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VÁROSNAPI KÜLÖNSZÁM

Hölgyeim és Uraim,
tisztelt Nyékládháziak!

Mottó:
Látod-e azt, mit a csér szeme lát,
ébredő, zümmögő lét moraját?
Harmatok csókjait issza a tó,
s ránk mosolyog fenn a Mindenható…

NYÉKLÁD-HAZA
Köszöntelek, páros községből kelt Város,
hegy mögött megbúvó, tavakban pancsoló!
Nyáron dús virágos, télen hó kabátos,
ősszel kisdiákos, tavaszi rügyvarázsos…
Köszöntelek Mozgás, mindennapi zsongás,
nevelők, igyekvők, két kézzel teremtők!
Közösségek, klubok, nívós talentumok,
kis hangjegyek sorban, rólunk szóló dalban…
Köszöntelek Élet, nyíltszívű szemlélet,
változásra éhes, szendén szenvedélyes!
Utak, parkok, terek, múlt és jelen jelek,
legyél fénytől gazdag, hihessünk igaznak!
Köszöntelek Holnap! Új hajtások bújnak,
talajt lelve hosszan, bízva támaszodban.
Utódaid őse, remény felelőse,
csemetepark őre, vigyázz a felnövőre!
Köszöntelek Szépség, melengető kékség,
mezők színharsonái, szőlőnedűk lankái!
Kószaléptű lények, ha völgyedbe térnek,
becsüljék e tájat, nyíljon még alázat!
Köszöntelek Fekhely! Megpihen az ember,
ágyban épp, vagy sírban, Isten-ujjal írtan…
Anyák büszkesége, apák öröksége,
érzed, hogy még itt van? Hallgasd miként dobban…!
Köszöntelek Távol! Ha elhív a máshol,
hiányzik a sínek kettészelte szíved!
Légy áldott kis otthon, élhető létporondon,
s áldott minden lakója, kit sors hozott, vagy gólya…!
Juhász Csaba

2003. július 1-jén
lépett hatályba Mádl
Ferenc, a Magyar
Köztársaság elnökének 95/2003 (VI.16.)
határozata, ami
Nyékládháza nagyközségnek városi
címet adományoz.
Azóta a város méltó
módon ünnepli várossá avatásának évfordulóját.
A 2020-as év azonban nem várt nehézséggel erősítette
meg Nyékládháza közösségét. Ebben az évben a városi
rendezvények megtartását felfüggesztettük, így nem
ünnepelhetjük a szokásos módon a Városnapot. Nem
szerveztünk ünnepséget, nem hívtunk vendégeket,
hogy megoszthassuk velük és egymással örömünket.
Pedig ünnepelni jó, de egy ünnep akkor az igazi, ha meg
tudjuk osztani az ünneplés pillanatait a barátainkkal,
közösségünk tagjaival. Az ünneplés pillanatait most nem
tudjuk együtt megélni, de a veszélyhelyzet okozta nehézségeket
együtt oldotta meg a város lakossága. Intézményeink vezetői,
dolgozói, orvosai az első pillanattól kezdve a lehető
legnagyobb együttműködéssel végezték a rájuk háruló
feladatokat. Büszke lehet magára a város lakossága is, mivel
rendkívül fegyelmezetten viselkedtek, betartották a
megfogalmazott szabályokat, és együttműködők, türelmesek és
figyelmesek voltak, így a napi küzdelmekben is helytállt a
város, mert
„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”
felidézve Henry Ford szavait.
Azt mondják, ünnep nélkül szürkévé válik a világunk, én
azonban azt mondom, nem csupán a külső tényezők
számítanak, hanem a lélek is. A lélek pedig mi vagyunk. Most
lélekben ünneplünk együtt és nem hagyjuk szürkévé válni
Városnapunkat.
Isten éltesse Nyékládháza városát, Isten éltesse Nyékládháza
minden polgárát erőben és egészségben, minden nehézségen át.
Tisztelettel,
Tóth Balázs
polgármester

