RENDHAGYÓ CSEMETENAP
Rendhagyó módon él tovább a hagyomány városunkban, miszerint facsemetéket ültet az Önkormányzat az előző év
újszülötteinek. A járványügyi korlátozások okán azonban másként adja át városunk vezetése e kedves, jelképes ajándékot a családoknak.
Az idén már ötödik alkalommal ajándékozza meg egy facsemetével Nyékládháza
Város Önkormányzata azokat az iú családokat, akikhez tavaly újszülöttet hozott a
gólya. A járványhelyzet miatt a családok a
későbbiekben, a korlátozások feloldása után
vehetik majd át ajándékukat. Mint azt Tóth
Balázs polgármester úrtól megtudtuk, a
város készül az átadásra, a facsemetéket
ezért már elültették a Városgondnokság
munkatársai. A későbbi időpontról mindenkit értesíteni fog a Polgármesteri Hivatal.
Addig is jó egészséget kívánunk minden
érintettnek.
A fák adományozásáért ezúttal is köszönet illeti Laczik László urat.
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Színes május
A tavasz harmadik hónapjában, amikor már minden
növény színesben pompázik, egyre közelebb érezzük
a nyarat, elsősorban az édesanyákat ünnepeljük, majd
közeledik a várva várt gyermeknap.
Talán az év legszebb ünnepe, amikor kicsik és nagyok felköszöntik édesanyjukat,
nagymamáikat. Szebbnél szebb virágokkal, akár saját kézzel készített ajándékokkal
vagy egy szép verssel köszönjük meg az egész éves fáradozást, az odagyelést, a
nevelést.
A gyermeknap az a nap, amit a kisebbek talán ugyanolyan izgatottan várnak, mint a nyári
szünetet. Ilyenkor a játéké és a kikapcsolódásé a főszerep. A jelenlegi helyzetben az idén rendhagyó
módon ez a közös mókázás elmarad, de bízzunk benne, hogy hamarosan már együtt nevethetnek kicsik és
nagyok.
Bárhogy is, de kiszínesedik, pezsdül a természet – öröm, ha tudunk ezekre az ajándékokra is koncentrálni.

TISZTELT NYÉKLÁDHÁZIAK!

MEGÚJUL A NYÁR UTCA

Az év egyik legszebb időszakához érkeztünk. A tavasz az emberi élet megújulásának és a természet újjáéledésének az ideje.
Pünkösd hava különösen fontos az életünkben, hiszen az édesanyákat és gyermekeinket ünnepeljük hivatalosan is ebben a
hónapban.

Az Önkormányzat sikerrel pályázott a Herman Ottó Intézet
Nonprot Kft.-től zártkerti út felújítására. A pályázati forrást
több feltételhez kötötték, így a felújítandó utcák közül a Nyár
utcára esett a választás. Ez volt gyakorlatilag az egyetlen
utca, mely a pályázati feltételeknek megfelelt, így esély volt a
sikeres pályázatra. A pályázaton bruttó 10.000.000 Ft-ot
kapott az Önkormányzat, amelyből zártkerti gyümölcsöst és
útfelújítást kell megvalósítani. E két feltétel kapcsolt volt,
nem lehetett a teljes forrást útfelújításra költeni.

Ez a május
azonban más,
mint az eddigiek. A koronavírus miatt
megszokott
életritmusunkat elvesztettük. Ebben a
bizonytalan és
ismeretlen időszakban a szüleink, gyermekeink és családunk miatti aggodalom, erős és fegyelmezett
közösséggé kovácsol össze minket, Nyékládháziakat.
Az újszerű élethelyzethez való alkalmazkodás után, a város a veszélyhelyzetet egy
olyan nehézségként kezeli, amin az első
ijedtség után úrrá tudtunk lenni. A település
polgárai gyorsan feltalálták magukat az új
helyzetben és a megváltozott mindennapokban, ami nagyon megnyugtató. A lakosság
a fenyegető veszélyre szolidaritással, gyelmességgel és önzetlenséggel válaszolt. Ez a
vírus csak erősebbé, elkötelezettebbé és egységesebbé tette a város lakóit. A segítő szakemberek példaértékűen tették a dolgukat,
azonnal megszervezték a segítségnyújtás
különböző formáit.
Életünkbe ez a világméretű és váratlan
csapás kitörölhetetlenül beleíródik. A nehézség viszont lehetőséget nyújt nekünk arra,
hogy átrendezzük életünk fontossági sorrendjét. Ez az időszak újra megtanít minket arra,
hogy a közvetlen emberi kapcsolatok kialakítása, ápolása, szeretni és szeretve élni, a legfontosabb.
E gondolatok mentén köszöntöm sok szeretettel az édesanyákat és gyermekeinket.
Köszönöm azt, hogy felelősségből és kötelességtudatból ismét példát mutattak.
Tisztelettel,
Tóth Balázs polgármester

