánó, 
nagy erőfeszítéseket 
és odafigyelést igénylő 
feladat az „Otthonunk: 
Nyírlugos” projekt vég-
rehajtása volt az idén, 
melynek során szám-
talan nehézséggel kel-
lett megküzdenünk, de 
aminek eredményeként 
december 7-ikén Dr. 
Schmitt Pál Úr, a Ma-
gyar Köztársaság Elnö-
ke avatta fel Nyírlugos 
új létesítményeit: a 
többcélú közösségi házat, a piacot, a kör-
forgalmat és a felújított utakat. Úgy gon-
dolom, mindannyian méltán lehetünk 
büszkék e nagyberuházás eredményeire.  
 Nyírlugos Város Önkormányzata ez 
évben is azon munkálkodott, hogy az itt 
élőknek a problémáit, gondjait a lehető-
ségeink szerint megoldjuk, s minél több 
embernek segítsünk megélhetési gond-
jaikban, hogy egyre jobban érezzék ma-
gukat lakóhelyükön.
 Bízom abban, hogy Önök is egyre in-
kább élhető városnak tartják Nyírlugost, 
ahol – közös erőfeszítéssel – az elmúlt bő 
két évtizedben sokra jutottunk. Fejlesztet-
tük intézményeinket, mind szélesebb körű 
egészségügyi ellátást sikerült megvalósí-
tanunk, miközben a város közterületei is 
szépültek. Folyamatosan törekedtünk arra, 
is, hogy minél több nyírlugosi polgárnak 
segítsünk munkához vagy jövedelem-ki-
egészítő tevékenységhez jutnia annak ér-
dekében, hogy gondoskodni tudjanak csa-
ládjukról. Ezt szeretnénk a jövőben is tenni.
 Közösek az erőfeszítések! Közösek 
az eredmények! Meggyőződésem, hogy 
1990-ben jó irányba indultunk el, sokra ha-
ladtunk, de ehhez arra volt szükség, hogy 
az Önök elképzeléseit mi megértsük és, 
hogy Önök is megértsék és elfogadják, mi 
több, támogassák elképzeléseinket. Úgy 

Újévi köszöntő
gondolom, hogy ez így történt, köszönet 
érte, együtt örülhetünk a közös sikernek. 
De vannak még feladataink!
 Nyírlugos immár várossá válásának 
hetedik esztendejébe lép, s mi folyama-
tosan törekszünk arra, hogy ez ne csupán 
egy cím, rang legyen, hanem töltsük meg 
tartalommal. A cím elnyerésére irányuló 

sikeres törekvés ugyanis nem a végső cél 
volt, hanem egy fejlődési folyamat meg-
indítása, aminek újabb, jelentős állomása 
volt a decemberi város-ünnep. Bízom ben-
ne, hogy e fejlesztések eredményeképpen 
még élhetőbbé tudjuk tenni Nyírlugost. 
 Nehéz, küzdelmes év áll mögöttünk, 
valószínűleg nem lesz könnyebb a 2012. 
esztendő sem. De ha továbbra is egy irány-
ba húzzuk a város szekerét, ha hosszú távú 
gondolkodás jellemez bennünket, s ennek 
megfelelően cselekszünk, a célok elérésé-
hez mindenki hozzáteszi a maga jobbító 
véleményét, akkor még élhetőbb város 
lesz mindannyiunk számára Nyírlugos. 

Kedves Nyírlugosi Polgárok!

 E gondolatok jegyében kívánom a 
jövőben is szolgálni Önöket és Önök ál-
tal Nyírlugos városát. Ezúton kívánok 
mindnyájuknak jó egészséget, családi 
boldogságot, kitartást, együttműködési 
készséget, Áldott, Békés Karácsonyi Ün-
nepeket, Sikeres, Boldog Új Esztendőt!

ISTEN ÁLDJA ÖNÖKET, ISTEN ÁLDJA 
NYÍRLUGOS VÁROSÁT!

Hovánszki György
polgármester   

Felhívás!

Az utóbbi időben újra elszaporodtak 
Nyírlugos közterületein a kóbor kutyák. 
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy 
a kutyákat zárt udvaron, vagy megköt-
ve kell tartani. Közterületre csak pórá-
zon lehet kivinni. Aki ezeket a szabá-
lyokat megszegi és a kutyáját kóborolni 
hagyja, szabálysértést követ el és akár 
100.000,- Ft pénzbírságra is számíthat. 
A kóbor kutyák a közlekedőket is za-
varják, ha balesetet okoznak, akkor az 
ezzel okozott kárt is meg kell fizetni. 
Kérünk mindenkit, hogy a későbbi kel-
lemetlenségek elkerülése érdekében a 
kutyatartás szabályait tartsák be.

Nyírlugos Önkormányzata 450 hektár 
erdősítésre lehet büszke, ez a háttere 

nagy projektünk önerejének is. 
Az erdő sokaknak ad munkát, 
a fa hasznosítása több irányú.

Pályázat!
Nyírlugos Város Önkormányzata pá-
lyázat útján meghirdeti a tulajdoná-
ban lévő Széchenyi téri Piac büfé és a 
szintén ott található korábban zöldség 
bolt (legutóbb kerékpár bolt) épületeit 
bérbeadás útján történő hasznosításra. 
Az épületek együtt vagy külön-külön is 
bérbeadók.
 A pályázatokat legkésőbb 2012. 
január 5.-én (csütörtökön) 16.00 óráig 
lehet leadni a polgármesteri hivatal 3. 
sz. irodájában írásban zárt borítékban. 