Nyékládháza korábbi polgármesterei az ünnep kapcsán…
Tisztelt Olvasó!
Közeli, távoli ismerőseim előtt, ha szóba kerül Nyékládháza nem mindenki tudja,
hogy Miskolc város körzetének szép színfoltja az alföld és a hegyvidék találkozásánál.
Az új világot teremtő, magára talált ember alkotó energiája öltött teret mindabban, ami ezen a tájon az eltelt évszázadok alatt megvalósult. Büszkén valljuk
magunkénak mindazon létesítményeket, amelyek közös munkánk eredményeként létrejöttek.
Nekünk, akik itt élünk, dolgozunk, életünk összefonódott, elválaszthatatlan
Nyékládházától, a mi kedves településünktől. Mindez, ami itt épült, s épül mi alkotjuk – magunknak és a bennünket
követő generációknak, ainknak, lányainknak, unokáinknak – mint az elődeink tették értünk.
A településen élő emberek munkaszeretete, nem utolsó sorban az egészséges lokálpatriotizmus, amely a nyékládházi
emberekben kialakult és évről-évre erősödik biztosíték arra, hogy a fejlődés nem áll meg.
Egyre többen és egyre eredményesebben vállalnak szerepet abban a közösségépítő, közösségformáló munkában,
amellyel Nyékládháza már eddig is kivívta a hozzánk látogatók elismerését.
Büszke vagyok arra, hogy ennek a szépen fejlődő településnek 27 éven keresztül az elsőszámú vezetője lehettem. Két
ciklusban tanácselnökként, öt alkalommal polgármesterként vezethettem Nyékládházát. Munkámat mindig
szolgálatnak tekintettem, úgy érzem, hogy a lakosság is szavazataival ezt megerősítette.
Bízom benne, hogy Nyékládháza fejlődése a következőkben is töretlen lesz.
Kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, töretlen alkotókedvet.

Galuska László díszpolgár

Tisztelt NYÉKLÁDHÁZIAK!
Mindenekelőtt ebben a rendkívüli helyzetben városunk valamennyi lakójának jó
egészséget kívánok. Kívánom, legyenek büszkék arra, hogy ebben a szép kis kertvárosban
élnek. Legyenek büszkék híres szülöttjeire, hagyományaira, töretlen fejlődésére és
önmagukra, hiszen önök nélkül nem lenne város Nyékládháza. Kívánom, hogy ugyanúgy,
mint eddig, lelkiismeretes munkájukkal, környezetünk iránti igényességükkel tegyék még
szebbé, élhetőbbé városunkat. A költő szavaival kívánok boldog városnapot: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)

Urbán Sándorné, Nyékládháza nyugállományba vonult polgármestere

Tisztelt nyékládházi Lakosok!
Ma kicsit rendhagyóan, egymástól távol, csak szűk családi körben ünnepelhetjük meg Nyékládháza napját, ám ez semmit sem vehet el e csodás nap fényéből!
Büszke vagyok a város minden lakójára, arra, ahogyan támogattuk és segítettük
egymást az elmúlt hetek, hónapok történései során egy csapatként –
pontosabban egy családként – fogtunk össze.
Sose feledjük el kedves barátaim, milyen szerencsés helyzetben vagyunk mi itt,
Nyékládházán. Kisvárosi létünknek köszönhetően reggelente madárcsicsergésre
ébredhetünk és este tücsökciripelésre aludhatunk el. Ha egy kis kikapcsolódásra
vágyunk, akkor kisétálhatunk valamelyik tavunkhoz horgászni vagy csobbanni egyet. Abban az esetben, ha a városi
pörgés vonz minket, elugorhatunk Miskolcra, ami csak pár kilométerre található, azonban hazatérve vár minket szeretett
városunk nyugalma és biztonsága, ahol mindenki kedves ismerősként fogad minket.
Kívánom, hogy Nyékládháza minden lakója az év minden napján érezze ezt a nyugalmat és biztonságot, melyet
szeretett városa nyújt számára.
Jó egészséget kívánok! Isten Áldja Önöket!

