XXVIII. évfolyam – 2019. június

Megérkezett a várva várt nyár
Beköszöntött a nyár városunkban is.
A zöldellő fű, a hatalmas fák lombkoronái, a színes virágok sokasága, a
madarak énekei is jelzik az évszak kezdetét. Az iskolai tanév és az óvodai
nevelési év lezárása (4.o.) után számtalan, változatosabbnál változatosabb
tábor várja a gyermekeket (5.o.). A paletta gazdag – az önkormányzat, az iskola, a
művelődési ház, az Idősek Gondozási Centruma és a római katolikus egyház
szervezésében is lehetőség nyílik a táborozók számára. Nyékládháza Város
Önkormányzata az étkezési hozzájárulással kiegészítve támogatja a programokat.
A nyár elejét színesíti a XV. NyékládháziTónap június 22-én, szombaton az Istvántónál, ahol minden érdeklődő kikapcsolódhat, a program igazán gazdag ehhez.
Minden érdeklődőt vár a városnapi ünnepség június 29-én, szombaton délután, majd
az esti órákban aThe Sign és Szinetár Dóra koncertje.
A nyár meleg napjai nagyban hozzájárulnak majd a jó ütemben haladó munkálatokhoz,
amelyek városunkat szépítik. Zajlanak ugyanis a beruházások, amelyek a későbbiekben teljes
mértékben hozzájárulnak majd a nyári pihenéshez. Ilyen többek között a gyermekbarát strand
kialakítása. A nyári időszak lezárását az augusztus végi Nyéki nyár koncertjei, illetve a Búcsú után
bearanyozza majd a bölcsőde kapujának megnyitása.
Programoknak természetesen azt követően sem leszünk hiányában, de ezek részleteit már az ősz fejezete tartalmazza.

Nyár
Egy éven át várom saját jöttömet,
dörzsölöm kezem, meleget csiholva
Bolond, szerelmes tavasz már mögöttem
virágos dallama elhalt a távolban.
Végre megperzselhetem a szíveket
felforrósíthatom a bágyadt határt
Könnyű nekem, a Nap a kegyencem
szolgálja tetteim gondolatát.
Életet adok, zamatot, ízeket
barackos csókot, tóban aranyhalat
A földekre kalászos fényeket
asszonyok kezébe pörgő fakanalakat.
S ha meguntam vidám életörömöm
boldogan alszom el ősz, küszöbödön.
Kocsis Erika
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EGYRE VONZÓBB TELEPÜLÉS NYÉKLÁDHÁZA
Nagyszabású beruházások, új szolgáltatások, korszerűbb intézmények, lendület – egyebek közt ezekkel
reagál Nyékládháza a városba költöző atal családok
és az újszülöttek számának folyamatos növekedésére.
Határozott célunk, hogy fejlődjön, szépüljön környezetünk, és korosztálytól függetlenül otthonosan érezzék
magukat a lakosok. Családias hangulatú kisváros ez nagy
potenciállal – mondta Surmann Antal polgármester úr, aki a
továbbiakban elmondta:
A tavak városa vagyunk, rengeteg vízfelülettel. A további előrelépés akkor lesz még inkább szembe tűnő, ha beindul a turizmus. Ezt lendíteni fogja a Zöld város TOP-os
program, amelynek szinte minden eleme a tóparton valósul meg. Egyre több a betelepülni szándékozó vállalkozás,
az adókat visszaforgatjuk városunk fejlesztésére. Igyekszünk még vonzóbbá tenni a településünket. Nagy lehetőségeket rejt a vízi és a borturizmus is. Az a cél, hogy a lakosaink jól érezzék magukat – teszünk ezért és áldozunk is
érte! Mindenképpen szeretném kifejezni ezúton is a köszönetemet Tállai András országgyűlési képviselő úrnak,
aki sokat tett városunk versenyképességéért és fejlesztéseinkért.
Közbiztonság, nyugalom, tavak, zöldövezetek, nagyvárosi közelség, bölcsőde, óvoda, iskola, kulturális és szórakoztató programok... Mindent megadunk, amit egy
kisváros biztosíthat! Megnyugtató, hogy városunk közbiztonsági helyzete kifejezetten jó. Köszönhető ez a polgárőrség, a rendőrség és a közterület-felügyelet összehangolt
munkájának. Az új kamerarendszer mindent lát, ennek
hatása máris érződik a jogsértő magatartások visszaszorításában. Cél a lakosság biztonságérzetének további
növelése, hogy igazi családias kisváros legyünk. A városlakók jó közérzetéhez a rendezett környezet és programjaink sokszínűsége is hozzájárul.
Folyamatosan követjük a demográai arányokat.
Ezekből egyértelműen látszik, hogy növekszik a lakosság
létszáma, mert sok atal család költözik be hozzánk. Jelzi
ezt, hogy az ingatlanárak erősen megemelkedtek. Hagyomány már, hogy minden újszülöttnek csemetefát ültetünk.
Négy esztendeje 38 fát, most már 51-et fogadnak örökbe és
gondoznak majd a szülők. Minimális nálunk a munkanélküliség, mindenki dolgozhat, aki akar. Sok vállalkozás
üzemel városunkban. A beruházni szándékozókat gyors
ügyintézéssel és támogatásokkal segítjük. A Rota-vírus
ellenszerét már a második alkalommal adjuk ingyen a
gyermekek számára. Az idős lakosoknak a kötelező önkormányzati feladatként nyújtott házi segítségnyújtás mellett
új jelzőrendszert építettünk ki.
Nagy örömmel újságolhatom, hogy sok éves hiányt
pótol Nyékládháza önkormányzata azzal, hogy bölcsőde
épül a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda tőszomszédságában. A beruházás 160 millió forintba kerül, a képviselőtestületünk tavaly egyhangú döntéssel szavazta meg a
felépítéséhez szükséges többletforrást. Öröm a bölcsőde a

