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PÜNKÖSD –
AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSNAPJA
A húsvét utáni ötvenedik napon, az idén május végén ünnepelte
a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját,
pünkösd napját. A Szentlélek eljövetelét jelző szélzúgás jelképeként
kürtöket és harsonákat fújtak, a lángnyelveket égő kócok, rózsák és
ostyák jelképezték, amelyeket a templom padlásáról hullattak alá,
néhol fehér galambokat eresztettek szét.
Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a
csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és
nemzeti ünnepének egyike, amely a világ magyarságának
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szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon
mérték össze ügyességüket, mint például lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás,
kakaslövés és kaszálás. A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a
többiek, és viselhette a pünkösdi koronát – uralkodásának rövid idejére utal a „pünkösdi királyság” kifejezés is.
Jellegzetes pünkösdi szokás a pünkösdi király vagy királyné körmenete: a legkisebb lányt pünkösdi rózsával,
zöld ágakkal királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullatva házról házra járnak köszönteni.

Tisztelt Lakosság!

CSEMETE A CSEMETÉKNEK

A járványügyi intézkedések és az átoltottság
kiváló arányai okán a napokban új szakasz
kezdődik mindannyiunk életében. Örömteli,
hogy lazább, új szabályok lépnek életbe. Sokan
vártuk már például, és könnyebb is lesz maszk
nélkül sétálni az utcán.
Nem feledhetjük azonban, hogy a vírus jelen
van, még itt van! Ez azt is jelenti, hogy még mindig
vigyáznunk kell, és felelősen, kis lépésekben,
óvatosan nyitni a megszokott életmenetünk felé.
Nyékládháza Város Önkormányzata erre biztat
mindenkit, és maga is ezt az óvatosságot követi.
A biztonság, mindannyiunk biztonsága érdekében
elmaradnak az előttünk álló nyáron olyan nagyrendezvényeink, amilyen aTónap és aVárosnap.
A járványügyi készültség továbbra is indokolt, a
nyár végén pedig meglátjuk majd, hogy mik lesznek a helyzet aktuális követelményei. Köszönöm,
köszönjük a megértésüket!
Jó egészséget kívánok addig is mindannyiuknak, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Tóth Balázs polgármester

Nyékládháza Város Önkormányzata az
idén is köszönti majd a tavalyi évben
született gyermekeket a Csemetenapon, az ősz kezdetén ismét megajándékozza a kicsiket.
A szép hagyománnyá vált esemény az évben már a hatodik alkalom lesz városunkban. Az előző évben 63 gyermek született településünkön, az ő tiszteletükre meg is történt a facsemeték felajánlása, amelyeket
a ládházi városrészen, a Sportpark területén el is ültetett a Városgondnokság. Ezúttal is
Laczik Lászlót illeti a fákért a köszönet.
Az érintett szülők levélben kapnak majd értesítést a Csemetenap időpontjáról.

NYÉKLÁDHÁZI HÍREK
KUPAKGYŰJTŐ SZÍV
Nyékládháza városa is csatlakozott a kupakgyűjtő
szív országos kezdeményezéshez. Az eddigiekben a
lakosság, intézmények dolgozói szervezetlen formában gyűjtöttek alkalmanként, mostantól a művelődési ház előtti rendezvénytéren folyamatosan lesz
mód erre. Itt, a város szívében található ezentúl a
kupakgyűjtő szív.
A kedves kezdeményezésre a művelődési házzal öszszefogva reagált
Tóth Balázs polg á r m e s t e r ú r, a
szándékot tett követte, aminek eredményeként már várja a jószívű kupakg y ű j t ő k e t a fé m
gyűjtőedény.
– Mindig van olyan
támogatható ügy,
ami összefogást kíván és meg is érdemli azt. A művelődési ház előtti teret találtuk a legjobb
megoldásnak forgalmas, központi elhelyezkedése miatt.
Bizakodó vagyok, tudom, hogy az intézményeink
munkatársai között is van, aki gyűjt. Arra biztatok hát
mindenkit, aki kupakot gyűjt, hogy amikor a boltba,
zöldségeshez, a művelődési házba vagy könyvtárba
megy, netán a gyerekekért az iskolába vagy gyógyszertárba, használja a gyűjtőedényt. A különféle
kupakokkal színezzük ki együtt mihamarabb ezt a
szívecskét, aztán újra és újra, hogy a kupakhalmazt
azonnal olyan helyre juttathassuk, ahol támogathatunk
vele valakit. Nyékládházán jószívű emberek élnek, én
hiszek a jószándékú lakossági összefogás erejében –
hangsúlyoztaTóth Balázs polgármester úr.