Surmann Antal

A városunkhoz kötődő és innen elszármazott hírességek
üzenetei az ünnep apropóján…
Drága Barátaim,
kedves Nyékládháziak!
Évek óta láthattam ennek a városnak a fejlődését, gyarapodását, és örülhettem minden szépnek és jónak, ami történt. Ez persze
csak úgy sikerülhetett Nektek, hogy megvolt
a megértés, a tenni akarás és a megbecsülés
egymás iránt. Kívánom, hogy ezek a törekvések továbbra is fennmaradjanak, és így
még szebb és boldogabb város lehessen
Nyékládháza a jelenben és a jövőben.
Millió puszi,

Henrik Irén

Nyékládháza a férjemnek: Furmann Imrének a szülőfaluja volt. Amikor ő született és
felnőtt itt, akkor Nyékládháza község volt.
Aztán kiváló adottságainak köszönhetően
várossá vált. Selymesen simogató tavak,
fejünk magasabbra emelésére késztető hegy.
Itt találkozó utak, és emberek. Sokan maradtak, sokan idejöttek. Megőrizték azt, ami a
falusi életben a legjobb: az összetartozást, az
együttműködést. És meglett itt mindaz, ami a
városi életben jó. Még egyetem is létesült: a
Nyékládházi Szabadegyetem. Férjem emlékére szervezzük, a róla elnevezett művelődési
házban. Isten éltesse Nyékládháza városát és
a Nyékládháziakat!

Pankucsi Márta

Kedves Mindenki!
Drága Nyékládháza!
Remélem, mindenki egészséges és szerencsésen túlkerültek ezen a nehéz időszakon, ami korábban nem tapasztalt kihívások
elé állított mindannyiunkat. Bízom benne,
hogy senki nem veszítette el a munkáját,
hogy a gyerekeknek szép nyaruk lesz, és a
nyéki tó partja újra tele lesz fürdeni vágyókkal.
Kívánok egészséget, boldogságot és szeretetet kedves városom minden lakójának!

Kiss Mari

Manapság már a telefonunkon is játszhatunk városépítő játékokat;
számtalan alkalmazás ad lehetőséget arra, hogy az alapoktól felépítsünk egy
egész metropoliszt. Az embereket, ha akarjuk, egy kattintással eltüntethetjük.
Az utóbbi hetekben, ha félve kiléptünk, mintha ilyen játékban találtuk volna
magunkat: városaink jól ismert, belakott terei virtuális valósággá, hollywoodi
díszletté váltak. Eltűnt belőlük az ember. Így az épületek jelentése is elveszik;
nincs óvoda, iskola, fagyizó, vagy templom. Csak ajtók, ablakok, falak.
A házunk jelentése is megváltozott: védvár lett, amiből félve kémleltük az
ellenséget.
Kezdődik a nyár, kezdődik egy élet, ami már talán soha nem lesz olyan, mint
előtte. Kezdjük azzal, hogy belakjuk újra a várost. Jöjjünk ki a várból, vegyük
birtokba a tereket, a tavak partját.
Együnk egy fagyit, és ünnepeljük vidáman a város napját!

Magyari Andrea

A szorosan vett szülőhazámként tekintek Nyékládházára, az életem
bölcsőjeként gondolok rá. Itt nőttem fel, ide kötnek a gyerekkori barátaim, a
szüleim és nagyszüleim – a gyökereim. Az egyik bátyám ma is itt él. Itt
kezdtem el fényképezni, a művelődési ház fotószakkörében. Itt formálódott
a személyiségem. Mint a kiscsibe a keltetőbe, úgy vágyom vissza a közösségbe, ahonnan indultam. Az idén 45. osztálytalálkozónkon szívből
remélem, hogy lesz mód találkozni a régi osztálytársaimmal. Azóta persze
nemcsak mi változtunk, a község is várossá lett. Sok-sok fejlesztés gyarapítja.
A további építkezéshez eredményeket kívánok, kitartást, a közösség számára
összetartást, barátságot és jóindulatot.

