KÖSZÖNET
Köszönet illet mindenkit, aki támogatásával hozzájárult a XV. Tónap sikeréhez.
Köszönet illeti Nyékládháza Város Önkormányzatát és Surmann Antal polgármester urat,
hogy lehetővé tették a rendezvény színvonalas megvalósítását.
A rendezvény támogatói voltak, akiket szintén köszönet illet hozzájárulásukért:
Tállai András Államtitkár Úr, Surmann Antal, Kaczvinszki Zsolt, Szem-Erre Kisáruház, Sport-Bau Kft., Dinnyés József, Shop-Assistant Kft.,
Türk János, Buday László, A Beton-Viacolor Térkő Zrt., Lasselsberger Hungária Kft., D-Gesztor Kft., Belovecz és Társa Kft., Italdiszkont, Plósz
és Társa Kft., Gallay Kézműves Pince, Borbély Roland, Ocso-Pékség Kft., Vas-Pack Bt., Larix Bt., Moniber Kft., Monoki László, Orbán Kft., RétiVirág Kft., Beadlock Kft., Árvarázs 100 Ft-os bolt, Balogh Tibor, Bogyó István, Bogyóné Dr. Körösi Judit, Etna-Ker Kft., Galuska László, Forgó
Ferenc egyéni vállalkozó, Hajdú Csaba – Fridolin Fogadó, Remix-Beton Kft., Kriván Tibor, Bettina Kávéház, Nyéki Fagyizó, Dubéczi
Zoltánné, Állomási Fagyizó, Irhás Sándorné, Oravecz László Péter, Kósa Benjámin, Kegyeleti Örökfény Kft., Paksy László, Perge József,
Puskás és Társa Kft., Vazsita Viktor, Pap Tibor, Handa Gergely, Vörös István tűzoltózászlós, Harsányi Bt., Harsányi Zsolt, Borsodvíz Zrt.,
Magyar Közút Nonprofit Zrt., Bükkaranyosi Aranyszarvas Vadásztársaság, Orosz Attila, Sem-Ker Kft., Mobil-Med Kft. – Farkas Mihály, VíziTrapp Sportegyesület, Deboti VSE Nyékládháza, Zöld Környék Kft. – Hornyik Dávid, Hrabovszki Anita, Búzavirág Nyugdíjasklub,
Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar, Kondás Vilmos, Boncsér József, Boncsér Bálint, Papp Zoltán, Károly János, Rácz Róbert, Alföldi Norbert,
Vasvenszki László, Nagy-Lukács László, Tarba László, Járcsics Emil, Ivánkai Péter, Kiss Szabolcs, Fam-Köz-Vill Ker. Kft., Kovács Attila, Vinczlér
Gábor, Dr. Mannheim Viktória, Karakter Tánccsoport, Fitt & Art Tánccsoport, Cserkó Zöldséges, Technologies Építőipari Kft., Vasvenszki
Tamás, Nyékládházi Városgondnokság, Nyékládházi Napközi konyha, Nyékládházi Polgárőrség, Nyékládházi Polgármesteri Hivatal,
Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár.
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Városunk ünnepén
Várossá nyilvánításának 16. évfordulóját ünnepelte Nyékládháza a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében
június 29-én, szombaton.
Közösségünk kiemelkedő ünnepe a megbecsülésre és a városlakók
összetartozásának a kifejezésére is méltó alkalmat adott.
– A várost a benne lakók töltik meg élettel. A gondoskodó családok, a
nyugalmat és bölcsességet sugárzó idősek. És a gyermekek! Hiszen a
gyermek jelenti a jövőt, ő a remény, hogy van tovább. Városunk
vezetése számára is a legnagyobb érték a gyermek. Minden döntésünk
során elsődleges szempont az, hogy az itt élő kicsiknek és fiataloknak
a legjobb és legtöbb lehetőséget biztosítsuk. Öröm, hogy növekszik a
lakosság létszáma, mert sok fiatal család költözik hozzánk. Vonzók a
nagyszabású beruházásaink, az új szolgáltatások, az egyre korszerűbb
intézmények. Sok éves hiányt pótol önkormányzatunk azzal, hogy
bölcsőde épül. A gyermekek a legjobbat érdemlik, megfelelő ellátásuk prioritás! Büszkék vagyunk nevelőintézményeinkre és
pedagógusaink szakmai felkészültségére egyaránt – mondta ünnepi beszédében Surmann Antal polgármester úr.