A tartalom jelenleg Oláh Dénes gyógyulását szolgálja, köszönet érte.

FELLÉPŐRUHA A NÉPDALKÖRNEK
Sikerrel pályázott az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
által kiírt Csoóri Sándor Program pályázatán a Furmann
Imre Művelődési Ház és
Könyvtár. Lehetőség nyílt
ennek eredményeként népviseleti fellépőruhák varratására az Őszirózsa Népdalkör
tagjai számára. Ezúton is
köszönet a közreműködésért
Tóthné Nagy Ibolya varrónőnek, aki jelenleg is dolgozik
a ruhákon. Minden érintett
bizakodva tekint a jövőbe,
remélve, hogy hamarosan
rendezvényeken is viszontláthatjuk majd a ruhákat a
népdalkör tagjain.
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A NYÉKLÁDHÁZI GONDOZÁSI KÖZPONT
SZOLGÁLTATÁSAI
Intézményünk azoknak az idős ellátottaknak szeretne segítséget
nyújtani, akik nyékládházi otthonukban élnek és bizonyos
szolgáltatások területén segítséget igényelnek.
ÉTKEZTETÉS
A szolgáltatás keretén belül ebédet igényelhetnek azok a rászorultak, akik
azt önmaguknak, eltartottjaiknak, átmenetileg vagy tartósan nem tudják
megoldani, illetve koruk vagy egészségi állapotuk akadályozza őket
ebben. Ezt a szolgáltatást hétfőtől péntekig (munkanapokon), lakásra
szállítással, helyben fogyasztással vagy elvitellel lehet igénybe venni.
A szolgáltatás díja: jövedelemfüggő.
NAPPALI ELLÁTÁS
1. Demens személyek nappali ellátása
Szellemi hanyatlásban, pl. alzheimer - kórban szenvedő idős emberek
számára vehető igénybe.
Az ellátás során szakszerű gondozói felügyelet mellett segítjük az idős
embert a mindennapi tevékenységeiben: tisztálkodás, öltözködés,
étkezés… Naponta rendszeres mentálhigiénés foglalkozásokat tartunk,
igazodva az egyéni képességekhez és a fennálló demencia fokához.
Igénybe vehető: enyhe és középsúlyos demencia kórképet megállapító
szakvéleménnyel rendelkező személyek részére.
A szolgáltatás nem bentlakásos!
2. Idősek klubja
Az idős, többnyire magányos, egyedül élő vagy napközben egyedül
maradó emberek számára lehetőséget biztosítunk, hogy napközben
szerető közösségben, kulturált, szép környezetben töltsék idejüket. A
kulturális, szabadidős, sport (kültéri sporteszközök), művészeti és
kézműves tevékenységek mellett egészségi és mentális ellátásra,
valamint alapvető higiéniai szükségletek (tisztálkodás, mosás…)
kielégítésére is van lehetőség.
A mozgásukban korlátozottak számára meg tudjuk oldani reggel az
intézménybe, délután pedig a hazajutást az önkormányzati mikrobusz
által.
A szolgáltatás díja: 80 Ft/fő/nap.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Igénybe vehető a saját otthonukban ápolást-gondozást igénylő,
többnyire idős nyékládházi lakosok számára. Szolgáltatásunk személyi
gondozást (gondozási, ápolási feladatok stb.) és szociális segítést
(takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, gyógyszeríratás és kiváltás stb.)
foglal magában.
A szolgáltatás díja: ingyenes.
Továbbra is töretlen segítő szándékkal várjuk a rászoruló idős
nyékládházi lakosokat.
Keressenek bennünket, hogy megkönnyíthessük az időskor okozta
nehézségek leküzdését!
ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Nyékládházi Gondozási
Központ
Nyékládháza,
Szent István u. 18.
Tel.: 06/46 391-345
Éliásné Minden Mónika
intézményvezető
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HAMAROSAN NYIT
A STRAND
Június 5-én, szombaton megnyílik a strand városunkban.
