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TISZTELT NYÉKLÁDHÁZIAK!
Az elmúlt hetekben rendre emelkedett a koronavírussal fertőzött személyek száma az
országban. Amíg a tavaszi járványhullám alatt a fertőzöttek átlagéletkora 67 év volt, a
mostani őszi hullám alatt 26 év. A járvány jelenleg a atalok körében terjed
fokozottan. Az ő esetükben gyakori a tünetmentesség vagy a betegség enyhe
lefolyása. Nyékládházán a Krónika lapzártájakor 15 igazolt fertőzött van, akik karanténba vonulva, enyhe tünetekkel vannak otthon. A városban a hatóság által elrendelt,
teszteredményre váró, házi karanténban lévő személyek száma összesen 1 fő.
A legfontosabb a lakosság védelme, valamint az, hogy idős személyek és krónikus
betegségben szenvedők ne fertőződjenek meg. Ezért arra kell törekedni, hogy a kellő
időben meghozott döntésekkel megelőzzük a járvány tömeges terjedését. Kérem,
vegyék komolyan az ajánlásokat, és tartsák is be a megfogalmazott megelőző
intézkedéseket.
Az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőivel folyamatosan kapcsolatot
tartunk, akik fokozták az intézményekben a fertőtlenítést, és szigorítanak a látogatási
szabályokon.
A Gondozási Központ munkarendje változatlan. Az intézmény látogatókat a gondozottakon kívül nem fogad. Intézményvezető asszony fokozott és napi többszöri
fertőtlenítő takarítást rendelt el.
A Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde munkarendje változatlan. Intézményvezető asszony által bevezetett látogatási szabályok vannak érvényben.
Az önkormányzat által fenntartott intézményekben kötelező a látogatóknak a maszk
viselése, a távolságtartás és a kézfertőtlenítés.
A Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtárban háttérmunkák folynak, a ház szolgáltatásai, mint a fénymásolás és szkennelés elérhetők. A Városi Könyvtár tartalma szintén
elérhető, ám az intézménybe csak a dolgozók számára adott a bejárás.
Tankerületi igazgató úrral és a Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetőjével, valamint a járványügyi hatósággal folyamatos kapcsolatban vagyok. Az
általános iskola folyamatos és friss tájékoztatást ad az intézményről az iskolai közösségi
oldalon. Igazgató úr saját hatáskörben megelőző intézkedéseket rendelt el, és fokozták a
fertőtlenítő takarítások számát.
A megelőzés érdekében mi magunk is sokat tehetünk, ha odagyelünk a személyes
higiéniára, a rendszeres kézmosásra és fertőtlenítésre, a zárt térben a maszkhasználatra és
a távolságtartásra.
Tisztelettel,
Tóth Balázs polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
megkereste önkormányzatunkat, azzal a szándékkal, hogy a hatályos avar és kerti
hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület vizsgálja
felül, egyidejűleg pedig kérték, hogy 2020. szeptember 1. napjától az avar és kerti
hulladékok égetésére vonatkozóan tiltást írjon elő az önkormányzat.
A környezetvédelmi hatóság elkészítette a „Sajó-völgye” kijelölt zóna levegőminőségi
tervének felülvizsgálatát, melynek során megállapításra került, hogy a Sajó-völgye zóna
lakossági forrásból származó porterhelésének csökkentése céljából be kell tiltani az avar és
kerti hulladék égetését. A Képviselő-testület az avar és kerti hulladékok égetésének
szabályairól szóló 26/2004. (XII. 22.) önkormányzati rendeletet szeptember 30. napján
tartott rendes nyílt testületi ülésen hatályon kívül helyezte.
2020. október 1. napjától Nyékládháza egész belterületén tilos az avar és kerti
hulladék égetése.

NYÉKLÁDHÁZA ÉS TÉRSÉGE
TERMÉKKATASZTER

HELYI JELENTKEZŐKET
VÁRNAK
Helyi termelőknek szóló, kiváló lehetőségről, a nyékládházi őstermelők,
termelők, kézművesek és népművesek regisztrációs lehetőségéről adott
tájékoztatást településünk polgármestere,Tóth Balázs.
A Nyékládháza és Térsége Önkormányzati Társulás 15 települést foglal
magába itt, a Dél Borsodi Régióban.
Épp abban a régióban, ahol nagyon
nagy hagyományai vannak a mezőgazdasági termesztésnek és a kézműves hagyományoknak. A társulás most
eltökélte azt, hogy helyi termékekre
alapozva erősíti a vidék gazdaságát. Ezt
a célt szolgálják a fejlesztések is:
Harsányban a hűtőház, Mezőkövesden
a helyi termékbolt, Gelejen a most
átadott vásárcsarnok vagy Nyékládházán a helyi termelői piac. Hogy az
együttműködés még hatékonyabb,
még célratörőbb legyen, szükség van
arra, hogy tudjuk, pontosan milyen
helyi termékeket állítanak elő. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy egy egységes keretrendszerben gondolkodó,
helyi termékkatasztert alakítsunk ki,
amelyben egységes szempontok szerint összegezve szerepelnének a helyi
termékek és termények. Ezért mindenkit arra biztat városunk vezetése, hogy
aki népműveléssel, néphagyományokkal, élelmiszertermeléssel foglalkozik, jelentkezzen a nyekladhaza.hu
oldalon letölthető néhány dokumentum kitöltésével, hogy létrehozhassuk
mi is a Nyékládháza és Térsége termékkatasztert.