atal családok számára, a munkahelyteremtés szempontjából is fontos, de a városkép formálásához is pozitívan járul
hozzá. Szeptember elsején nyit az új intézmény. Ezzel egy
gyerekcentrumot alakítottunk ki: körkörösen helyezkedik
el a bölcsőde, az óvoda és az iskola. A gyermekek a
legjobbat érdemlik, a megfelelő ellátásuk prioritás!
Büszkék vagyunk nevelőintézményeinkre, a pedagógusok
szakmai felkészültségére. Az óvodánk is kellőképpen
felszerelt, az általános iskolában pedig mintegy 177 milliós
külső és belső energetikai korszerűsítésen vagyunk túl.
A vízi sportok szerelmesei, a kajak-kenusok vagy a
vitorlások otthonuknak tekintik tavainkat, akárcsak a
horgászok. Nyékládházán nem unatkozhatnak a látogatók
és a helyiek sem, nagyon sok programot szervezünk.
Évente rendszeresen megtartjuk a majálist, a gyermeknapot, dalostalálkozót, a fogathajtó-versenyt, a Tónapot,
hogy csak néhány jelentősebb eseményt említsek. A civil
szervezetek közül a nyugdíjasok klubja a legnagyobb.
Büszkék vagyunk a borászat hagyományaira is. A Gallay
Kézműves Pince napjainkban szerzett országos hírnevet
városunknak a Nyékládháza néven palackozott borával.
Olyan intézkedéseket hoztunk, amelyekkel településünk
utcáit, tereit, a tavak környékét és a hegyoldalt szeretnénk
városunkhoz méltóvá tenni. Zéró toleranciát hirdettünk a
tiszta, rendezett városkép érdekében. Amint szemetelőt
észlelünk, megtesszük a szükséges hatósági intézkedéseket.
Az őszre elkészülő Zöld város projekt leglátványosabb
része egy gyermekbarát strand, amely a természetes vízben elhelyezett „merített medencével” szolgálja majd az
ide látogatók biztonságos fürdőzését. Közvetlen szomszédságában egy többfunkciós szabadidős park létesül,
mely többféle sportolási lehetőséget kínál kicsiknek és
nagyoknak. A belvárosban új piacteret alakítottunk ki.
A Mátyás király utcában elektromos autó-töltő állomás lesz.
A vendégéjszakák növelését segítik az új panziók, az egyik
még e nyáron megnyílik, ezeket vállalkozók üzemeltetik
majd. Szeretnénk egy nagyobb kulturális, sportközpontot
létrehozni Nyékládházán, ez tovább fokozná városunk
vonzerejét.

