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Tisztelt Nyékládházi Polgárok!

REMÉNY, HIT,
FELELŐSSÉG
Remény – Az új esztendő mindig
új reményekkel kecsegtet. Bizakodva várjuk azokat a lehetőségeket,
amelyek segítségével magunk mögött hagyhatjuk a rosszat. Azon
dolgozom, hogy 2021 egy jobb és
sikeresebb év legyen!
Hit – Hiszem, hogy együtt sikerülhet legyőznünk a
járványt és a ránk leselkedő veszélyeket. Nyékládháza
ebben az évben is bizonyította, hogy képes a nagyobb jó
érdekében összefogni, közös erővel haladni a cél felé.
A célunk pedig nem lehet más, minthogy egészségben és
biztonságban legyőzzük életünk eddigi egyik legnagyobb kihívását.
Felelősség – Szeretném Önöknek megköszönni, hogy
ezekben a vészterhes időkben felelősséget vállalnak
polgártársaikért és kitartanak. Egyúttal köszönöm, hogy
fegyelmezetten segítik a védekezést! A cél már közel,
együtt sikerülni fog!
Biztosíthatom Önöket, hogy Nyékládháza lakosai a
jövőben is – csak úgy, mint eddig – számíthatnak
támogatásomra, képviseletemre és segítségemre!
Sikerekben gazdag és egészségben eltöltött
2021-es esztendőt kívánok minden nyékládházi
lakosnak!
Tállai András
országgyűlési képviselő

KOCSIS ERIKA: BENNÜNK A TÉL
Tél derekára havas kendőként
tekereg a bennünk ketyegő idő.
Megfagyott látóhatár int, üzen
– Morze-jelként –
jeges szemével a rejtett zugoknak.
Hibernálódik mindkét sarkán
születés és elmúlás órája.
Múlt és jövő között remény
alszik téli álmot
– ki tudja meddig él –
csend a magánnyal mindent látott.
A mindenség rakott bennünk fészket.
Nem röpke légyottra.
Most kerek egészet.
Pihenünk. Szerveink leállnak.
Nem, nincs vége a világnak.
A lélek alagútja visz A-ból B-be
rezgéseket.
S…O…S…S…O…S…Segítsetek
…………………………
…Enged a kötés, molekulák
ezrei hullnak atomjaikra.
A szem rebben, s magába néz:
önmagunk halottjaira.
Majd feltámadunk.
Addig is… most is… még álmodunk.
A csettintésre várunk.
Hipnózis a télben.
Egyszer majd odébbállunk.
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MEGFONTOLT GAZDÁLKODÁSSAL
TEKINTÜNK ELŐRE
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Fotó: Kertész Kornél
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Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a
Nyékládházi Krónika idei első, új évi számában.
Az új év nemcsak egy naptári adat, hanem egy új kezdet is.
Új tervek, fogadalmak, célkitűzések, amelyeket 2021-ben valóra
válthatunk. Az új év küszöbén reményekkel telve és bizakodóan
léphetünk előre, hogy jobb és szebb lesz, mint az előző esztendő
volt.
A város esetében a remény és a bizakodás helyett a realitásokból kell kiindulnom, ha az előttünk álló esztendő céljait, terveit
kell megfogalmazni. A tavalyi esztendőben a járvány elleni
védekezés hozzájárulásaként a gépjárműadó önkormányzatnál
maradó 40 százaléknyi részével kellett szolidaritást vállalnunk a
pandémiás helyzet enyhítésében. Ez a bevétel ebben az évben is az
államnál marad. A város ezzel tudta kivenni a részét az országos
védekezési költségekből. A Kormány nemrégiben döntött a
mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adó zetésének
mértékéről is, ami maximum 1 % lehet. Az önkormányzati
adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó adóelőleg 50 %-át
kell az egyes esedékességi időpontokban megzetni.
