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Tisztelt Nyékládházi Polgárok!
Ismét évhatárhoz érkeztünk, a 2019-es évet is magunk mögött tudhatjuk.
Amikor fordul az idő, fordul a naptárban is az évszámláló. Végére értünk
valaminek, ezért visszatekinthetünk a magunk mögött hagyott időszakra. Ez
az évforduló még különlegesebb a többitől, hiszen az őszi önkormányzati
választásokon képviselő-testületet és polgármestert választott a város.
A számvetés és a célok megfogalmazása ezért is időszerű.
A tavalyi esztendőben fejlesztettünk, átadtunk, elkezdtünk és tovább
dolgoztunk rajta. Az óesztendőben megvalósult sokunk álma, felépült a
bölcsőde épülete, ami a jövőbe vetett hitünket szimbolizálja. A tóparton
szabadidőkomplexumot és turisztikai attrakciót létesítettünk, soha nem
látott fejlesztés eredményeként. Fontos, hogy észrevegyük sikereinket és az
elért eredményeket, hiszen ebből meríthetünk erőt a folytatáshoz, de ne
feledkezzünk meg az esetleges hibáinkról, kudarcainkról sem, mert azokból
lehet, sőt kötelező tanulni. Úgy vélem tehát, hogy kellő önbizalommal vághatunk neki az előttünk álló
esztendőnek is, a megkezdett munkákat befejezzük és újabbakba kezdünk. Az idei év egyik legnagyobb
feladata az elnyert pályázataink megvalósítása, kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodás mellett. Ahhoz,
hogy mindez Nyékládháza fejlődését szolgálja, összefogást kérek Önöktől néhány fontos kérdésben, amely
kihatással lehet saját és egész közösségünk jövőjére nézve is. Ezért kérem, ne csak szemlélői legyenek
városunk átalakulásának, hanem résztvevői, részesei is. Hinnünk kell abban, hogy kis segítséggel, bátorító
szavakkal mindenre képesek vagyunk közösségünk gyarapodása érdekében.
John Ruskin szavaival kívánok egészségben gazdag, békés, boldog új esztendőt településünk minden
polgárának!
„Fáradozásunk legnagyobb jutalma nem az, amit kapunk érte, hanem amivé válunk általa.”
Nyékládháza, 2020. január 13.
Tóth Balázs, polgármester

Az újév újszülöttjei
Nyékládháza Város Önkormányzata nevében köszöntötte az új év első újszülöttjeit Tóth Balázs polgármester
úr. Január 1-jén Kósa Botond Gábor reggel 6 óra 23 perckor, Faragó Emília pedig délelőtt 9 óra 47 perckor
örvendeztette meg a szüleit. Nagyobb örömmel nem is kezdhették volna az új esztendőt e családok, akiknek
ezúton is gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Botond Gábor

Emília

MELENGESD MEG MÁSOK SZÍVÉT
KARÁCSONYKOR

KARÁCSONYI ANGYALBATYU

Hálás szívvel köszönjük magunk és a családok
nevében is a sok-sok felajánlást mindenkinek.

Kifejezetten eredményesen zárult az év végén a
Nyékládházi Lenz József Karitász csoport karácsonyi
ajándékcsomag-gyűjtése. Az akció a rászoruló
családok támogatását hivatott szolgálni.
A harmadik év végén meghirdetett karácsonyi
Angyalbatyu gyűjtéssel felekezettől függetlenül összesen
50 rászoruló családot tudott támogatni a szervezet,
összesen 245 kilogrammnyi adománnyal. Mint azt Pocsai
Emesétől, a szervezet helyi vezetőjétől megtudtuk,
csomagokról, tartós élelmiszerekről és édességről van
szó, amit a város két ábécéjében, illetve az első három
adventi gyertyagyújtás alkalmával felajánlottak a
nyékládházi lakosok.
A Nyékládházi Lenz József Karitász csoport ezúton
fejezi ki háláját: részben a jószándékú lakosságnak,
részben pedig a Polgármesteri Hivatalnak, valamint a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak az együttműködésért, illetve az akció sikeres lebonyolításában tett
közreműködésükért.
A szervezet legközelebb húsvét előtt, a nagyböjti
időszakban gyűjt majd újra Angyalbatyut.