A pályázat beadásához képest némi drágulás állt be a kivitelezésben, így a kivitelezési munkálatok sikeres pályáztatása után
az útfelújításra fordítható bruttó 8.900.000 Ft-hoz bruttó 312.668
Ft-ot saját forrásból kellett biztosítanunk. A kivitelezés pályáztatása meghívásos úton zajlott, az ajánlatadásra felkért négy cég
közül a Szilvási Építő Kft. nyerte meg a munkát bruttó 9.212.668 Ftos ajánlattal.

A pályázati forrásból a Nyár utca legkritikusabb állapotban lévő
310 méteres szakasza újul meg, az utca Emőd felé eső végétől
indul a felújítás, amelynek eredményeképp az első 200 méter
aszfaltburkolatot kap, a megmaradó 110 méteren pedig a zúzalékos burkolat újul meg. Az aszfaltozás előtt mintegy 160 méter
hosszúságú szakaszon szükséges új útalap építése.
Jobbágy Tamás városi főépítész

„... TUDTAM, HOGY IRODALOMMAL
SZERETNÉK FOGLALKOZNI...”
Szabadúszó műfordító, kötelező olvasmány egy
meseregénye, ő fordította a májusban megjelenő
A Jóbarátok-generáció című könyvet, egyetemen tanít
– Nyékládházáról indult, most Budapesten él, és neveli
a párjával együtt kétéves kisukat. Magyari Andreával
beszélgettünk…
Hogyan indult az út Nyékládházáról?
Már középiskolában tudtam, hogy irodalommal szeretnék foglalkozni, azt is, hogy szeretnék műfordító lenni.
A Zrínyi Ilona Gimnáziumba jártam, angol szakos osztályba,
Fazekas Erzsébet volt a tanárom, akinek sokat köszönhetek.
Ott kezdtem angolul tanulni, és az utolsó két évben
hirdettek műfordító versenyt, amit mind a kétszer én nyertem. Még mindig emlékszem: itt éltem át először a owélményt. Gimnázium után a Debreceni Egyetem magyarangol szakára jelentkeztem. A diplomám átvételekor úgy
éreztem, szeretnék még tanulni. Felvételiztem az ELTE
doktori szakára, éltem három évet külföldön. Budapesten
szereztem meg a doktori fokozatot modern angol és amerikai irodalomból.
Megérkeztél a kezdeti célokhoz?
Végül is igen, bár az úton persze mindig nomodtak a
céljaim. Történtek olyan dolgok, amikre nem is számítottam: a meseregényem egy iskolában kötelező olvasmány
lett az alsó tagozatban, a gyerekek maguk kérték, hogy
találkozhassanak velem, ez nagyon nagy élmény volt. És az
is, amikor Gelley Bálint rajzlmes megkeresett, hogy
szeretne sorozatot készíteni a könyvből, ebből négy rész
már el is készült, és szokták vetíteni az M2 csatornán, idén
remélhetőleg elkészül az egész sorozat. Ilyesmire nem is
számítottam, főleg azok után, hogy kezdetben több kiadó is
elutasította a könyvet.
Mivel foglalkozol a legtöbbet vagy a legszívesebben?
Én a munkám mindegyik területét nagyon szeretem.Van
persze, hogy elfáradok. Az elmúlt két évben itthon voltam a
kisammal, aki 2018-ban született, mellette is fordítottam.
Előtte öt évig egy egyetemen tanítottam angolt, szeptembertől ezt és a műfordítást kezdtem újra. Szívem szerint
most már többet írnék, és kevesebbet tanítanék és fordítanék. A verseskötetem 2010-ben jelent meg, de verset
nagyon keveset írtam az elmúlt tíz évben, hosszabb
novellákat publikáltam, amikből lassan remélhetőleg
összeáll egy regény. Lefordítottam kb. húsz könyvet, főleg
iúsági regényeket és mesekönyveket, ezt a műfajt nagyon
szeretem, mert egy jó gyerekkönyv szerintem sokkal
nagyobb kreativitást kíván, mint egy közepesen megírt
„felnőtt”könyv.
Min dolgoztál mostanában?
Egy hosszabb fordítói munkám volt, március elején adtam le A Jóbarátok-generáció című könyvet, ami a 21. század kiadónál fog megjelenni májusban. Tavaly volt a Jóbarátok című sorozat bemutatójának 25. évfordulója, ennek
kapcsán jelent meg ez a könyv is, ami a sorozat kulisszatitkairól szól, a rajongóknak szerintem kötelező olvasmány.