Az előrejelzések szerint így a most kezdődő esztendő még szűkösebb lesz, mint a tavalyi, ami sokkal
megfontoltabb, takarékosabb gazdálkodást kíván mindnyájunktól. A csökkenő bevételek arányában
csökkenteni kell a kiadásainkat. Új lehetőségeket kell keresni, szélesíteni kell kapcsolatrendszerünket, fel kell
kutatni a költségvetésben rejlő tartalékokat. Az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetben van. Vannak
megtakarításaink, amelyek esetében az a célunk, hogy megtartsuk azokat a nehéz helyzet ellenére is. A város
fejlődését elősegítő pályázatokra eljuttatjuk átgondolt, megfontolt és jól kidolgozott érvekkel alátámasztott
támogatási kérelmeinket.
A legfontosabb célok és feladatok az év során:
• a kötelező önkormányzati feladataink ellátása,
• az önkormányzati dolgozók státuszainak megtartása,
• a város biztonságos üzemeltetésének ellátása,
• intézményeink, szociális ellátórendszerünk magas szakmai szintű működésének garantálása továbbra is.
Mindezek mellett fontos a közérzet javító intézkedések és feladatok elvégzése is. A tavaszi és nyári
virágosítást a megszokott rendben és módon folytatnunk kell a településen. Parkjainkat és közterületeinket
gondoznunk kell. Az útfelújítások és karbantartások nem maradhatnak el. Rendezvényeinket, ünnepségeinket az év első felében előreláthatóan digitális formában, szűk körben fogjuk tudni megünnepelni és
megtartani.
A feladatunk az, hogy a mában éljünk, de tekintetünket a jövőbe emeljük, hiszen a jövőért a mában kell
dolgoznunk és áldozatokat hoznunk. Az előttünk álló esztendőben is dolgozni fogunk elszántan, ötletesen,
hasznosan, jól és fegyelmezetten a város közösségeinek szolgálatában. Szeretnék egy olyan légkört,
amelyben az emberi összetartozás érzése kialakul és elmélyül, amelyben a meglévő közösségek tagjai
egymásra találnak és együttműködnek. Szeretném, ha a magán- és a közérdek mérlege is egyensúlyba
kerülne a látványosabb fejlődés érdekében.
Célom, hogy Nyékládháza lakossága elégedett legyen, hogy elmondhassák, jó Nyékládházán élni.
Továbbra is fontosnak tartom, hogy a megfogalmazott és érvényben lévő járványügyi védekezési
szabályokat maradéktalanul tartsuk be a saját és a közösségünk védelme érdekében.
A realitás mellett bizakodhatunk egy élhetőbb és szabadabb esztendőben, amihez sok erőt és jó
egészséget kívánok!
Tisztelettel,
Tóth Balázs polgármester
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Köszöntöm a Kedves Olvasókat!
A Nyékládházi Polgármesteri Hivatal 2021. január 4én megkezdte éves munkáját. A koronavírus járvány
miatt a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel
– az anyakönyvi igazgatást
kivéve –, de telefonon,
elektronikus és postai úton
továbbra is zavartalanul
történik az ügyintézés Hivatalunkban.
2021. évre az alábbi rövid-, közép- és hosszútávú
célokat, feladatokat irányoztam elő a Polgármesteri
Hivatalnak a mindennapi feladatok mellett:

1. Ebtartás körülményeinek átfogó vizsgálata:
Sajnálatos módon egyre gyakoribb jelenség
városunkban a felelőtlen ebtartás. Ezért felülvizsgáltuk
már a rendelkezésünkre álló ebnyilvántartást, azt
összevetettük a Közterület-felügyelet általi helyszíni
szemle megállapításaival, melynek eredményeképpen
ez idáig 60 db felszólítást küldtünk ki azon kutyatulajdonosoknak, akik nem tettek eleget jogszabályból eredő
kötelezettségüknek, és nem jelentették be kutyájukat
hatóságunk részére. Ezt a kötelezettséget az állatvédelmi
törvény mondja ki, és azt is, hogy minden négy
hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve
tartható. A hivatkozott állatvédelmi törvény a kutya
magánterületről történő szökését is szankcionálja. Az
állatvédelmi bírság összege nagyon szigorú: az elmondott jogsértések miatt kiszabható bírság minimum
összege 90.000 Ft. A Közterület-felügyelet munkatársai
rendelkeznek mikrochip leolvasó készülékkel és
jogosultsággal az állatorvosi kamara által működtetett
kisállatnyilvántartó-rendszerhez, amelyen keresztül
minden adat hozzáférhető a kutya tulajdonosára
vonatkozóan. Véleményem szerint az nem megoldás,
hogy a kóbor ebeket elszállíttatjuk, az csak a legvégső
megoldás kell, hogy legyen annál is inkább, mivel a
környező telephelyek túlzsúfoltak és nem tudnak már
befogadni további ebeket. Éppen ezért célom, hogy az
állatvédelmi szempontokat maradéktalanul betartatom.