www.nyekladhaza.hu

3. oldal

NYÉKLÁDHÁZI HÍREK

A GYERMEKEK NAPJÁN
Óriási vidámsággal és érdeklődéssel telt a második városi gyermeknap Nyékládházán június 2-án, vasárnap.
A programot a város polgármesterével, Surmann Antallal közös tízórai
nyitotta. A továbbiakban bohóc-,
rendőrautó-, illetve tűzoltóautóbemutató, habparty, arcfestés, bábelőadás, óriás buborékshow, lovaglás
és számos más érdekesség szórakoztatta a résztvevő gyerekeket.
Köszönet illeti Surmann Antal
polgármester urat és Nyékládháza
Város Önkormányzatát, hogy lehetővé
tették a rendezvény megvalósítását.
Köszönjük Marján Miklós igazgató
úrnak a helyszín biztosítását.
A program sikeréhez hozzájárultak:
a Polgármesteri Hivatal munkatársai, a
Napközi Konyha vezetője, Kakuk
Tímea, valamint munkatársai, a Városgondnokság dolgozói, Rácz Róbert,
Cserkó zöldségbolt, Árvarázs 100 Ftos bolt, BaloghTibor, Puskás ésTsa Kft.,
Abaújtej, Nestlé, Dinnyés József, SemKer Kft., Ocso-Pékség Kft., Dobó
Miklós,Vörös István tűzoltózászlós.

Köszönet
Szeretném a köszönetemet
kifejezni a Városi Gyermeknapon való
segítségért, közreműködésért a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a Napközi
Konyha dolgozóinak, a Városgondnokság dolgozóinak
és természetesen a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársainak. Köszönet illeti továbbá a programunk támogatóinak: Vitaminsarok, Cserkó zöldségbolt, Árvarázs 100 Ft-os bolt,
Balogh Tibor, Puskás és Tsa Kft., Abaújtej, Nestlé, Dinnyés József,
Sem-Ker Kft., Ocso-Pékség Kft., Dobó Miklós és Vörös István tűzoltózászlós. Mindannyiukra szükség volt ahhoz, hogy ilyen nagyszerű
programmal tudjuk meglepni a gyermekeket, köszönet érte!
Surmann Antal polgármester
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BEZÁRJA KAPUIT AZ ISKOLA
A Kossuth Lajos Általános Iskola június 15-én, szombaton délelőtt
10 órától tartja ballagási ünnepségét. Az iskolától és tanáraiktól a két
8. osztály, Kovács-Téglás Adrienn és Mihalik-Kiska Tünde tanárnők
diákjai búcsúznak.
A 2018/19-es tanév lezárása június 16-án, vasárnap délután 5 órától kezdődik.