– Határozott célom, hogy fejlődjön, szépüljön környezetünk, és korosztálytól függetlenül
otthonosan érezzék magukat itt a lakosok. Teszünk és áldozunk is ezért! A további előrelépés
az lesz, ha beindul a turizmus. Ezt segíti a Zöld város program, amelynek szinte minden
eleme a tóparton valósul meg. Az őszre elkészülő projekt leglátványosabb része egy
gyermekbarát strand. A szomszédságában egy többfunkciós szabadidőpark létesül, a Mátyás
király utcában pedig elektromosautó-töltőállomás. A vendégéjszakák növelését új panziók
segítik. Szeretnénk még egy nagyobb kulturális, sportközpontot is létrehozni Nyékládházán.
Természetesen hatékony kormányzati támogatás nélkül mindez nem valósulhat meg.
Ezért ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Tállai András országgyűlési képviselő
úrnak, aki sokat tesz városunk versenyképességéért.
Köszönöm képviselőtársaimnak, kollégáimnak és külső segítőinknek, hogy áldozatos
munkájukkal hozzájárultak szép sikereinkhez. Köszönöm Nyékládháza város lakosságának is, hogy mindenki a legjobb tudása
szerint teszi a dolgát – hangsúlyozta Surmann Antal.
Az ünnepségen adták át városunk díjait, kitüntetéseit, valamint a Surmann Antal polgármester úr kezdeményezésére kifejezésre
jutó polgármesteri dicséreteket is. Polgármesteri kitüntetésben részesültek:
• Dr. Mannheim Viktória okleveles mérnök-közgazdász, egyetemi oktató, szakfordító, az Ecsetre fel a Gyermekekért! mozgalom megálmodója és
vezetője. Szabadidejében gyermekeket gyógyító és nevelő intézményeket szépít, így városunkban a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvodát és a
most épülő bölcsődét is;
• kiemelkedő tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, a helyi és országos sportéletben végzett példamutató tevékenységéért Supák Sára és Kovács Tamás;
• kiemelkedő tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, országos sport- és tanulmányi versenyeken való aktív részvételéért Gelsei-Jaczkó Léna,
Koba Bianka, László Jáhel Vivien, Bóna
Benedek, Juhász Lili, Elekes Anna, Csizmarik
Gerda és Dendők Dalma;
• kiemelkedő sportteljesítményéért Márton Tünde.
A rendezvényen felléptek a Reményi Ede
Zeneiskola Nyékládházi Tagiskolájának diákjai
Berecki Zita tanárnő közreműködésével.
Felkészítésükben Szilágyi Csaba tanár úr is részt
vett. A Városnapi ünnepség lezárásaként a The
Sign együttes és Szinetár Dóra énekesnő zenés
estjére látogathattak el az érdeklődők.
Fotó: Varga Tamás (Kulcs Magazin)
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Elismerések a város napján

A hagyományok szerint a városnapi ünnepségen adta át a Nyékládháza érdekében kiemelkedő,
elévülhetetlen érdemekért adományozott elismeréseket Surmann Antal polgármester úr,
Kaczvinszki Zsolt alpolgármester úr és dr. Hollóné dr. Marcinkó Eszter aljegyző asszony.
Minden kitüntetettnek gratulálunk!
Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pro Urbe-díjat adományozott Perge Józsefné
részére.
Perge Józsefné 1968 óta él Nyékládházán. 1972-től könyvtárosként, majd
népművelőként kapcsolódott városunk közösségi életéhez. Munkásságához
színvonalas programok, vetélkedők, foglalkozások kötődnek. 1977-től az
intézmény igazgatójaként már kibővült feladatokkal szervezte, irányította
magas színvonalon a település kulturális életét. Nevéhez fűződik több helyi
klub megalakítása, működtetése. Így hozta létre a helyi Ifjúsági klubot, a
Fiatal Házasok Klubját, majd a Búzavirág és az Őszirózsa Nyugdíjasklubot.