Ellenőrizni fogjuk az állattartás körülményeit, és
szigorúan szankcionálni fogjuk a hanyag ebtartást.
2. Adóellenőrzések:
Már a tavalyi évben megkezdtük városunkban az
adórevíziót. Az átfogó építményadó ellenőrzést 2020. év
júniusában tudtuk megkezdeni. Első lépésként feltérképezésre került a Pingyom településrész, melynek eredménye, hogy 80 db ingatlan esetében történt meg az
adókivetés 5 évre visszamenőleg. Ebben az évben
Nyékládháza-Szőlőhegy településrész felülvizsgálatára,
illetve 3. lépésként a tóparti városrészek felülvizsgálatára
is sor fog kerülni.
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A gépjárműadóról szóló törvény ettől az évtől oly
mértékben módosult, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat – az önkormányzati
adóhatóság helyett – az állami adó- és vámhatóság látja
el. Városunk adóhatósága január 15-ig átadja az adatállományt a nemzeti adóhatóságnak, amely már ebben
az évben külön döntéssel értesíti az adóalanyokat a
gépjárműadó további zetésének módozatáról.
3. Közterület-felügyelet jogkörének bővítése
Városunkban ötödik éve kezdte meg munkáját a
Közterület-felügyelet 2 fő Közterület-felügyelő részvételével. A Közterület-felügyelő hivatalos személy és
jogszabályban meghatározott jogok és kötelezettségek
terhelik. Jogában áll az állampolgárt igazoltatni,
ruházatot, gépjárművet átvizsgálni, kényszerítő eszközöket alkalmazni, szabálysértési ügyben feljelentéssel
élni, hatósági eljárást kezdeményezni, és jogosult helyszíni és közigazgatási bírság kiszabására is. Tekintettel
arra, hogy városunkban folyamatosan tapasztaltunk
jogsértéseket – értem ezalatt a tilosban, járdán való
parkolást, egyirányú utcajelzések gyelmen kívül hagyását, mozgáskorlátozott helyen és buszmegállóban való
folyamatos parkolást és természetesen a városunkat
leginkább sújtó illegális kamionforgalmat –, 2021. január
1. napjától a Közterület-felügyelet munkatársai élni
fognak a bírságolási jogkörükkel. A négy év tapasztalatai
alapján úgy ítéltük meg, hogy sok észlelt jogsértés elvész
a Jegyző és a Rendőrség közötti hatásköri ütköztetésben,
ezért a hathatósabb reagálás érdekében helyszíni bírság
kiszabásával fokozzuk az állampolgárok közbiztonságérzetét. A kamionforgalom megakadályozása érdekében a
tavalyi évben 40 db feljelentést tettünk az illetékes
Rendőrkapitányság felé. Innentől a Közterület-felügyelet
már közvetlenül bírságolhatja a sorozatos szabályszegőket.