A jövőre nézve bízunk benne, hogy ezzel a kezdeményezéssel sikerül hagyományt teremtenünk, mert kapni
jó, de adni még jobb.

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

„Melengesd meg mások szívét karácsonykor!” felhívással indult az adventi időszakban adománygyűjtés
a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére a Családsegítő Központtal összefogva.
Az adományokat a Polgármesteri Hivatalban, illetve az
adventi gyertyagyújtások alkalmával a Furmann Imre
Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren gyűjtöttük,
csaknem három héten át. Felhívásunkhoz a nyékládházi
emberek sokasága és néhány vállalkozás is csatlakozott,
amely annyira sikeresnek bizonyult, hogy végül 23
családot tudtunk segíteni, nemcsak élelmiszerrel, hanem
jutott a gyermekeknek egy-két játék, ruhanemű, cipő is.
Az adománygyűjtésre annyian megmozdultak, hogy a
Hivatal folyosóján napokon belül csomagok, dobozok
sokasága tornyosult, melyeket a karácsonyi ünnepek előtt
mindenkihez személyesen eljuttattunk.

Dr. Marcinkó Eszter aljegyző

TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS
KAPCSOLATTARTÁSRÓL
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény értelmében a hatóság írásban, elektronikus
úton, személyesen vagy szóban tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.
Ha a törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél
választja meg.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében
a hatósággal – elektronikus úton joghatás kiváltására
alkalmas, írásbelinek minősülő – kapcsolatot kizárólag az ügyfélkapun, illetve a központi elektronikus
szolgáltató rendszeren keresztül (e-papír) lehet létrehozni. Az ügyfélkapuval kapcsolatos elektronikus
tájékoztatást a www.magyarorszag.hu internetes
címen lehet elérni.
Fentiekre tekintettel tájékoztatom aTisztelt Lakosságot,
hogy a Polgármesteri Hivatalnak megküldött egyszerű email joghatás kiváltására nem alkalmas, az eljárás kezdeményezését nem eredményezi. Mindezek alapján kérem,
hogy ha az elektronikus kapcsolattartási formát választják,
csak ügyfélkapun vagy az e-papír szolgáltatás igénybevételével forduljanak Hivatalunkhoz, ellenkező esetben a
kérelem jogszabály szerint visszautasításra fog kerülni.
Dr. Marcinkó Eszter aljegyző

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulástól átvettük a zöldhulladék
szállítására alkalmas 240 l-es edényzetet. Az edényzet
a Városgondnokság nyéki telephelyén az Iskola út 5.
szám alatt, valamint a ládházi telephelyén, a Hunyadi
u. 2. szám alatt vehető át.
A kiosztás előre egyeztetett időpontban, személyes
adatok megadása (születési név, hely, idő, anyja neve,
számlazető neve, teljesítési hely, irányítószám, település
és számlázási cím, amennyiben az nem azonos a
szolgáltatás helyével) és ellenőrzése után történik.
Az edényzet átvételére a Városgondokság alábbi
telefonszámán lehet bejelentkezni 2020. február 3.
napjától: 46/591-275.
Komjáti Barna, városgondnokság-vezető

Nem vagy egyedül, segítünk!
Szociális ellátórendszer Nyékládházán
Bemutatkozik a • Nyékládházi Gondozási Központ,
• Ezüstfenyő Gondozócentrum,
• Viola Időskorúak Otthona.
A felmerülő kérdésekre válaszolunk: bekerülési feltételek, költségek stb.
Helyszín: Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár
Időpont: 2020. február 27-én 17 órától

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Éliásné
Minden Mónika
06 46 391 345

„A KEMÉNY MUNKA MINDIG KIFIZETŐDIK!”
Egyre nagyobb sikereket tudhat magáénak a nyékládházi atal versenyző, Márton Tünde. A céltudatos
kajakos számos lemondással, hatalmas erőfeszítések
árán, vidáman teszi a dolgát.