Perge Józsefné nevéhez köthető a Nyékládházi Krónika helyi információs lap, illetve a Nyékládházi Televízió elindítása is. Ezeknek a
médiumoknak a szerkesztésében, kivitelezésében is aktívan részt vett, a képernyőn át rengeteg élőadás, riport, komoly és humoros műsor
tájékoztatta a lakosságot a település életéről. Szívügyének tartotta városunk hagyományainak ápolását, a Lenz-hagyaték őrzését is.
Perge Józsefné több évtizedes munkája révén a mai napig köztiszteletnek örvend, a település lakói tisztelik, szeretik önzetlen, kitartó és
ötletgazdag munkájáért.

Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pro Urbe-díjat adományozott Siska Gyula
részére.
Siska Gyula 1960-tól dolgozott a Nagymiskolci Állami Gazdaságnál,
majd a Nyékládházi hegyen, a Lenz-féle birtokon ő végezte a gyümölcsös
telepítését. A későbbiek folyamán ide jártak szüretelni a nyékládházi
általános iskola gyermekei is. Később ő indította el a „szedd magad”
mozgalmat is a gyümölcsös területén. Önkéntesként részt vett az iskola
felépítésében, és 1988-ban pedig a hegyoldal szőlőtelepítését is elvégezte.
Vezető szerepe volt a nyéki hegy közművesítésének kialakításánál is. Az ő aktív közreműködésével jött létre az aszfaltos út építése, a
villany és víz felvezetése a hegygerincre.
1995-től hegybíróként munkálkodott 15 éven keresztül. 2010-ben Kovács Béla-díjban részesült gazdasági munkája elismeréseként.
A mai napig szaktanácsadást végez Nyékládházán és környékén.
Mindig részt vesz és bíráskodik, szakértelmével is támogatja a borversenyeket. Választások alkalmával a választási bizottság
munkáját segíti. A népdalkörnek tagjaként szép eredményeket értek el országos szinten is. Siska Gyula egy nagyon jó lelkű, segítőkész, a
közösségi célok elérését tevékenyen támogató ember.

Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pro Urbe-díjat adományozott a Kossuth Lajos
Általános Iskola részére.
Több mint 4 évtizede működik városunkban a Nyékládházi Kossuth
Lajos Általános Iskola. Az intézmény profilja alsó tagozatban az idegennyelv-oktatás és informatikaoktatás, felső tagozatban pedig az emelt szintű
matematika- és idegennyelv-oktatás. Kiemelten fontos terület az iskolában a
tehetséggondozás és a sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, magatartási
nehézséggel küzdők fejlesztése is. A gyermekek művészeti képzésére is nagy
hangsúlyt helyezve társintézmények bevonásával történik a tanulók ilyen irányú nevelése. Az intézmény ugyanakkor több szakosztályban
is lehetőséget ad a sportolásra. Az iskolában folyó pedagógiai munka minőségi oktatással biztosít szilárd alapműveltséget, biztos
alapkészségeket, teljesítményképes tudást a tanulóknak, hogy képesek legyenek önálló ismeretszerzésre, a szerzett ismeretek alkalmazására.
A diákok versenyeken való szereplése rendszeres, e megmérettetéseken szerzett kiváló eredményeik mérői a Kossuth Lajos Általános
Iskolában folyó oktatómunkának. Kiváló munkájukkal városunk tartását, hírnevét is erősítik, öregbítik pedagógusaink.
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Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pro Urbe-díjat adományozott Zombori István
részére.

Vitéz Zombori István elévülhetetlen érdemeket szerzett a város
lakosságának életkörülményeit javító tevékenységével, a település érdekében
önzetlenül végzett kiemelkedő teljesítményű munkájával. Részt vett a
ravatalozó tervezésében, kivitelezésében, valamint az új római katolikus
plébánia kialakításában is. Maradandót alkotott a Nyékládházi Kossuth
Lajos Általános Iskola építése során végzett építésvezetői munkásságával.