4. Népszámlálás:
2021. évben a mindennapi feladatokon túl többletfeladat hárul a Polgármesteri Hivatal dolgozóira, mivel
ebben az évben a Központi Statisztikai Hivatal immár
16. alkalommal népszámlálást tart. Ennek a munkafolyamatnak a helyi felelőseként a jogszabály a Jegyzőt és
Hivatalát nevezi meg. 2021. május 1. napjától május 16-ig
az állampolgárok önállóan, internetes felületen tölthetik
ki a népszámlálási kérdőívet. Május 17. és június 20.
között azonban a számlálóbiztosok személyes interjúk
által végzik az összeírást. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel szorgalmazom a lakosság körében az
elektronikus út igénybevételét. Június 21. és június 28.
között kerül sor a pótösszeírásra azok körében, akik az
előző két módozattal nem éltek. Szeretném felhívni
mindenki gyelmét arra, hogy az összeíráson való
részvétel kötelező, elmulasztása szankciót von maga
után. A népszámlálással kapcsolatban annak folyamatáról külön értesítést fog kapni aTisztelt Lakosság.
Folytatás a 4. oldalon...
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Célom, hogy ebben a járványtól sújtott helyzetben,
a költségvetésünket is súlyosan érintő elvonások
ellenére is egy jól működő, Nyékládháza városát
szolgáló hivatalt működtessek.
Ezúton szeretnék sikerekben és egészségben
gazdag nagyon boldog új évet kívánni minden kedves
Nyékládházi Lakosnak.
Tisztelettel,
dr. Marcinkó Eszter
aljegyző
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RÉGI-ÚJ VEZETŐ
A VÁROSGONDNOKSÁG ÉLÉN
Ismét Komjáti Barna nyerte el az 5 éves kinevezés
lejártát követően kiírt pályázatot, így 2020. december
16-tól tovább folytatja munkáját a Városgondnokság
vezetőjeként.
2015-ben kezdte meg munkakörét, mint vezető. Az elmúlt 5 év
munkáját, kihívásait foglalta
össze. Ebben az időszakban
számos, pályázaton elnyer t
beruházás történt Nyékládházán,
aminek az önrészhez való hozzájárulását a Városgondnokságnak
kellett vállalnia. Legnagyobb projektként a bölcsőde elkészültét
emelte ki, a teljes udvar szépségét
az intézmény dolgozóinak köszönhetjük. A Városgondnokság munkatársai újították fel az Önkormányzati Pihenőházat is. Létesültek parkolók, járdákat javítottak, a ládházi
városrészen munkája legelső mozzanata a kondipark
elemeinek telepítése volt. Jelentős szerepet kaptak a Zöldváros projekt megvalósításában, a facsemeték elültetésében, az utak javításában nemcsak városunkban, hanem a
hegyen és a Pingyomon is. Évről-évre óriási területeken
végzik a fűnyírást, a parkok rendezését, virágok ültetését, a
téli hónapokban az utak járhatóvá tételét. A város rendezvényein rendszerint jelen vannak, az idős embereket segítik
a bevásárlással, az intézményekbe való eljutásukhoz is
hozzájárulnak. Segítségnyújtást is végeznek, ami nem
alapfeladatuk, de indokolt esetekben megadja a város azt a
támogatást.
A következő 5 év munkálatait, teendőit elsősorban a
képviselő-testület és a polgármester célkitűzései határozzák meg. Önerőből szeretné a városgondnok az intézmény
telephelyét megújítani, a munkavégzés körülményeit
javítani. Komjáti Barna továbbra is fontosnak tartja a
virágosítást, az elmúlt két évben mindkét alkalommal
hasonló kivitelben szépült a város képe. Intézményvezető
úr ezt a vonalat szeretné továbbvinni, mert így késő őszig
szépek és rendezettek a virágágyások. Továbbra is igyekeznek minél magasabb színvonalon ellátni a kötelezően
vállalt feladataikat, amilyen például az intézmények
üzemeltetése, az intézményekbe való eljuttatása az időseknek. Feladatuk a sportolók támogatása, a versenysportban résztvevők szállítása a különböző helyszínekre,
ezek mind munkaidőn kívüli tevékenységként valósulnak
meg. Soron következnek majd az elnyerhető projektek,
azok önrészének megvalósítása. A strand üzemeltetésével
járnak majd új feladatok, ezáltal nő az ellátandó területek
nagysága, ki kell alakítani egy olyan rendet, amiben az oda
látogató fürdőzők minél jobban élvezhetik majd a kikapcsolódást.
