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Itt a tavasz!
A fárasztó, energiaszegény tél után itt az ideje a megújulásnak. Városunk utcáin, kiskertjeiben is látható, hogy
színesednek, zöldülnek a növények, megindul a növekedés. A tavasz új lendületet ad a fejlesztéseknek is: a javuló
időjárás közepette a munkák is egyre nagyobb lépésekben
haladnak, a beruházások nagyon jó ütemben zajlanak. Itt
említhető például a családbarát strand, a piactér, valamint
a bölcsőde építése, az orvosi rendelő felújítása. A strand
mellett egy szabadidőpark is épül, többféle sportolási
lehetőséget kínálva mindenki részére. Városunk egyre
inkább élhető, szerethető, fejlődő és biztonságos minden
itt élő család számára.

Természetesen nincs tavasz húsvét nélkül, ami a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe.
Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte
számos népszokás és hagyomány is kötődik. Nagyhéten
belül a Húsvéti Szent Háromnapon, azaz nagycsütörtökön,
nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és
feltámadásáról. Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik ehhez az ünnephez.
A hagyományok jelentős része nem épült be a keresztény
vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint
falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fent.
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét
előtti, ún. virágvasárnap. A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok
mellett a különféle varázslatoktól is megvédett. Nálunk ezt a
szentelt pálmát helyettesíti a barka.
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek, a
természet megújulásának, s ehhez kapcsolódóan Jézus feltámadásának a jelképe is. Városunk minden lakójának
ezúton is vidám, kellemes húsvéti készülődést kívánunk!
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NYUGODT, KIEGYENSÚLYOZOTT
GAZDÁLKODÁS
Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete február végén elfogadta a 2019. évi
költségvetését. A költségvetés határozza meg azokat
a feladatokat, terveket, melyeket a település az év
során meg kíván valósítani.
2019. évben folytatódik az előző évben megkezdett
hatalmas léptékű munka, a költségvetésben 728 millió
forint összegben szerepelnek pályázati feladatok,
beruházások, felújítások, közösségfejlesztő és szabadidős programok. Több beruházás is befejeződik az idén:
szeptemberben megnyílik a bölcsőde, átadásra kerül a
strand, a lakosok birtokba vehetik a zöldváros projekt
eredményeit, a tóparti szabadidős parkot és a megújult
piacteret. Az idén a ládházi orvosi rendelő is megújul.
Ezen beruházások európai uniós támogatásból valósulnak meg, melyek elnyeréséhez ezúton is köszönjük
Tállai András országgyűlési képviselő segítségét.
A Képviselő-testület nemcsak külső forrásokból,
hanem a város saját bevételeiből is fordít beruházásokra,
felújításokra. Az intézmények szakmai munkájának magasabb színvonalú megvalósítása érdekében szükséges
eszközök beszerzése, a településüzemeltetési feladatok
hatékonyabb elvégzéséhez traktor vásárlása is szerepel a
költségvetésben. Ezeken túl a költségvetési rendelet
biztosít forrást a ládházi buszforduló kiépítéséhez,
valamint az idén az előző évit jelentősen meghaladó
összeget hagytak jóvá utak felújítására, karbantartására.
Megtartották az előző években bevezetett és a lakosság részéről kedvező fogadtatásban részesült támogatási
formákat: az idén is lehet rota vírus elleni védőoltást
igényelni a csecsemők számára, a szépkorúakat pedig az
év végén fogja a település támogatásban részesíteni.
Mindezzel kapcsolatban Surmann Antal polgármester úr elmondta: – Összességében elmondható, hogy a
költségvetési rendelet a számos beruházás mellett is –
egy gazdálkodási szempontból – nyugodt és kiegyensúlyozott évet vetít elénk, ahol még tartalékok képzésére
is lehetőség van. A felelős gazdálkodás érdekében a
képviselő-testület számos célra képzett céltartalékot,
többek között a pályázatok önerejére is. Így a testület ki
tudja használni a jövőben esetlegesen megnyíló pályázati lehetőségeket így – hangsúlyozta.
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SZEMÉTÜGY – ZÉRÓ TOLERANCIÁVAL
Zéró toleranciát hirdetett Surmann Antal. Így foglalhatók össze azok az
intézkedések, amelyekkel a város utcáit, tereit és a hegyoldalt szeretné a
városképhez méltóvá tenni Nyékládháza polgármestere.
Alkalmanként súlyos környezetszennyezéssel találkozhatunk városunkban és
a közigazgatási határain. A probléma nem egyedi, sajnos országos szintű. A tisztességes, környezettudatosan élő polgárok többségében
felmerül a kérdés: hogyan lehetne ezt megszüntetni?
Ugyanígy van vele az önkormányzat is.
A kialakult állapot felszámolása érdekében a
Nyékládházi Városgondnokság folyamatosan
gyűjti és szállítja a szemetet. A városban megoldott a szemétszállítás: heti rendszerességgel szállítja el a közszolgáltató a háztartási
szemetet, a Városgondnokságon a szolgáltató által biztosított kommunális begyűjtőzsákot vásárolhatnak, amelyet a szolgáltató –
a megközelíthető szállítási pontokra elhelyezve – elszállít a rendszeres járat időpontjában.
A Nyékládháza 0217/21 hrsz-ú hulladékudvarban
a szolgáltató negyedévenként 250 kg hulladék
átvételét biztosítja zöld, építési. elektromos és ruházati
hulladék formájában. Veszélyes hulladékot 100 kg-ig
vesznek át. Mindezt azoktól, akik zetik a rendszeres kommunális
szemétszállítási díjat, nyékládházi lakcímkártyával rendelkeznek, vagy fel tudják mutatni
a kommunális begyűjtőzsák
vásárlásakor kapott nyugtát.
Önkormányzatunk a további illegális szemételhelyezés
megelőzése és a közbiztonság
erősítése céljával kamerarendszert működtet 2018. július 15től.
– Kamerával gyeljük a város tereit, és a tudomásunkra jutott, illegálisan kialakult hulladéklerakókat. Amint szemetelőt észlelünk, megtesszük a szükséges
hatósági intézkedéseket (feljelentés a szabálysértési, környezetvédelmi hatóság
és a rendőrség felé), amely akár 150.000-Ft-os pénzbírság kiszabását is eredményezheti. Mindannyiunk érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást,
megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és a helytelen szemétgyűjtési
szokásainkon változtassunk. Zéró tolerancia! Ide vezetett az eddigi, hiábavaló
tolerancia. Tiszta, rendezett városkép a cél, legyen mindannyiunk célja ez –
hangsúlyozta a polgármester.

ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT

A 2011 óta hagyományosan
megszervezett környezetvédelmi program mára Magyarország
legnagyobb önkéntes mozgalmává vált.
A szervezők tájékoztatása szerint
a nyolcadik alkalommal megvalósuló szemétgyűjtési akcióhoz az
idén csaknem 240 ezer önkéntes
csatlakozott, köztük Nyékládháza
Város Polgármesteri Hivatala, a Városgondnokság és a Furmann Imre
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, a Kossuth Lajos Általános Iskola
tanárai és diákjai, valamint a helyi
civil szervezetek.
Sokan csatlakoztak az akcióhoz a
tóparton élők közül, és a hegyen is
aktív volt az önkéntesek közreműködése. Mindannyiuk számára az
volt a fontos, hogy tisztábbá varázsolják szűkebb-tágabb környezetünket. Az akció keretében megtisztult többek között az Olajsziget,
a nyéki hegy és az iskola környéke.
A hulladékgyűjtés során több száz
zsák szemét gyűlt össze.
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KEDVES SZÜLŐK!

KEDVES SZÜLŐK!

Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy
a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvodába – a 2019/2020
nevelési évre történő –
jelentkezés időpontját
2019. április 24-én és 25-én,
szerdán és csütörtökön
9:00–16:00 óra között határozza meg.
Helyszíne Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda, 3433
Nyékládháza, Mátyás k. u. 2.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint
a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
kell részt vennie.
Az óvodába a 2019/2020-as nevelési évben a 2016.
augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!
A 2016. augusztus 31. után született gyermekek 2020. szeptember 1-jétől óvodakötelesek.
Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:
• a szülők személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• lakcímkártyáját, taj kártyáját,
• az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek
felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát, amennyiben rendelkezésre áll.
Nyékládháza, 2019. március 25.
Gálné Vasvenszki Judit

Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy
a Dargay Attila Gyermekv a rá z s B ö l c s ő d é b e – a
2019/2020 nevelési évre
történő – igényfelmérés
időpontját 2019. április
29-én és 30-án, hétfőn és
kedden 9:00–16:00 óra között határozza meg.
Helyszíne a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde,
3433 Nyékládháza, Mátyás király út 2. (az óvoda épülete).
A jelentkezési lap letölthető a www.nyekladhaza.hu
honlapról vagy személyesen is kérhető a védőnőktől vagy az
óvodában.
Kérjük, a jelentkezési lapot is hozzák magukkal a beiratkozásra.
A jelentkezési lapokat ki kell töltetni a védőnőkkel is.
A munkahelynek vagy azt kell igazolnia, hogy a szülők már
munkában állnak, vagy azt, hogy mikortól szándékozzák
ismét alkalmazni.
Kérjük, a jelentkezési lap leadásához, hozzák magukkal:
• a szülők személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcím kártyáját, taj kártyát, oltási kiskönyvét,
• kitöltött jelentkezési lapot,
• munkáltatói szándéknyilatkozatot, amelyre nincs formanyomtatvány.
Szeretnénk kérni, hogy a jelentkezést a megadott időpont
betartásával tegyék meg, amikor is vezetőink szívesen
válaszolnak felmerülő kérdéseikre.
A munkáltatói igazolásnak tartalmaznia kell:
• a munkáltató adatait,
• a munkavállaló adatait,
• mikortól foglalkoztatják,
• munkaidő mértéke (napi, vagy heti vagy havi),
• határozott vagy határozatlan idejű a munkaszerződés,
• milyen célból állították ki,
• dátum és cégszerű aláírás.
Szándéknyilatkozat esetén mindenképp meg kell jelölnie a
cégnek a foglalkoztatás jövendő kezdeti időpontját. Saját
cégnél, saját vállalkozásnál vagy NAV-igazolást kérjenek a
szülők, vagy a könyvelőjük által adott igazolást.
Gálné Vasvenszki Judit, intézményvezető