A atal tehetség általános iskolai tanulmányai derekán,
hatodik osztályosként kezdett el kajakozni Tiszaújvárosban. Ekkor még Nyékládházán járt iskolába. Hogy
magasabb szinten űzhesse e sportágat, 2015-ben 6 osztályos gimnáziumban folytatta tanulmányait a tiszaújvárosi Eötvös József Gimnáziumban. A szükséges felszereléseket a következő évben nyert állami pályázat
összegéből nanszírozta. Ez a siker, sok más mellett,
jelentős motivációt adott számára.
Tovább ösztönözte egy későbbi edzőváltás is – ekkortól
egyértelműen felfelé ível sportkarrierje. A Betlenfalvi
Istvánnal közös munkájuk első évében Tünde magyar
bajnoki 1., 2. és 5. helyezést is elért korábbi magyar bajnoki
dobogós eredményeit bővítve. Mindössze egy év alatt
került be a serdülő válogatott kerettagok közé – valóra vált
álmát rendkívül különleges élmény volt átélnie. Mélypontok és hullámvölgyek után párjával megnyerték a K2 500

m-es futamot, ezzel
kijutottak az
Olimpiai Reménységek Versenyére
2019-ben, ahol két
versenyszámban 3.
helyezést értek el 36
ország versenyzői
között. Ezzel a világ
harmadik legjobb
párosa lettek. Hazai
vonatkozású eredmény, hogy ugyanebben az évben
Tünde iúsági válogatott kerettag lett.
Tünde edzett szülővárosában is, itt a Nyékládházi ViziTrapp Sport Egyesületnél kajakozott Rajnai Tibor
segítségével. Nagyon jól érezte magát ezeken az
edzéseken, Olaszországba is elkísérte az itteni csapatot,
ahol elért két 1. és egy 2. helyezést.
Az elhivatott versenyző újévi tervei között szerepel
egyebek közt, hogy ismét eljut az Olimpiai Reménységek
Versenyére, aminek Szeged ad majd otthont az idén ősszel.
Nagyon szeretne nemzetközi mezőnyben, hazai közönség
előtt bizonyítani. Készül is, a heti edzések száma meghaladja a 8-10 alkalmat, de a középiskolában szintén jól
teljesít. A folytatást aTestnevelési Egyetemen tervezi.
Mottója és motivációja Hosszú Katinka mondása:
„A kemény munka mindig kizetődik!”

Márton Tünde
Film: A békés harcos útja és a vígjátékok
Könyv: Hosszú Katinka könyve, Twighlight sorozat,
kalandregények
Zene: Rock, rap
Étel: „Nagyon édesszájú vagyok és húsimádó, de
a sport miatt oda kell figyelnem mindkettőre.”
Hobbi: motorkerékpározás

KARÁCSONYI FOCI
A hagyományokhoz híven immár 42. alkalommal
rendezték meg a LÁDHÁZA – NYÉK karácsonyi
labdarúgó-mérkőzést.
A lelkes labdarúgók minden évben összejönnek,
hogy egy jót focizzanak. A meccs eredménye a
következőképpen alakult: Ládháza–Nyék 5:7.
Felelős kiadó: dr. Marcinkó Eszter aljegyző • www.nyekladhaza.hu
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Születésnapos Búzavirágok
16. születésnapját ünnepelte a Búzavirág Nyugdíjasklub a hónap közepén. Ennek alkalmából
köszöntötte a ládházi városrészben működő klubot Tóth Balázs polgármester úr. Az ünnepségen
vidám műsorral kedveskedtek a tagok egymásnak. Az ünnepi ebéd és torta elfogyasztása után az
ünneplő ünnepeltek nosztalgikus hangulatban idézték fel az elmúlt évek együtt töltött eseményeit.