Hogy vagy ebben a zavaros
helyzetben?
A napjaim
nagy részét most
megint a kisam
tölti ki, aki legalább nyertese
az egésznek:
nagyon élvezi,
hogy hetek óta
itthon vannak
vele a szülei.
Igyekszünk jól
kihasználni ezt
az időt, sétálunk,
játszunk, mesélünk, birkózunk.
Megint jó sokat főzök, de azt egyébként szívesen, korábban
ez volt a hobbim, bár most kicsit korlátozottabbak a
lehetőségeim, mert Marcell, korához illően, még elég
konzervatív ízlésű. Az egyetemen online oktatás folyik,
küldözgetem a feladatokat, javítom, amit megkapok,
online vizsgákat szervezek, a könyvek, amiket az utóbbi
időben fordítottam, szerencsére megjelennek, de mint
ahogy mindenre, a könyvpiacra is kiszámíthatatlan hatással
van a járványhelyzet, így fogalmam sincs, mi lesz a tervbe
vett munkáimmal.
Tervek, célok?
A céljaim most leredukálódtak arra, hogy legalább az
megmaradjon, ami eddig volt. Mindenekelőtt, hogy
mindenki egészséges maradjon a szűkebb és tágabb
családomban, emiatt sokat aggódom. Ami a munkát illeti,
szabadúszó műfordítóként több kiadónak állandóan
dolgozhattam az utóbbi években, nagyon szeretném, ha ez
folytatódni tudna, mert nagyon jó munkatársaim vannak.
Jó lenne, ha a tervek, sorozatok, amikbe belekezdtünk,
megmaradnának. Van egy csaknem kész mesekönyvem és
regényem, remélem, hogy ezekkel is sikerül valamit
kezdenem.
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A VÉSZHELYZET MAGÁNYA MARGÓJÁRA
A keresztény ember
ebben a húsvéti reménységben él. Ez az a békesség,
amit senki se tud elvenni
tőlünk. Erről mondja Szent
Pál: Krisztus békéje, mely
minden értelmet meghalad, őrizzen meg titeket!
Van tehát egy olyan békesség, amit minden ember megtapasztal, csak nem tudja,
A nyughatatlan zajban élő, csak önnön magában bízó honnan van, mert értelmet meghaladó békesség.
mai ember hamar lelepleződik.
Amikor megállunk egy virágzó fa előtt, és olyan
Nagy kérdés: Én, aki valaki vagyok, meg tudok-e békesség tölt el bennünket, hogy nem tudunk megszólalni.
kapaszkodni valamiben? Nem! Megkapaszkodni csak Esetleg azt mondja az ember: Istenem, köszönöm, hogy
Valakiben tudok!
megteremtetted ezeket a szép dolgokat! A hívő azonban úgy
Adhat kapaszkodót a másik ember, a másik ember fogalmaz: Istenem, hálát adok, hogy megteremtettél
szeretete is, de neki is kapaszkodni kell valakibe, sőt az is engem, aki mindezt így láthatja! Ez a megrendültség teszi
lehet, hogy én leszek hűtlen, vagy a másik hagy el. Meg hitelessé a keresztényt, így csak a megrendült keresztény a
lehet egyáltalán kapaszkodni olyan nehéz időkben, mint a hiteles. Az önmagát ünneplő, harsány kereszténység nem
mai kor? A bibliai kinyilatkoztatás szerint Isten az, aki nem hiteles! Ezért Isten most vissza is fog bennünket, hogy újra