A város mára már irigyelt infrastrukturális fejlesztéseiben is tevékeny részt
vállalt. Aktív szerepet tölt be a környező települések hadisírjainak gondozásában. Fő műve a hagyományőrzés, a régmúlt idők emlékeinek
őrzése. Az emlékek továbbörökítése céljával gyűjtötte össze és őrizte meg a templomépítő Lenz család nyékládházi tevékenységének emlékeit.
Példamutató, keresztény értékrendjét erősítve, a Római katolikus egyházközösség világi elnökeként is tevékenykedett. Gyakorta vett
részt az országos egyházi ünnepek szervezésében, így ismertséget szerzett a városunknak és a templomnak egyaránt.

Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pro Urbe-díjat adományoz az Őszirózsa
Népdalkör részére.
Az Őszirózsa Népdalkör 1998-ban alakult. Céljuk és egyben fő profiljuk a
hagyományőrző népdalok ápolása. 2009-ben elnyerték Nyékládháza város
„Kultúráért” kitüntetését és az Életet az Éveknek Díszoklevelét is.
A térségben minden évben elsőként rendezik meg a már hagyományos és
méltán híressé vált „Tavaszi szél vizet áraszt…” elnevezésű dalostalálkozót,
amelyre több környékbeli és távolabbi népdalkört is meghívnak. Nagy
sikerrel szerepeltek már a lengyelországi testvérvárosban, ahogyan Erdélyben és Szlovákiában is. Városunk rendezvényeinek aktív
résztvevői, szereplői. Az ország távolabbi és közeli pontjain szervezett dalostalálkozók rendszeres fellépői – a városnapi ünnepségre is egy
ilyen rendezvényről érkeztek. A Népdalkör tavaly ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Országos megmérettetésen hatszor részesültek
arany minősítésben.
A népdalkör az Őszirózsa Nyugdíjasklubon belüli szerveződés, így heti találkozóikon nem csupán a dalostársaknak nyújtanak
kikapcsolódást. Művészeti vezetőjük és egyben felkészítőjük Berecki Zita zenetanár, klubvezetőjük jelenleg Lovászik Jánosné.

Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete posztumusz Pro Urbe-díjat adományozott
Lénárt József részére. A díjat a kitüntetett fia,
dr. Lénárt Attila vette át.
Lénárt József éppen 100 éve született Mezőnagymihályon, egyszerű
földműves családban. A híres sárospataki Tanítóképző Intézetben 1939-ben
szerzett diplomát. Kántortanítói pályafutását az Ugocsa megyei Salánkon
kezdte meg 1940-ben. Itt nősült 1943-ban, de a háború elszólította
családjától. Háromszor sebesült, 1945 májusában szovjet hadifogságba esett.
Szabadulása után a ládházi Református Általános Iskolában kapott kántortanítói állást. Az államosítás után is itt tanított 34 éven
keresztül, nyugdíjaztatásáig. Az ötvenes évek első felében ének-zene és orosz tantárgyakból szerzett diplomát az egri Tanárképző Főiskolán.
Nagyszerű pedagógus és szakmailag felkészült tanár volt, generációk sokasága nevelkedett a keze alatt.
Tanítványai a tantárgyaiból középiskolai tanulmányaik során mindig a legjobbak között voltak. Az ő szakmai alapozó, felkészítő
munkája eredményeként számos diák jutott be egyetemre, főiskolára. Tudása elismeréseként 25 éven keresztül az orosz nyelv és irodalom
tantárgy vezető szakfelügyelője volt. Szeretett iskolája kórusát évtizedeken át vezette, sok kórusversenyen értek el kiemelkedő eredményt.
Tanári munkája mellett tevékenyen részt vett a falu közéleti munkájában is. Tekintélyes, józan, igazságos, embertisztelő és szerető;
tanári – pedagógusi munkáját szolgálatának tekintő magatartása miatt köztiszteletnek örvendett a falu lakosainak körében is. Három
fia is ezt a pályát választotta az apja példáját követve.
Nyugdíjaztatása után pár évig még tanított, súlyos szívinfarktusa után már csak a családjának és unokáinak élt 1995-ben
bekövetkezett haláláig.

