XXIX. évfolyam – 2020. március

HÁZIREND
Nyékládházi szabadidős közpark
1. A Házirend célja, hogy meghatározza a közparkban a létesítményt használók, a szolgáltatásokat igénybe
vevők és egyéb használók egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a
kulturált szabadidős tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.
A Házirend előírja a közpark rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos
üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített, a közparkot használó látogatókkal szemben
támasztott követelményeket.
Általános szabályok
2. Közpark személyzetének munkarendje:
hétfőtől péntekig 07.00–15.00,
A Közpark területén TILOS:
• bármilyen olyan eszköz használata, ami a
sportburkolat mechanikai sérülését okozhatja,
• a dohányzás és nyílt láng használata, kivéve a
kijelölt helyeken,
• az alkoholfogyasztás,
• az olyan tevékenység, amely a közpark szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik,
illetve közerkölcsöt sért,
• minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység,
• drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely
veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital,
illetőleg állat (kivéve munka/segítő állat) bevitele,
• kerékpározni,
• kutyát, hobbiállatot póráz nélkül bevinni,
• gépjárművel behajtani,
• a Tulajdonos engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító
táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene
szolgáltatása.
3. A közpark egész területén kizárólag a Tulajdonossal jogviszonyban álló felek jogosultak sportszakmai
tevékenységet, oktatást, edzést tartani, versenyt, mérkőzést szervezni, lebonyolítani és/ vagy egyéb
kereskedelmi, promóciós tevékenységet végezni.
4. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok
megszegése) esetén a szabálytalankodó szankcionálására kerül sor, amelynek eredménytelensége esetén a
Tulajdonos jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve a használók közül – időlegesen vagy
véglegesen – kizárni. A Tulajdonos intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség,
illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek
együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég a Tulajdonossal szemben semmilyen követeléssel
nem élhet.
5. A közpark területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az észlelő elsődlegesen az Üzemeltetőnek
telefonon köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon
értesítendő:
• Általános segélyhívó: 112
• Üzemeltető telefonszáma: 06-46-391-146
Nyékládháza, 2020. február 26.
Nyékládháza Város Önkormányzata
A házirendben megfogalmazott alapvető használati, magatartási és felelősségi szabályokat, valamint
a használat speciális szabályait majd a helyszínen olvashatja a lakosság. A betartásukat tisztelettel kéri
Nyékládháza városvezetése értékeink megóvása érdekében.

„A férﬁ jutalma a nő; a nő jutalma az a tudat, hogy ő a jutalom.” (Talmud)

Nyékládháza Város Önkormányzatának nevében a Nemzetközi
Nőnap alkalmából őszinte tisztelettel és
szeretettel köszöntöm városunk hölgy lakóit!

Kéri János:
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Tóth Balázs, polgármester

Juhász Csaba: NŐNAP
„… Minden igéz, ami Bennetek él,
Örökkön körökön új útra kél,
Sárgul a sárga, bezöldül a zöld,
Karcsú bokák alatt fordul a föld.
Kérem a végtelen úri kegyet,
Áldja meg asszonyi lényeteket!
Adjon erőt, szeretet tutaját,
Hajózni százezer életen át…!
Cifra madárka tavasz peremén,
Csókdala cuppan a szív közepén…”

ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉS,
KIEGYENSÚLYOZOTT GAZDÁLKODÁS

„A ZENE AZ EGYETLEN VILÁGNYELV, MELYET BÁRKI,
BÁRHOL MEGÉRTHET.” /Debussy/

Nyékládháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2020. február 26. napján megtartott ülésén
elfogadta városunk 2020. évi költségvetését. A költségvetés határozza meg azokat a feladatokat, terveket, melyeket a település az év során meg kíván
valósítani.

A The Memphis és a Jam Fix
Rock Band frontembere,
Alföldi Norbert a tavalyi
évben mindkét zenekarával nagy sikerrel lépett fel
Nyékládházán. A tősgyökeres nyékládházi zenészt
már egészen atal korától
érdekelte az éneklés, s a
kezdeti szárnypróbálgatások után napjainkban
két feltörekvő együttes
népszerű tagjaként szórakoztatja a rock and roll és a
rockzene rajongóit.
Minden az általános iskolában kezdődött. Az iskolai
karrier azonban nem indult jól, sőt az első fellépés után
véget is ért, amikor Norbi az általa kitalált vicces szövegű
dalok előadásával szórakoztatta társait az énekkari próbán.
Aztán eltelt 15 év, és karaoke lázban égett az ország.
Minden házibuliban előkerültek a mikrofonok, s az eﬀajta
éneklési forma újabb lendületet adott a szunnyadó
tehetségnek. A családi ház pincéjében berendezett kis házi
stúdióban, közönség nélkül, 10 évig gyakorolt és építkezett
a leendő rockénekes.
Alföldi Norbert énekesi pályája a The Memphis elődjében kezdődött, s az együttes 2015-ben történő megalakulása után ott folytatódott. A városunkban is egyre
népszerűbb banda az 50-60-70-80-as évek legnagyobb