A részletekrőlTóth Balázs polgármester úr tájékoztatott:
A 2013-20-as Európai Uniós pénzügyi ciklus tette lehetővé
kormányzati támogatással a települési önkormányzatoknak,
hogy már meglévő szabadstrandokra Európai Uniós forrásból
fejlesztési alapot, támogatási összeget nyerhessenek.
Nyékládháza is élt ezzel a lehetőséggel, 2016-2017 fordulóján
megpályázta a már meglévő szabadstrandok fejlesztésére vonatkozó pályázatot. A kivitelezési munkák elkezdődtek, és
2019 nyarán átadták az elkészült műszaki tartalmat. Nyékládháza konzorciumban pályázott a strandfejlesztésre,
méghozzá Mályi, Muhi ésTiszabábolna volt a konzorciumi partner.
A kedvezményezettek a pályázatban vállalták, hogy öt éven keresztül az elnyert pályázati forrásból megvalósuló és
fejlesztett strand területének műszaki tartalmát megtartják és öt éven keresztül üzemeltetik a strandot. Teszik mindezt
úgy, hogy a megfelelő indikátorszámokhoz igazított mérőszámokat gyelembe véve áfaköteles bevételt produkálnak a
területről. Ez azt jelenti, hogy a nyékládházi strandnak zetősnek kell lennie.
A képviselő-testület számára egyértelmű volt, hogy az átadás után a működési engedélyhez szükséges parkosítást, és
mindazokat az elemeket, amik barátságossá, vonzóbbá és szerethetőbbé teszik a strandot, pótolni kell. Az
önkormányzat önálló forrásokat keresett, amelyet meg is talált, hiszen 2004-ben az akkori képviselő-testület létrehozott
egy környezetvédelmi alapcél-tartalékot. Ide a talajterhelési díjak és környezetvédelmi bírságok folynak be, az
önkormányzat egy elkülönített bankszámlán kezeli ezeket az összegeket viszonylag szűk felhasználási lehetőséggel.
Kisebb módosításokkal lehetőség volt, hogy ebből az önálló forrásból megvalósuljanak az említett munkálatok.
A pandémia sajnos nem segített a strandnyitásban. Tavaly az önkormányzat a kötelező ellátandó feladatokra, az
ellátási kötelezettségére és a pénzügyi egyensúly megtartására koncentrált. Ekkor nyújtott segítséget a Lasselsberger
Hungária Kft., a nyékládházi kavicsbánya, és felajánlott több, mint 450 köbméter jó minőségű homokot, aminek a
szállításáról is gondoskodott. Hálás köszönet érte. Szeretném megköszönni azoknak a kertészeti, nyékládházi cégeknek,
kertépítő kft.-knek az ötletelést, a munkát, az árajánlatot, amivel segítették a képviselő-testület döntését. A döntés
megszületett, azonban a munkák csak a tavalyi év őszén kezdődtek el.
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Feldepózta a bánya a homokot, humuszt raktunk le, kutat
fúrtunk, öntözőrendszert építettünk ki, elkezdtük kiszedni a
több, mint 800 négyzetméteres napozófelület tükrét,
szabvány strandröplabdapályát alakítottunk ki. Azt gondolom, hogy ez a környezet szolgálni fogja a strandra érkezők
kényelmét és igazi strandélményt tudnak nyújtani.
Nyékládháza Város Önkormányzata a tavalyi évben 30
csemetefát nyert az országos fásítási program keretében,
amely közül 15 fát a Sportpark területén, 15 fát pedig a strand
területén ültettük el, ezzel is garantálva a parkosított, zöld
környezetet. Több, mint 30 köbméter fenyőfakérget is
szétterítettünk virágszigetek kialakításához. A bejárat előtt
levendulaágyásokat hoztunk létre.
A működési engedély alapfeltétele volt a védőtávolságok
kibólyázása, kifeszítése és a gyelmeztető táblák kihelyezése,
továbbá, hogy vizesblokkokkal, és nemenként elkülönített
öltözőhelyiségekkel kell rendelkeznünk, ezeket konténerházak biztosítják. A szabadstrandnak rendelkeznie kell kültéri
zuhanyzókkal is – a beszerelésük megtörtént.