hagy el – van tehát egy abszolút szeretet az ember a csendes megrendültségben is tapasztaljuk meg Őt!
életében. Előnyben van az az ember, aki Istenbe tud
Ezekben a csendes, visszafogott napokban mindmegkapaszkodni.
annyian – fiatalok és idősek – azt éljük meg, hogy:
Ádám szakított Istennel, és az emberiség azóta is bujkál Istenem, van bennem egy magány!
Isten elől. Önmagába akar megkapaszkodni, de ez olyan,
S ez még csupán a felszín, legtöbbször érzésteleníteni is
mintha a hajamnál fogva akarnám felemelni magamat.
tudjuk, szórakozással és hasonlókkal. De ha kibírom ezt a
A Bibliában úgy olvassuk, hogy a bűnbe esett Ádám magányt, akkor mögötte ott van még egy magány, ami
elbújt a bokrok mögé, és Isten az, aki az alkonyati szellő már alig elviselhető.
idején utána ment. Isten keresi az embert! – ez az, ami
Most az emberiség, ha csendben marad, akkor
ellentéte minden más vallásnak, amikben az ember keresi belekerül egy olyan magányba, amely már kétségbeejtő.
az Istent! Az Isten elől bujkáló ember pedig éppen Isten És éppen ekkor juthatunk a felismerésre: Istenem, ez az
hiányától szenved!
üresség a te helyed! Nem is akarom betölteni! Nem is lenne
Lehet ordítva kiáltani: Hol vagy Isten! A koncentrációs rá megoldás.
táborok, a gulágok nem Isten hiánya volt, az az ember
Meg kell őrizni a lelkünk mélyén azt az ürességet, amely
hiánya volt! Aki ott is hitt, és ma is hisz Istenben, érzi, hogy kiált az Isten felé, amelyet nem lehet betölteni semmivel.
Isten velünk van!
Amelyik, Uram, egyedül a te helyed! Isten ott van, ahol
Hol vagy Isten! Hát nem látod? Ott függ kifeszítve a olyan üresség van bennünk, amit nem tudunk megoldani.
kórteremben fekvő, lélegeztetett betegben!
Magadnak teremtettél minket Isten – mondja Szent
Az Atya nem az utolsó pillanatban mentette meg Jézust Ágoston – és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem
a kereszten, hanem az utolsó pillanat után. Az Istenbe nyugszik tebenned!
vetett bizalom a létezésen túlnyúlik, hiszen Isten nem
Napjaink lehetősége, hogy megtanulhatunk Istenbe
feltétlenül a halálunk előtt rendez el mindent. Húsvéti kapaszkodni és megtalálhatjuk Isten helyét önmagunkhitünk mutat rá, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy ban! A felismerést pedig megőrizzük arra az időre is,
egyszülött Fiát adta érte”! A feltámadás után pedig az első amikor elmúlik a jelen szörnyűsége. Arra az időre, amikor
szava: Békesség nektek!, majd – mint Ádám teremtésénél majd újra templomba hívnak a húsvéti harangok, amikor
– rájuk lehel: Vegyétek a Szentlelket! Jézus ebből a gyerekkacaj tölti meg a játszótereket, sétáló emberek és
végtelen belső valóságból táplálkozik, ez az a nyugalom, szerelmespárok a parkokat…
amit ad a világnak. Örök kapaszkodó!
Kalóczkai Gábor plébános