ELBALLAGTAK AZ ÓVODÁSOK
Május 31-én, pénteken a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda Napocska csoportja ballagott el.
Évzáróval egybekötött zenés verses műsorral búcsúztatták az együtt töltött éveket, majd ezt követően az
óvó nénik is elköszöntek a 23 leendő első osztályos gyermektől, valamint szüleiktől. Az ezt megelőző héten a
Mókus csoport 11 tagja intett búcsút óvodájának a ládházi városrészen.
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SZÍNES TÁBOROK
A SZÜNIDŐRE
A 2018/19-es tanév lezárását
követően sem unatkozhatnak a
gyerekek. Számos tábor kínál
kikapcsolódási lehetőséget kicsiknek és nagyok nak egyaránt,
melyekből mindenki találhat kedvére valót.
Az Önkormányzat rendezésében
egy ingyenes tábor valósul meg: az
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 azonosító
számú projekt keretében 2019.07.15.
– 19. között 5 nap 4 éjszaka ingyenes
honismereti tábor teljes ellátással
Irotán.
Az iskola szervezésében az alábbi
táborok közül lehet választani:
napközis táborok, bentlakásos tábor
Bogácson, sporttábor Egerben, kézműves tábor Püspökladányban,
kerékpáros vándortábor Bükkszentkereszten, focinapközi helyben, az
iskolában.
Változatos és színes programokon
vehetnek részt azok a gyermekek,
akik a Furmann Imre Művelődési Ház
és Könyvtár egyhetes táborát választják július második hetében. Többek
között kreatív kézműves programok,
papírszínház a könyvtárban, természetjárás, szabadtéri játékok, lmvetítés is várja a jelentkezőket, összesen 20 nyékládházi gyermeket.

„EGYÜTT A NAGYIKKAL” NYÁRI TÁBOR
A GONDOZÁSI KÖZPONTBAN
2019. július 29 - augusztus 02. között hetedik alkalommal
rendezzük meg 7-14 éves gyermekek számára nyári táborunkat.
Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen tanulnának kézimunkázni,
gyermekjátékokat készíteni, különböző kézműves technikákkal
megismerkedni… és szeretnek játszani.
Lelkes nagymamák és középiskolás közösségi szolgálatukat teljesítő
atalok várják, hogy kellemes, tartalmas elfoglaltságot nyújtsanak a
nyári szünetben az érdeklődő gyermekek számára.
Részvételi díj: 5.000 Ft/ fő

Jelentkezési határidő: július 26 (péntek).

Jelentkezni lehet: Éliásné Minden Mónika intézményvezetőnél
Telefon: 46 391 345 vagy 20 804 71 17
Helyszín: Nyékládházi Gondozási Központ,
Nyékládháza, Szent István u. 18 (A régi óvoda helyén.)
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FACSEMETÉK A 2018-AS ÚJSZÜLÖTTEKNEK
Hagyománnyá vált városunkban, hogy az előző évben született gyermekek számára
facsemetéket ültet városunk vezetése.
Az idén június 2-án, vasárnap negyedik
alkalommal köszöntötte Surmann Antal polgármester úr a szülőket és gyermeküket. Az 51 facsemetét a Móra Ferenc és a Kodály Zoltán utcák
kereszteződésénél vehették birtokba a gyerekek
és szüleik polgármester úrtól és Kaczvinszki Zsolt
alpolgármester úrtól. A fák adományozásáért
ezúttal is köszönet illeti Laczik Lászlót, illetve
Kovács Lajosnét, aki technikai segítséget nyújtott a
rendezvény sikeres lebonyolításához.

ECSETET FOGTAK
A GYERMEKEKÉRT
Dargay Attila mesegurái díszítik a bölcsőde falait is
az önkéntes kampány révén. Surmann Antal polgármester úr rendkívüli testületi ülést hívott össze,
megoldásként új csoport nyílik az óvodában.
A népszerű önkéntes kampány, az„Ecsetre fel a gyermekekért!” vezetője, dr. Mannheim Viktória járt városunkban a közelmúltban. Az újonnan épült bölcsődét
díszítette önkénteseivel, köztük Surmann Antal polgármester úrral, az óvoda és a hivatal vezetőivel, munkatársaival. A következő nevelési tanév kezdetén, szeptemberben
megnyitja
ugyanis kapuit az intézmény. Mint azt Gálné Vasvenszki Judit
intézményvezetőtől megtudhattuk, a bölcsőde
teljes létszámmal fog indulni. Az óvodába is
többen jelentkeztek, mint amennyi a férőhelyek
száma.
– A probléma megoldására polgármester úr
azonnali testületi ülést hívott össze, és a testület
tagjai nyitottak voltak arra, hogy egy új csoport
nyíljon a ládházi városrész óvodájában, a minicsoport. Így minden hároméves kisgyermek megkezdheti óvodás éveit a szeptemberi nevelési év
kezdetén, és a két és fél évesek is helyet kapnak a
minicsoportban. Így van módunk segíteni a szülőket visszailleszkedni a munka világába – hangsúlyozta örömmel az óvoda vezetője.