„A fejlődés végtelen.
És az emberben lévő szellem örökké fiatal,
és teremt, alkot és él, és örökké élni is akar.”
Müller Péter
OKTÓBER AZ IDÕSEK HÓNAPJA.
Ebbõl az alkalomból köszöntjük városunk szépkorú lakóit!

MEGÚJULT A LÁDHÁZI ORVOSI RENDELŐ

ÖRÖMMEL VÁRTÁK

Dr. Veréb Ilona csaknem három évtizede dolgozik a
Október 2-án, pénteken délelőtt megtörtént a felújított Ládházi Orvosi ládházi városrész háziorvosaként. Elmondásából az derül
Rendelő átadása.
ki, hogy a betegek és az itt dolgozók számára egyaránt
Az Önkormányzatnak öröm lesz a megújult rendelő birtokba vétele. – A mintegy
2016 során több pályázat féléven át zajló korszerűsítés eredményeként egy tiszta,
beadására is lehetősége szép, modern, a kor követelményeinek megfelelő rendenyílt, többek között pá- lőbe költözhetünk vissza, ami több szempontból is nagy
lyáztunk a ládházi orvosi öröm. Az átmeneti időben nagyon nehéz körülmények
rendelő felújítására is. A között dolgoztunk. A régi-új épületben kissé nagyobbak
pályázati feltételek okán a lettek a tereink, eltűntek a fölösleges cakok. Kisebb lett
rendelő felújítása 2 pá- kicsit a váró, de ez nem probléma. Bízom benne, hogy a
lyázatból valósulhatott betegek egyébként is tartják majd az előjegyzést, így nem
meg, a TOP-3.2.1 pályázat lesz ok sokaknak hosszan várakozni. A bejelentkezéses
az épületgépészeti rendszerek felújítását, míg a TOP-4.1.1 pályázat az rendszer az ő egészségüket hivatott védeni. Megkaptuk a
épületszerkezeti elemek (hőszigetelés, nyílászárók, belső felújítás) régi kazánházat is hasznosításra, a fűtést ezután napelekorszerűsítését tette lehetővé. Régi vágyunk volt, hogy a nyéki egészségház mek biztosítják. A kétrekeszes rendelő megmarad – ez
után a ládházi orvosi rendelő is megújuljon, hiszen ez volt az utolsó önkor- egy jól bevált rendszer az orvos és az ápolónő számára is –
mányzati fenntartású intézmény, amelyet még nem tudtunk a kor szín- sorolta dr.Veréb Ilona.
vonalának megfelelő minőségűre hozni. A két pályázaton az Önkormányzat
Több szempontból nőtt tehát az uniós előírásoknak
összesen 50.632.758 forintot nyert, azonban a pályázat kiírása és meg- megfelelő épület komfortja – október második hetétől ez
valósítása között eltelt majd' 4 év során sajnos jelentős áremelkedés történt a gyakorlatban is megtapasztalható lesz.
az építőiparban, így a közbeszereztetett építési munkák összköltsége végül
25.705.495 forinttal haladta meg a pályázaton elnyert forrást. Ezt az
összeget az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés terhére biztosította.
Az épület a felújítás során új, háromrétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókat kapott, a tönkrement acél árnyékolók helyére hőszigetelt, motoros mozgatású alumínium redőnyök kerültek, melyek az árnyékoláson túl vagyonvédelmi szempontból sem utolsók. A rendelő homlokzata
is megújult, 15 centiméter EPS hab hőszigetelést kapott, az avult tetőszerkezet helyére új, magasabb hajlású nyeregtető épült előkorcolt fémlemez
fedéssel. Fontosnak tarom kiemelni, hogy a belső felújítás során új, korszerű
vizesblokkok épültek, megújult az egészségügyi dolgozók öltözője is.
Örömünkre szolgál, hogy a felújítás akadálytalanul, határidőre megépülhetett, s a lakosság immár egy korszerű, meleg hangulatú intézményben Az átadást szimbolizáló ünnepélyes szalagátvágáskor a képen
veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.
balról: Szabolcsi János ügyvezető igazgató úr, Tállai András
országgyűlési képviselő úr és Tóth Balázs polgármester úr.
Jobbágy Tamás városi főépítész