Kertész Attila fotóművész

2013-ban hagytam el Nyékládházát, és költöztem Nyugat-Magyarország
egyik leghangulatosabb helyére, a „Vizek városaként” is közismert Győrbe.
A távozás mondhatni egy nagyobb fordulópont volt az életemben, amely
lehetővé tette számomra a további szakmai fejlődésemet: világhírű
művészekkel egy színpadon lenni és osztozni a koncertek sikerében, külföldi
turnékon való részvételek, hazai és nemzetközi szinten jegyzett zenei
fesztiválok, koncerttermek állandó fellépőjeként szerzett értékes tapasztalatok, melyek jobban hozzásegítettek a pro zenei hivatás elsajátításához.
A Győri Filharmónikus Zenekar szólóklarinétosaként az idei évad lesz a
nyolcadik számomra.
A távolság ugyan elválaszt egykori lakóhelyemtől, de a gyerekkori és a
későbbi emlékeim mindig velem maradnak! Ritkán van lehetőségem itt
hagyni Győrt, de amikor csak tehetem, elutazom arra a helyre, ami mindig is
az otthonom marad:
Nyékládháza, Köszönöm!

Anderkó Dániel

Várossá nyilvánítás 2003.
Nyékládháza információs lapjának olvasói 2003 őszén az alábbiakat olvashatták
a városi cím adományozása kapcsán:
2003-ban a nagyközségi képviselő-testületek az utóbbi évek legkevesebb, 12 várossá nyilvánítási kezdeményezését nyújtották be. Ebből 4 új pályázat volt.
Legrégebben, 1996-tól 2 nagyközség kezdeményezett. A települések az elmúlt években fejlesztették közműhálózatukat, egyesek gyarapították intézményeiket és előnyösebbre formálódott megjelenésük.
Területileg a legtöbb nagyközségi kezdeményezés (5)
az észak-magyarországi régióból érkezett, ahonnan eddig
a legkevesebb pályázatot nyújtották be. Az aprófalvas,
városhiányos területről Abaújszántó, Bélapátfalva, Cigánd,
Pálháza kezdeményezett, illetve a nagyfalvas Nyékládháza.
Az alföldi két régióból 4 pályázat érkezett: Hajdúsámson, Kaba, Albertirsa, nagyfalvas települések. Ehhez
kapcsolódott a kisfalvas, üdülő adottságokkal, vízi létesítményekkel rendelkező Kisköre.
A korábban több pályázatot benyújtó Dunántúlról ez
évben csak a közép-magyarországi régióból 2 nagyközség
kezdeményezett: Berhida ipari település, illetve az egyedi
„életutat” bejáró Bábolna, kiemelkedő agrárgazdasággal,
intézmények sokaságával, kisvárosias megjelenésével.
A fővárosi agglomerációból Dunavarsány nagyközség
pályázott jelentős üdülőterülettel és sportintézményekkel.
A kezdeményező 12 nagyközség közös jellemzője: az
aprófalvas térségek központjai intézményi társulásban

szervezik és ellátják környezetüket, a nagyfalvasok jórészt
önmagukban fejlett települések, egy-egy jellegzetességgel. Így pl. ipari település Berhida, Kaba, kiemelkedő
közlekedési csomópont jelentős üdülőterülettel Nyékládháza. Az üdülőterület nagysága még Dunavarsány,
Albertirsa nagyközségeknél számottevő, így idegenforgalmi vonzással Kaba, Albertirsa, Abaújszántó.
A várossá nyilvánítás előkészítése, a városi címre javasolt nagyközségi körről állásfoglalás kialakulása 2003-ban
is, a Várossá Nyilvánítási Bizottság javaslata alapján, illetve
a Belügyminisztériumba a beérkezett dokumentációk és a
helyszíni szemle tapasztalatainak értékelésével történt.
Megállapítható, hogy mind a Bizottság, mind az értékelés hangsúlyozta a városhálózat telítettségét, az EU csatlakozással a kistérségi központok felértékelődő szerepét,
ezért kevés számú nagyközség várossá nyilvánítását
javasolta.
Mindezek gyelembevételével – a Belügyminiszter
javaslatára – a Köztársasági Elnök a következő 4 nagyközségnek adományozott városi címet: Albertirsa, Bábolna,
Kaba, Nyékládháza.
Az új városokkal az ország 3145 településéből 256 a
város, mely a települések 8,1 %-át képezi. 2003. július 1jétől a népesség 65,3 %-a él városokban.
(NYÉKLÁDHÁZI KRÓNIKA, 2003. szeptember)

Juhász Ferenc honvédelmi miniszter, Gyárfás Ildikó, a megyei közgyűlés elnöke, Galuska László polgármester,
dr. Bujdosó Sándor, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára,
Káli Sándor, Miskolc megyei jogú város polgármestere, országgyűlési képviselő,
dr. Orosz Gábor, a Megyei Közigazgatási Hivatal elnöke.