2018-BAN SZÜLETETT
GYEREKEK:
Békési Olívia Kira
Beregi Koppány Miklós
Berkes Viktória
Bodnár Kinga
Bodnár Marcell
Bodnár Milán
Bukta Tímea Lea
Cziráki Aaron
Cseh Hanna
Demján Evelin
Dendel Noémi
Dudás Gréta
Farkas Fruzsina Szederke
Fazekas Máté
Fekésházi Panna
Földi Kende
Fürjes Ajsa
Gaál Janka
Gönczi Hanna
Hajas Sára
Homovics Fruzsina
Hornyák Flóra Mia
Horváth Dávid
Jenei József Bertalan
Józsa Gábor
Kalydy Gerle
Kassay Levente
Koba Milos
Kollárcsik Jeremi
Koren Izabella Magdolna
Kurucz Milán
Magyari Kamilla
Majoros Mária
Miskolczi Füzike
Oravecz Vivien
Orosz Dénes
Pálházi Alexander
Pap András Hunor
Papp László
Sándor Inez
Szabó Sára Johanna
Szaniszló Balázs
Szilágyi Ákos Zalán
Szilágyi Liliána
Szűcs Gréta
Szűcs Júlia
Türk Bálint
Varga Marcell
Vass Patrik
Zentai Fruzsina
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS

ÚT A REMÉNYHEZ

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Surmann
Antal polgármester úr és dr. Hollóné dr. Marcinkó
Eszter aljegyző asszony Szegedi Sándorné Ilonka nénit
az otthonában.
A családias hangulatú beszélgetésből
megtudhattunk, hogy
Ilonka néninek 2 gyermeke, 3 unokája és
2 dédunokája van.
Hosszú évekig postásként dolgozott, majd
ezt követően idősek
otthoni gondozásában vett részt önkéntesen. 10 éve él Nyékládházán.
Isten éltesse sokáig,
jó egészséget kívánunk Ilonka néninek!

Út a reményhez címmel jelent meg B.Tóth Erika könyve
a közelmúltban.
25 éves a Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezetének hajléktalan-ellátása. A jubileumi évforduló
alkalmából jelent meg a Kossuth Rádió miskolci tudósítója,
a Szabó Lőrinc-díjas, nyékládházi származású B.Tóth Erika
Út a reményhez című könyve, amelynek bemutatóját a
miskolci Szabó Lőrinc Könyvtárban tartották május elején.
Az eseményen részt vett városunk polgármestere,
Surmann Antal és aljegyző asszonya, dr. Hollóné dr.
Marcinkó Eszter is.

VENDÉGÜNK VOLT KOLLÁR ÁRPÁD
„Az irodalom az egy élvezeti cikk” (Péterfy Gergely).
Harmadik és negyedik osztályosok tapasztalhatták ezt
meg Kollár Árpád József Attila-díjas író, költő
fergeteges irodalomóráján a művelődési házban
június 3-án.
A Fiatal Írók Szövetségének elnöke a 90. Ünnepi
Könyvhét és a hozzá kapcsolódó Gyermekkönyvnapok
keretében, a városi könyvtár meghívására látogatott el
városunkba. Nagy élmény volt!
Kollár Árpád (Zenta, 1980. július 13. –) magyar költő,
műfordító, irodalomszervező. Szegeden él. 2011-től a
Fiatal Írók Szövetségének elnöke, 2012-től a Magyar
Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnöke.
2011-től a Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás
Kollégiumának kurátora, 2012-től a Tiszatáj Online
folyóirat irodalmi rovatának szerkesztője. Verseit német,
angol, szerb, horvát, román és lengyel nyelvekre
fordították le. Szerb és horvát költészetet, prózát fordít.!
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