MEGSZÉPÜLT
A GYERMEKRENDELŐ
Ötödik alkalommal látogatott városunkba dr.
Mannheim Viktória, az„Ecsetre fel a gyermekekért”
csoport alapítója szeptemberben.Viktória ezúttal a
megújult ládházi orvosi gyermekrendelő falait
szépítette miskolci csapatával.
A fás, dombos, tavas és erdei állatokkal szépült
felületet még vidámabbá formálja kis Vuk megjelenítése is. A munkálatokbanTóth Balázs polgármester úr
is örömmel vett részt. Bízunk abban, hogy a színes
látvány könnyebbé teszi majd a gyermekek várakozásának idejét a rendelőben.

Polgármesteri és jegyzői együttes rendelkezés: a Nyékládházi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadását a munkatársak,
családtagjaik és közvetlen környezetük egészségének védelme, a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében
visszavonásig szüneteltetik. Az ügyfelek telefonon, e-mailben, az ASP-rendszerben vagy E-papír szolgáltatáson keresztül
intézhetik ügyeiket. Kérjük a lakosságot, hogy a papír alapú beadványokat a Hivatal postaládájában helyezzék el.

ÚJABB FACSEMETÉK VÁROSUNKBAN
Facsemetéket ültet Nyékládháza városának vezetése az előző év újszülöttei számára.
A 2019-es csemetéket szeptember 12-én ajándékozták meg a város vezetői.

Hagyomány már Nyékládházán, hogy az előző
évben született gyermekek számára facsemetéket ültet a város vezetése. Az idén már
ötödik alkalommal gyűltek össze az iú
családok: Tóth Balázs polgármester úr és dr.
Marcinkó Eszter aljegyző asszony üdvözölte a
szülőket és gyermeküket, gyermekeiket. A 46
facsemetét a ládházi Sportparknál vehették
birtokba a gyerekek és szüleik a polgármestertől. A fák adományozásáért, mint eddig
minden évben, ezúttal is Laczik Lászlót illeti a
köszönet.
A facsemeték gazdái és családjuk évről-évre
újabb csoportot formálnak, amivel a közösség
építésének is újabb lehetősége nyílik.
Városunk fejlődésének, gyarapodásának
látványos kifejezése ez a tradíció.

SZÜRETI MULATSÁG AZ ÓVODÁBAN

Az idei évben a megváltozott körülmények
ellenére is fontosnak tartotta az óvoda
vezetése és kollektívája, hogy a gyermekek ne
maradjanak ki a hagyománnyá vált szüreti
mulatságból. A Dargay Attila Gyermekvarázs
Óvoda az ősz beköszöntével tehát ezúttal is
megrendezte a legkisebbek számára az évszak
jellegzetes mulatságát szeptember 23-án,
szerdán és 24-én, csütörtökön. Az óvodások
megtanulhatták a szőlőpréselés rejtelmeit, s
azt, hogyan lesz a szőlőből nom must. Majd a
Csiribiri együttes gondoskodott a vidám
hangulatról, mely ezúttal sem maradhatott el.
Gálné Vasvenszki Judit intézményvezető a
rendezvény kapcsán hangsúlyozta, hogy
mindent megtesznek a gyermekek biztonságáért. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy
az élményből ne maradjanak ki az óvodások.
Ezért ezt a rendezvényt kénytelenek voltak a
hagyományoktól eltérően szülők nélkül
megtartani.

HONISMERETI TÁBOR IROTÁN

Az idén is jól szórakoztak az EFOP-1.5.2-162017-00035 pályázat keretében Nyékládháza
Város Önkormányzata által szer vezett
honismereti táborban résztvevő gyerekek
július utolsó hetén. A helyszín az Edelényi
járásban található Irota volt. Megyénk egyik
legkisebb települése ez a Cserehát szívében –
adottságai jó alapot nyújtottak az igazi
táborélményhez. Szerepelt a programban
egyebek közt kézműves foglalkozás, régi
szavak k vízjáték , erdőjárás, habpar ty,
szalonnasütés „szentjánosbogár ” séta,
tábortűz, kastélylátogatás, disco, mesekocsi és
sorolhatnánk még hosszasan. Bízunk benne,
hogy a táborban résztvevő 29 gyermek máig
őrzi az irotai mosolyt, és jó élményekkel
köszönt el az Edelény-közeli kis falutól.
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