Az igazi strandhangulatról a büfé pavilonban kialakítandó
strandbüfé fog gondoskodni. Az ide látogató strandolók
kényelmét raklapbútorokból kialakított napozóágyak fogják
szolgálni. Kötélpiramist fogunk kihelyezni, a hátsó parkosított
területen szalonnasütő helyet alakítunk ki raklapbútorokkal,
megkönnyítve a szalonnasütés élményét. Az év tavaszán
elterítettünk mintegy 5-15 cm humuszréteget, öntözőrendszert építettünk ki a hosszútávú fenntarthatóság érdekében,
és megtörtént a füvesítés is. A strand területén a rézsű
meredeksége miatt végig a balesetmegelőzést szolgáló
kerítést építettünk ki több, mint 400 méter hosszúságban.
A kerítés elé több mint 450 babérmeggyet ültettünk, bízva
abban, hogy idővel egy szép zöld sövénykerítés óvja majd a
strandolók biztonságát.
A Városgondnokság a stégek könnyebb megközelíthetősége érdekében egy mobillépcsőt épít ki. A strand igazi
vonzerejét a családbarát gyerekmedencék adják. Két stég
található a strandon 200 négyzetméter hasznos alapfelülettel.
A stég egy híddal csatlakozik a parthoz, csúszásmentes, üreges
műanyag dobozokból áll, könnyen úszik a víz felszínén.
A stégen napozórész és egy téglalap alakú, 15-ször 20 méteres,
50-75 cm mélységű, biztonságos gyerekmedence található.
Mindkét stég befogadóképessége 80 fő.
A képviselő-testület döntése értelmében a működtetést és
az üzemeltetést a vagyonrendeletnek megfelelően nyílt pályázatban megpályáztatta az önkormányzat, amely pályázat
sikeres volt, tehát van üzemeltetője és működtetője a
strandnak. Innentől kezdve az ő feladata tartalommal, élettel
és programmal megtölteni a strandot. Az biztos, hogy a
szerződésünk egyik alapfeltétele volt, hogy a nyékládházi
lakcímkártyával rendelkezők kedvezményesen, 50 százalékos
jegyárral jöhetnek a strandra. A kieső bevételt az önkormányzat a strandszezon végén egy összegben téríti meg, hiszen a
strand működési engedélye négy hónapra szól május 1-jétől
augusztus végéig. Sajnos a járványhelyzet miatt ebben az
évben a május 1-jei nyitás elmaradt, kénytelenek voltunk június 5-ére halasztani a megnyitót. Sok szeretettel várjuk Önöket,
élvezzék a hűsítő vizet, a nyékládházi természeti környezetet.
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ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS
Lezárultak az energetikai korszerűsítés munkálatai az Egry-Szepessy kastélyban. Mint arról korábban beszámoltunk,
Nyékládháza Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00124 azonosító számú „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése Mályi, Nyékládháza, Ónod és Igrici településeken” tárgyú projekt keretében tízmillió forint
támogatási összeget nyert az épület korszerűsítésére. A kivitelezés magába foglalta a napelem rendszer kiépítését, illetve
a fűtéskorszerűsítési munkálatokat is.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
Az újranyitást követően a könyvtár teljes helytörténeti
anyaga böngészhető már digitális formában is. Közel 1500
darab dokumentum, kiadvány, album, újságcikk és
fénykép között lehet keresni és informálódni az olvasóterem számítógépén.
Anyagaink között eredeti darabok mellett olyanok is
találhatók, amelyek magántulajdonban vannak, de digitális
megőrzésre rendelkezésünkre bocsájtották. Ezúton is köszönjük Galuska László, Góger Róbertné, Kósa Benjámin, Molnár
Zsolt és Szentpéteriné Kovács Katalin készséges együttműködését az anyag bővítésében.
Kérünk mindenkit – aki rendelkezik városunk történetét
érintő dokumentumokkal, fotókkal –, jelezze számunkra, hogy
megbeszéljük a gyűjteménybe kerülés vagy a digitalizálás
formáját. Akinek nincs lehetősége, de szeretné megosztani
emlékeit településünkről, azoknak segítünk fényképeit,
dokumentumait digitalizálni. (Az anyagokat azonnal vissza is
adjuk.)
Elérhetőségeink: konyvtar@nyekladhaza.hu, 06-30-0172-152.
A leadott anyagokból a Nyékládháza a múltban Facebook
csoportban teszünk közzé válogatást. Kérjük, forduljanak
hozzánk bizalommal és csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz!
Felelős kiadó: dr. Marcinkó Eszter aljegyző • www.nyekladhaza.hu
Szerkesztő: Spitzmüller Zita • spitz@nyekladhaza.hu • (+36 46) 591 253 • Fotók: Molnár Zsolt
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