Komjáti Barna bízik abban, hogy a városban élők
megelégedésére végezheti munkáját, ami Nyékládháza
pozitív külső és belső megítélését is szolgálja.
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TOVÁBBRA IS AZ ONLINE TÉRBEN
Az idei esztendőben új kulturális és közösségi tartalmakkal
jelentkezik a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár.
Facebook oldalán Hurrá péntek! címmel a helyi televízió
archív felvételeiből láthatnak rendszeresen megjelenő
válogatásokat. Januártól a tv-adások egyes részletei is
felkerülnek erre a közösségi portálra. Így azok az interjúk is,
amelyek a magyar kultúra napjának tiszteletére készültek a
városunkban élő alkotókkal arról, hogy számukra mit
jelentenek a kulturális tevékenységek és események.

UTCAFRONT –
KÖZTÉRI GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS

A NYÉKLÁDHÁZI
GONDOZÁSI KÖZPONT
SZOLGÁLTATÁSAI
Intézményünk az otthonukban élő, idős
nyékládházi lakosok részére szeretne
segítséget nyújtani az alábbi szolgáltatások által.
1. ÉTKEZTETÉS
A szolgáltatást munkanapokon tudjuk
biztosítani:
– házhoz szállítással
– elvitellel
– helyben fogyasztással.
A szolgáltatás díja: jövedelemfüggő.

A kastélyok évszázadokon keresztül a kultúra meghatározó
színterei voltak. A települések jelképeként ma is különleges
helyet foglalnak el a köztudatban és a helyi identitás erősítésében. A Krónika előző számában írtunk arról, hogy az EgrySzepessy kastélyban jelenleg energetikai korszerűsítés zajlik és
emiatt régóta zárva tart.Városunk egyetlen műemléke esetében
kiemelten fontosnak tartjuk, hogy felújítása mellett szellemi
örökségét is tovább ápoljuk.
Ennek érdekében január 22-én egyedülálló köztéri programot indítunk, az épület elé kihelyezett ideiglenes plakáthelyen.
A táblán kétheti váltakozásban híres magyar képzőművészek
munkáit láthatják az arra járók. Különböző helyszínekről,
Berlintől Berettyóújfaluig híres magyar grakusok, tipográfusok, egyetemi tanárok, Munkácsy-díjas képzőművészek
vállalták, hogy alkotásokat készítenek számunkra. Az időjárás
viszontagságainak is kitett munkák között lesz játékos rajz,
betűkompozíció, elektrograka, könnyen megfejthető és
töprengést okozó, vicces, meghökkentő, vagy éppen csak egy
pillantásnyi – vegyesen.
A programot szabadtéri vizuális foglalkozások mellett,
digitális rajzpályázat kíséri. Szervezője a művelődési ház
munkatársa, Éliás István – aki tavaly év végén kapta meg a
Ludwig Múzeum ARTtransfer-díját – és Dombóvári Ágnes
grakusművész.

2. NAPPALI ELLÁTÁS
Idős- és demens személyek napközije.
A szolgáltatás díja: 80 Ft/fő/nap
3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Igénybe vehető munkanapokon az
ápolást-gondozást igénylő
idős lakosok részére.
A szolgáltatás díja: ingyenes.
Érdeklődni lehet:
Nyékládházi Gondozási Központ
Nyékládháza, Szent István u. 18.
(Régi óvoda helyén)
Telefon: 46/391-345
Ha az Ön ismeretségi körében van olyan
idős személy, aki segítségre szorul,
keressen bennünket, segítünk!
Éliásné Minden Mónika
intézményvezető
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS CSAK MATRICÁVAL
A BMH Nonprot Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye
hulladákgazdálkodási közszolgáltatója a következőről tájékoztatja a lakosságot: az ingatlanhasználóknak településenként szakaszosan, postai levélben, a nyilvántartási adatoknak
megfelelően sorszámozott matricát küldtek és küldenek ki,
melyet az edényzetre kell felragasztani. A matrica a hulladékgyűjtő edényzet, ezáltal az ingatlanhasználó és az általa
használt edényzet űrmértékének beazonosítására szolgál.