Beiratkozás

DARGAY ATTILA GYERMEKVARÁZS
ÓVODA HÍREI
•

Április 1-től 10 alkalommal úszni járnak a nagycsoportos
óvodásaink Miskolcra.
• Április 15-16-án reggel 7-9 óráig nyílt nap keretében
tojásfestés a szülőkkel.
• Április 16-án 15 óra 30-tól tojásfa díszítésre várjuk a kedves
szülőket, 16 órától gyermekműsorral zárjuk a húsvéti előkészületeket.
• Április 24-25-én 9 órától óvodai beiratkozás.
• Április 29-30-án bölcsődei beiratkozás a Mátyás király úti
óvodában.
Kérem a Kedves szülőket, hogy a beiratkozással kapcsolatos hirdetményt olvassák el, és a szükséges iratokat hozzák magukkal.

TÁMOGATÓK
Akik az eddigiekben hozzájárultak a támogatásukkal a
bölcsőde idei megnyitásához:
Agroker Borsod Agroker Zrt., Mályi • Kriván Tibor,
Remix beton • A Beton-Viacolor Térkő Zrt. • Lasselsberger Hungária Kft. • Boncsér József • Domán Attila •
Nagy-Lukács László • Turba László • Surmann Antal
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Március 15.

Méltóképpen emlékeztünk meg egyik legjelentősebb
nemzeti ünnepünkön, március 15-én az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 171. évfordulójáról.
Surmann Antal polgármester úr beszédében kiemelte: „A saját
felelősségünk, mindannyiunk felelőssége,
hogy mennyiben járulunk hozzá nemzetünk
stabilitásához... Erre a
kötelességünkre is emlékeztessen bennünket 1848 tavasza! Hajtsunk főt a hétköznapjainkban is elődeink előtt azzal, hogy büszkén állunk ki nemzeti önbecsülésünkért, nemzetünk és a saját jövőnkért!”
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BORVERSENY
Immár 29. alkalommal rendezte meg a Furmann Imre
Művelődési Ház és Könyvtár a Nyékládházán és környékén készült borok versenyét, amelyre idén 33
mintát neveztek be a gazdák.
A Bükki borvidékhez tartozó nyéki szőlőhegy borait
Farkas István, a Miskolc és Környéke Hegyközség elnöke, a
zsűri elnökének vezetésével Dr. Csepregi Csaba hegybíró,
illetve helyi borászok, Galuska László és Siska Gyula
értékelte. A beérkezett borok közül Károly János Rizlingszilváni fehér bora, és i. Cserjési Géza Cabernet
Sauvignon bora bizonyult a legjobbnak, nagy arany minősítést szerezve. A többi versenyző összesen 4 arany,
19 ezüst és 7 bronz minősítést kapott. A díjazott szőlősgazdák munkáját az oklevélen kívül értékes ajándékokkal
is jutalmazták a szervezők.

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte
Balázs Imrénét Surmann Antal polgármester úr a közelmúltban, a Gondozási Központban. Az ünnepelt jó szívvel
fogadta a gesztust, mint mondta,„hosszú, rögös út, de sok
szép is volt benne”. Margitka nénit két gyermeke, öt
unokája és négy dédunokája is ünnepelte, de májusban
már öt dédunokával is büszkélkedhet a dédnagymama.
Isten éltesse sokáig jó egészségben!
Az ünnepi műsorban énekek és versek hangoztak el.
Közreműködött Halász Fábián, Paksy-Szabó Győző,
Kerekes Dorina Petra, Molnár Virág, Őszirózsa Népdalkör,
valamint a Nyékládházi Iúsági Fúvószenekar.
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BÚZAVIRÁGOK A TISZA PARTJÁN
Tiszacsegén köszöntötte a tavaszt a Búzavirág Nyugdíjasklub. A Surmann Antal polgármester úr jóvoltából létrejött
kikapcsolódás fürdőzésben, jellegzetes halászlében, sok-sok nevetésben, énekszóban és vidámságban gazdag napot
jelentett a klub tagjainak.

NYILAS MISI NYÉKLÁDHÁZÁN
Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulójára is emlékezve adta elő városunkban a Légy jó
mindhalálig című musicalt a Mezőcsáti Színtársulat, Pinczés István rendezésében. Az
örökérvényű regény fordulatos cselekménye, a friss, modern zene és a fülbemászó dallamok
óriási sikert arattak. Az előadásnak sikerült közel hoznia Móricz veretes, mély emberi érzelmeket
ábrázoló regényét a mai kor emberéhez. A műkedvelő színtársulat professzionális produkcióját
mintegy háromszáz néző élvezhette. Köszönjük Surmann Antal polgármester úrnak, Mátyás
Sándor tiszteletes úrnak, valamint Marján Miklós igazgató úrnak, hogy közbenjártak az előadás
megvalósulásáért.
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