Nyékládháza Város kitüntetettjei
2016. év

2005. év
Díszpolgári cím:

Zámborszky Józsefné

2006. és 2007. évben a díjak nem kerültek kiosztásra.

Pro Urbe díj:

Henrik Irén

Pro Urbe díj:

Hegedûs Zoltánné

Pro Urbe díj:

Boncsér Józsefné

2008. év
Nyékládháza kultúrájáért: Perge Józsefné

2017. év

Kiváló óvoda pedagógus:

Ónodkeszi Ottóné

Pro Urbe díj:

Handa György Zsoltné

Kiváló pedagógus:

Farkas Lászlóné

Pro Urbe díj:

Pásztor József

Jó tanuló, jó sportoló:

Rácz Barbara

Pro Urbe díj:

Reményi Ede Zeneiskola Nyékládházi Tagintézménye

2009. év
Díszpolgári cím:

Dr. Illés Jolán

Kiváló óvoda pedagógus:

Gálné Vasvenszki Judit

Kiváló pedagógus:

Urbán Sándorné

Posztumusz díszpolgári cím: Dargay Attila
2018. év

Nyékládháza kultúrájáért: Õszirózsa Népdalkör

Pro Urbe díj:

Pálinkásné Zsugyelik Ildikó

Nyékládh. egészségügyéért: Szendrák Béláné

Pro Urbe díj:

Mátyás Sándor

Pro Urbe díj:

id. Kósa Benjamin

Pro Urbe díj:

Mátyásné Kiss Katalin

Jó tanuló, jó sportoló:

Heiszman Henrik

2010. és 2011. évben a díjak nem kerültek kiosztásra.
2012. év

2019. év
Pro Urbe díj:

Siska Gyula

Pro Urbe díj:

posztumusz Lénárt József

Pro Urbe díj:

Szemán László

Pro Urbe díj:

Perge Józsefné

Pro Urbe díj:

Dinnyés József

Pro Urbe díj:

Zombori István

Pro Urbe díj:

Tóth Árpádné

Pro Urbe díj:

Búz Ferencné

Pro Urbe díj:

Õszirózsa Népdalkör

Pro Urbe díj:

Budainé Ludányi Ilona

Pro Urbe díj:

Kossuth Lajos Általános Iskola

Polgármesteri dicséretben részesült gyerekek 2018.:

2013. év
Pro Urbe díj:

Búzavirág Nyugdíjasklub

Jenei Dalma Jázmin, Elekes Dóra, Szabó Gréta Eszter, Gál

Pro Urbe díj:

Kurucz Katalin

Alexandra, Magyar Gréta, Kerekes Dorina Petra, Gönczi Zsófia,

Könyvjutalom:

Halász Fábián

Bodnár Bence, Stefán Dávid, Benedek Eszter, Halász Fábián,
Csapó Alex

2014. év
Díszpolgári cím:

Galuska László

Pro Urbe díj:

Gönczi Róbert

Szilágyi Csaba (Reményi Ede Zeneiskola tanára)
Polgármesteri dicséretben részesült gyerekek 2019.:

2015. év
Díszpolgári cím:

Baranyi Gyuláné

Koba Bianka, László Jáhel Vivien, Csizmarik Gerda, Bóna

Pro Urbe díj:

Berecki Zita

Benedek, Juhász Lili, Elekes Anna, Dendõk Dalma, Gelsei-Jaczkó

Pro Urbe díj:

Demkó Anna

Léna, Erdõs Gyula, Márton Tünde, Supák Sára, Kovács Tamás

Pro Urbe díj:

Bóta László

Pro Urbe díj:

Molnár Zsolt

Dr. Mannheim Viktória (bölcsõdei rajzaiért)
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