A matrica érvényessége nem jár le és nem kerül minden évben
kiküldésre az ingatlanhasználók számára. Az edényzet ürítése
alkalmával a szállító jármű személyzete minden esetben köteles
ellenőrizni a matrica meglétét. 2021. január 1-jétől kizárólag a
matricával ellátott edényzeteket üríti a szolgáltató.

2020 NYÉKLÁDHÁZI ÖNKÉNTESE
„Az év Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkéntese 2020" díjban
részesült a múlt év végén Hegedűs Zoltánné Manyika. A díjat a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház az Önkéntesség Világnapja alkalmából adta át a megyében kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek elismerésére.
Hegedűs Zoltánné Manyika mintegy tíz éve a ládházi Búzavirág
Nyugdíjasklub vezetője. Igazi közösségi ember – nem csoda, hisz
évtizedeken át az embereket, a nyékládházi embereket szolgálta
postásként, posta-vezetőként. Ebből is adódhat, hogy a szó
legnemesebb értelmében szolgálatkész ember. Pozitív személyiség –
nem jajgat a fájdalom fölött, erősebb benne a tenni akarás. Az általa
vezetett klub, illetve Nyékládháza életében is számos valósággá lett kezdeményezés megálmodója,
megvalósítója közösségével együttműködve. A tenyerén hordozza a„búzaviráglelket”– klubtársai tisztelik és
elismerik ezért.
Hegedűs Zoltánné aktivitása, a városáért, a közösségért önzetlen tenni akarása mindenképpen
példamutató, tiszteletre és elismerésre méltó. Keresi a közösség, a város érdekét, gyarapításának lehetőségét.

17 ÉVES A BÚZAVIRÁG KLUB
A megszokottól eltérően ünnepelte 17.
születésnapját a Búzavirág Nyugdíjasklub január közepén. Ennek alkalmából és a vírushelyzet okán a klub vezetője, Hegedűs Zoltánné csupán távolról
köszöntötte a ládházi városrészben
működő klub tagjait.
Isten éltesse sokáig jó egészségben,
derűben és szeretetben a klubtagokat,
akik lelkes és tetterős önkéntesei egyebek
közt városunk őszi nagyrendezvényének
vagy az adventi előkészületeknek.

A korábbi években készült felvétel is tanúskodik a klubtagok derűjéről.
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Az elmúlt évben rendhagyó módon ünnepelhetett városunk az adventi várakozás idején. Hogy
az ünnep hangulata mégis megmaradjon, advent
első vasárnapjára teljesen új karácsonyi díszbe
öltözött városunk. A munkálatokban közreműködtek a Búzavirág Nyugdíjasklub tagjai, a Városgondnokság és a Furmann Imre Művelődési Ház és
Könyvtár munkatársai. A feldíszített fák, az ünnepi
fények, az adventi koszorú és a jászol is segített
abban, hogy Nyékládházán ne maradhasson el az
ünnep hangulata. Nagyon szép fenyőfákat kapott
településünk, helyi lakosok felajánlásában: Ignácz
László – Fő tér, nyéki városrész, Pásztor András –
ládházi városrész, Zsipi-Tobákos Lilla – református
templom.
A közös gyertyagyújtás ugyan nem valósulhatott meg, de városunk korábbi és jelenlegi
polgármesterei, Galuska László, Urbán Sándorné,
Surmann Antal és Tóth Balázs egyedül gyújtották
meg az ünnepi gyertyákat a
művelődési ház előtti téren.
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ADVENTI SZERETETCSOMAGOK
November 15., vasárnap. Közeledik a karácsony,
és egyfolytában az jár az eszemben, hogy hogyan
tudnék segíteni egy nálam elesettebben. Hogyan
tudnék hozzájárulni, hogy egy picit boldogabban
ünnepelhessenek? Úgy gondolom, már az is jó, ha az
ember eljut eddig a gondolatmenetig.
A tavalyi évben tartós élelmiszereket adományoztunk. Mondtam magamban, mégiscsak
karácsony van, kellene valami apróság, egy ajándék.
