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TISZTELT NYÍRLUGOSIAK!
Szeretném Önöket tájékoztatni az „Otthonunk:
Nyírlugos” funkcióbővítő város-rehabilitációs
programunk eddigi teljesítéséről.
A program azonosító száma:
ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0004
Ezt a programot képviselő-testületünk már 2006. évben megtervezte. Sajnos csak 2007. évben
jelent meg olyan pályázati kiírás,
amelybe terveinket be tudtuk illeszteni. Ebben az évben teremtettük meg a saját erő fedezetét
is egy 720.000.000,- Ft összegű
kötvény kibocsátásával. A kötvény
kibocsátás fedezete az 1992. óta
folyamatosan telepített erdősítés.
A 2008. évben határidőben benyújtott pályázatunk alapján 2010.
szeptemberében sikerült támogatási szerződést kötni. Ez alapján
programunk
megvalósításához
679 millió 911 ezer 382 Ft összegű
támogatást kaptunk 953.937.237,Ft elszámolható összköltség mellett.
Ebben a programban három
célt fogalmaztunk meg. Az első
városunk közösségi-közigazgatási funkcióinak a bővítése. Ennek
keretében hoztuk létre a Szabadság téren a többcélú közösségi

épületet. Ebben az épületben szeretnénk elhelyezni minden olyan
önkormányzati kötelező feladatot
ellátó szervezetet, amelynek nincs
most jelenleg megfelelő elhelyezése a korábban életveszélyessé vált
épületek lebontása miatt, illetve
korábban sem tudtuk megteremteni azt, hogy megfelelő körülmények között működjenek. Ugyancsak szeretnénk, ha a Nyírlugoson
működő civil szervezeteknek a közösségi életük folytatásához szükséges szintér létesülne, ahol összejöveteleiket, rendezvényeiket meg
tudnák szervezni. Itt akarjuk elhelyezni a teleházat és a könyvtárat,
valamint Kosutány Tamás Nyírlugos híres szülöttje emlékanyagát.
A második célunk városunk
gazdasági funkciójának bővítése.
Ebben az épületben kialakítottunk egy olyan rendezvény termet, amely alkalmas a helyi és
környékbeli kisebb, nagyobb vállalkozásoknak partnerekkel való
találkozásra, tanácskozások megtartására. Ugyancsak ehhez a funk-

ció bővítéshez tartozik az új piac
megépítése. Ezzel a régi Széchenyi
téri áldatlan állapotokat kívántuk
megszüntetni.
A harmadik célunk városi funkcióink erősítése infrastrukturális
fejlesztésekkel. Ez jelenti a Fő utca
és a Rákóczi utca teljes körű felújítását, a Hősök terén körforgalom
kialakítását.
A múlt emlékeinek megmentése és megismertetése céljából un.
kísérő tevékenységként az Encsencsi u. 2. sz. alatt lévő régi épületből
Tájházat alakítottunk ki. Ebbe régi
használati eszközöket, felszereléseket szeretnénk elhelyezni. A
programban még megújítottuk városunk honlapját, településünket
bemutató DVD filmet készítünk,
az általános iskolában településtörténeti szakkört szerveztünk
Nyírlugos múltjának megismerése
céljából. Ezzel egyidejűleg helytörténeti munkatankönyvet is kidolgoztunk.
Programunkkal
szeretnénk
Nyírlugos városi jellegét és szerepét erősíteni reméljük, hogy törekvéseinkkel Nyírlugos további fejlődését szolgáljuk.

Nyírlugos Város Önkormányzata nevében ezúton meghívok minden kedves nyírlugosi lakost az ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0004 azonosító számú „Otthonunk: Nyírlugos” elnevezésű
programunk városnappal egybekötött ünnepélyes zárórendezvényére.
2011. december 7. (szerda) – Nyírlugos, Szabadság tér
A rendezvény programja:
10.30-tól
A vendégek fogadása
11.00-tól
Himnusz
Köszöntő: Hovánszki György Úr Nyírlugos Város Polgármestere
11.10-től
Szavalat
11.15-től
Ünnepi beszéd: Dr. Schmitt Pál Úr a Magyar Köztársaság Elnöke
11.30-tól
Nyírlugosi óvodások, iskolások, népdalkör és néptáncegyüttes ünnepi műsora
11.50-től
A város-rehabilitációs program beruházásainak ünnepélyes átadása
				
Dr. Schmitt Pál Úr a Magyar Köztársaság Elnöke
				
A létesítmények megszentelése, megáldása – a helyi egyházak képviselői
12.00-től
A többcélú közösségi épület megtekintése
				
Az új városi piac megtekintése
12.30-tól
A nyírbátori Talán Teátrum zenés műsora
13.00-tól
A debreceni Főnix néptáncegyüttes műsora
13.30-tól
Balázs Fecó műsora
Az ünnepség helye: Többcélú közösségi épület parkja a Szabadság téren.
Az ünnepség előtt minden kedves vendégünket meleg itallal és pogácsával várunk.
Kérem és várom, hogy ünnepségünket megtisztelni szíveskedjenek.

										Hovánszki György
										 polgármester
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