2020. évben is folytatódik városunkban az elnyert uniós
támogatásokból a beruházások megvalósítása. Ebben a
hónapban megkezdődik a ládházi orvosi rendelő
épületének felújítása. A kivitelezés elvégzése érdekében a
Képviselő-testület a kapott támogatáson túl a 2020. évi
költségvetés terhére 25 millió forint önerőt biztosított.
Továbbá egy elnyert hazai pályázat keretében április 30.
napjáig felújításra kerül a Nyár utca szakasza.
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 beszerzésének költségei is tervezésre kerültek. Az idei költségvetés lehetővé teszi a Városgondokság
ládházi telephelyének felújítását. A téli időjárási viszonyok
tapasztalatai alapján a költségvetés terhére beszerzésre
kerül több szóróanyag-tároló, melynek közterületi
telepítésével hatékonyabb téli védekezés érhető el. Az
idei költségvetés fedezetet biztosít a virágos és rendezett
zöldterület kezelésre, a civil szervezetek és sportegyesületek, egyházak támogatására is.
A Képviselő-testület ebben az évben is megtartotta az
előző években bevezetett és a lakosság részéről kedvező
fogadtatásban részesült támogatási formákat azaz a rota
vírus elleni védőoltást a csecsemők számára, továbbá a
szépkorúakat az év végén fogja a település támogatásban
részesíteni.
A városunk Képviselő-testülete ebben az évben is a felelős gazdálkodás elve alapján alkotta meg költségvetési
rendeletét. Megállapítható, hogy a 2020. év gazdálkodási
szempontból - nyugodt és kiegyensúlyozott évet vetít
elénk, ahol még tartalékok képzésére is lehetőség van.
Tóth Balázs, polgármester

Születésnapi köszöntő
90. születésnapja alk almából
köszöntötte Szincsák Istvánnét
Tóth Balázs polgármester úr és dr.
Marcinkó Eszter aljegyző asszony
február végén. Derűs beszélgetés
során fejezték ki jókívánságaikat az
ünnepeltnek városunk vezetése
nevében.

rock'n roll slágereit
játssza eredeti
hangzásban és
látványban. Olyan
sikeresen, hogy a
miskolci I házban
másfél évig havi
rendszerességgel a
„Rock'n Roll Party a
Memphis zenekarral” elnevezésű rendezvény házigazdái
lehettek. Vendégeik
között ott volt Novai Gábor és Marót Viki, valamint felléptek
Roy és Ádám, az Edda, a Hooligans és Varga Miklós előtt is.
2019 tavaszától Alföldi egy újabb együttesben is énekel.
A Jam Fix Rock Band a nyolcvanas és kilencvenes évek
legnagyobb rock slágereit adja elő szintén eredeti hangzásban. Mivel ez a formáció még új, most az a cél, hogy
minél több helyen bemutatkozzanak.
A sokoldalú zenész karácsonykor a komolyzene világában is kalandozott: az Anima Group teltházas ünnepi hangversenyén, a miskolci Zenepalotában lépett fel vendégként.
Alföldi Norbert Nyékládházán él családjával, s nem is
tervezi a költözést. Feleségével és két gyönyörű ával,
Szabolccsal és Leventével nagyon szeretnek itt lakni.
A miskolci munkahely, a próbák és koncertek nem hagynak
sok szabadidőt az énekes számára, de a család biztos hátteret nyújt neki, és mindenben támogatja előadói ambícióit. Mindehhez további sok sikert kívánunk!

Alföldi Norbert
Film:

Bud Spencer és Terence Hill filmek
Louis De Funes filmek
Star Wars összes
Zene: Rock, rock ’n roll
Étel:
Cordon bleu, töltött káposzta
Hobbi: éneklés, kutyázás
Könyv: Stephen King könyvek
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Sok szeretettel!

Csanádi János és Farkas Piroska – 60. házassági
évfordulótokon szeretettel köszönt:
Gizike, Barna, Barni, Zoltán, Zsó , Szandi, Virág és
a dédunokák, Hanga és Gellért.
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