Vajon mikor kaptak utoljára ezek az emberek
ajándékot? Igazi ajándékot…
A Gondozási Központ, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztattak minket, kinek
mire lenne szüksége. De nekem ez kevés volt… Igaz,
ekkor még nem voltam tisztában azzal, mennyi
felajánlás fog érkezni. Egyáltalán fog-e?! Arra
gondoltam, talán meg kellene lepni azokat az idős
embereket is, akiket nem látogatnak az idősek
otthonában. Másnap megkerestem Polgármester
Urat ezzel a gondolattal, jó ötletnek tartotta. De
minek örülne egy idős ember, akinek szinte mindene
megvan? Összeszedve a gondolataimat és a
szívemre hallgatva, megkerestem az általános
iskolát, hátha készítenének a gyerekek pár rajzot az
idősek számára. Természetesen segítettek, nagyon
sok és szép rajz készült.
Mondom magamban, kell még valami…
November 20-án megkerestem egy nagyon jó
ismerősömet, hogy pár darab apróságra lenne
szükségünk adományozás céljából. Mondanom sem
kell, Törökné Éva néninek mindössze 3 napjába telt
azt a rengeteg „apróságot” elkészíteni és eljuttatni
hozzánk. Nagyon örültem!
Az ajándékok pipa! Élelmiszer-felajánlás viszont
még nem érkezett, és egy kicsit aggódtam.
November végén, egy reggel Polgármester Úr
megállt az irodánk ajtaja előtt és közölte, hogy van
egy jó híre. A jó hír az volt, hogy a Shop-Assistant
K. egy nagylelkű felajánlást tett. Érkeztek hozzájárulások magánszemélyektől (hála és köszönet
érte!), a Reményi Ede Zeneiskola részéről,

Alpolgármester Úrtól, Polgármester Úrtól.
Felpörögtem! Kalkuláltam, számoltam, mindent
összeraktam fejben… – Maradt még pénzünk! Mi
legyen? – kérdezi tőlem Polgármester Úr, de addigra
én már tudtam a megoldást. Egy kész listát tettem
elé, ami általános iskolás gyermekek nevét tartalmazta. Ruhautalványra vásároltuk el a maradék
összeget.
Bevásároltunk, elkészítettük a csomagokat.
Szerencsére nem volt ügyfélfogadás, az irodánk
57 csomag raktára lett. Reményeim szerint az idén
még több csomagot sikerül készítenünk.
December 14. napján elindultunk kiosztani a
csomagokat a közterületes ﬁúkkal. Legalább
3 napunkba telt ennyi csomagot eljuttatni annak,
akinek szántuk. Sok örömben és kedvességben volt
részünk, de voltak rossz tapasztalatok is. Sebaj!
Ebből csak tanulunk.
Hogy miért csináljuk ezt?
Azért, mert ilyenkor valami visszaránt a földre.
Mert az öreg néni szinte ölelni akar, hálától könnyes
szemmel, hogy egy kicsit könnyebb lesz neki, tud mit
az asztalra rakni, TUD ÜNNEPELNI.
Vagy amikor átvittük azt a csekély ajándékot az
általános iskolába, és Igazgató Úr azt mondta
nekem, hogy „Ancsika! Egy angyal vagy! Imádlak!”
(A mai napig megkönnyezem.)
A Viola Idősek Otthonában meghitt pillanatokat
éltünk át. Igaz, a veszélyhelyzet miatt nem
találkozhattunk az ellátottakkal. Magyari Vivien
Vezető Asszony szívélyes fogadtatásától könny
szökött a szemünkbe. Nagyon örültek, mi viszonoztuk ezt. Aztán kaptam egy üzenetet, hogy ilyen
emberekre van most szüksége a világnak.
Nekem erre van szükségem! Hogy ilyen emberek
vegyenek körbe, értékeljék a befektetett munkát.
Aki segít, az kap. Kap örömöt, szeretetet,
reményt, hogy jobb ember lehet.
Hornyik Dávidné