Az elmúlt évben ilyenkor szörnyülködve azt
néztük végig, ahogyan Párizsban leégett a Notre
Dame. Az idei tavaszunk szörnyűsége a világjárvány. Mind a kettőben az üresség a rémisztő.
A templom leégésében az a rémisztő, hogy beszakadt a teteje és kiviszik onnét az oltáriszentséget – nincsen ott semmi. A járványban az a
rémisztő, hogy meghalhatok, és a halál pillanatában egyedül vagyok.

MEGÚJUL A LÁDHÁZI ORVOSI
RENDELŐ

KEDVES SZÜLŐK!
Sajnos még mindig tart a veszélyhelyzet a koronavírus
miatt. Ahogy telik az idő, úgy közeledik a nevelési év
vége, s szomorúan tapasztaljuk, hogy nem tudjuk megtartani azokat a számunkra rendkívül fontos jeles
napokat, amik így májusban esedékesek lennének.
Kimaradt az idén aTojásfadíszítés is a szülőkkel.
Elmaradnak az óvodai anyák napi megemlékezések, az
anyadélutánok. Kolléganőim azért online formában megpróbálják ezt az űrt kitölteni, s anyák napi köszöntő-verseket,
virágokat küldenek a zárt csoportokban. Itt szeretnék az
óvodás gyermekek nevében is boldog anyák napját
kívánni minden Édesanyának, Nagymamának és
Keresztanyának.
Sajnálatos módon a gyermeknapi programunk is törlődik
az idei évben.
Az évzáró műsorok sem lesznek megtartva május utolsó
hetében. A nagycsoportosok ballagását – ha lehetőségünk
adódik – szeretnénk bepótolni, akár augusztusban is.
Természetesen ez sem rajtunk múlik, amennyiben erre
alkalmunk lesz, időben fogjuk értesíteni a Kedves Szülőket.
Ugyanez vonatkozik a búcsúzó gyermekek úszásoktatására is. Ha módunkban áll, és feloldják a tilalmat, szeretnénk
a 10 alkalomból álló tanfolyamot bepótolni.
Bízunk benne, hogy a következő nevelési évet már újra a
megszokott rendben tudjuk elkezdeni. Az óvodai és bölcsődei szülői értekezletek időpontjával kapcsolatban kérem,
gyeljék a hirdetéseinket.
Kérem, addig is vigyázzunk a gyermekeinkre, a szüleinkre
és magunkra is.
Gálné Vasvenszki Judit, intézményvezető

Tavaly elnyert pályázati forrásból kívül-belül megújul a
ládházi orvosi rendelő. Az épület a felújítás után megfelel majd a legkorszerűbb energetikai normáknak, illetve
a felújítás részeként új akadálymentes, fér, női és
gyermek vizesblokkok épülnek.
Nem elhanyagolható szempont, hogy a felújítással az épület
üzemeltetési költségei jelentősen lecsökkennek, amihez a
tetőre telepítendő napelemek is jelentősen hozzájárulnak
majd. Megújul továbbá az egészségügyi személyzet öltözője,
szociális helyisége. Bízunk benne, hogy a felújítás okozta
kellemetlenségeket kiheverve egy új, korszerű rendelőben
tudjuk biztosítani a háziorvosi alapellátást.

Az orvosi rendelő felújítására nettó 39.868.313 Ft támogatási
összeget nyertünk. Mivel a pályázati tervek és költségvetés
2016-os elkészítése óta az építőiparban jelentős árváltozás
ment végbe (az államilag meghatározott építőipari rezsióradíj mintegy 47 százalékkal emelkedett!), a Reálber Kft.
közbeszerzésen beérkezett nyertes ajánlatát elfogadva a
pályázati összeghez nettó 20.240.547 Ft saját forrást kellett
biztosítania az Önkormányzatnak.
Jobbágy Tamás városi főépítész

NEGYEDSZÁZADOS A TELEVÍZIÓ
1995 tavaszától követhetők a Nyékládházi Televízió adásai a képernyőn. Nagy
jelentőséggel bír ez egy település, kisváros életében, hogy helyi munkatársakkal,
helyi gyártásban szolgáltat helyi híreket, így tükrözve hiteles képet a városról. A
lakosság tájékoztatása napjainkban is fő rendezőelve a műsorok összeállításának.

Az alapítók: Perge Józsefné,
Molnár Zsolt, Komoróczki Imre

Egészen pontosan 1995. április 24-én indult az
akkor még község Nyékládháza első televíziós
adása a helyi kábeltévé-rendszeren keresztül.
A sugárzás a jelenlegi Közbiztonsági Centrum épületéből történt, ahogyan napjainkban
is. A stáb alapítótagjai: Perge Józsefné, Komoróczki Imre, Molnár Zsolt és Komoróczki
Krisztián. Az első hírolvasó Lakatos Gyula volt, később Török Julianna, majd az akkor még
pedagógusként dolgozó Urbán Sándorné is hozzájárult a sikeres munkához. E lelkes
csapat kezdetben társadalmi munkában végezte munkáját. A helyi adásokat a
művelődési ház keretei között állították össze, Perge Józsefné igazgató fogta át a munkát.
Ő szerkesztő riporterként is részt vett a műsorok készítésében. A stáb rendhagyó és
újszerű formában igyekezett fontos információkhoz juttatni a lakosokat a tévéadásokon
és a képújságon keresztül. Kéthetente kétórás műsorokkal tudósítottak a község
aktualitásairól, fontos eseményeiről, rendezvényeiről. A képernyőn át rengeteg élő adás,
riportok, elsősorban komoly, alkalmanként humoros műsorok tájékoztatták a lakosságot
Nyékládháza életéről. Nincs ez másként ma sem, a lényeg 25 év alatt sem változott.

