XXX. évfolyam – 2021. június

MÚLTIDÉZŐ
XVIII.
VÁROSNAP
Hagyományosan június utolsó hétvégéjén ünnepli Nyékládháza a várossá nyilvánítása évfordulóját. A klasszikus
értelemben vett ünnep megtartását tavaly és idén is meghatározta a koronavírus világjárvány. A 2003-as várossá
nyilvánításról ennek megfelelően, mégis ünnepélyes hangulatban emlékezünk, az idén
június 27-én.
A múlt évben, miként ezúttal is
a Furmann Imre Művelődési Ház
és Könyvtár előtti rendezvénytér
lesz az ünnep központi helyszíne.
A városunk múltjáról szóló fotókiállítás tekinthető majd itt meg.
Délelőtt és délután innen indul
egy vezetett helytörténeti „Kéktúra” a nyéki és a ládházi városrészben is – ennek részletei lapszámunk 10. oldalán ismerhetők meg.
Délután a zene varázsol ünnepi
hangulatot Nyékládháza Gyermekkórusa és a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével a művelődési ház mögött.
A televízió június 24-én ünnepi
adással jelentkezik. A művelődési
ház pedig 27-én, vasárnap, az ünnep napján egész nap a városnaphoz kacsolódó tartalmakat tesz
közzé közösségi oldalán.
Legyen ez a nap igazi ünnep
mindannyiunk számára, legyen ez
a nap közös ünnepünk!
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Kedves Nyékládháziak!
Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy köszöntsem Önöket Nyékládháza
várossá válásának 18. évfordulója alkalmából. Mondhatnánk azt is, hogy
2021-ben „nagykorú” lett településük. Többek között azért is igaz ez, mert a
közelmúltban lakóhelyük igazi várossá érett: olyan meghatározó fejlesztések
elkészültének örülhettünk, melyek alapjában véve meghatározzák a lakosság
életét. Gondoljunk csak az elkészült új szabadtéri strandra, sportparkra,
piactérre, bölcsődére és a felújított orvosi rendelőre valamint általános
iskolára. Ezek a beruházások mind-mind azt hivatottak szolgálni, hogy Önök
kortól függetlenül otthon érezzék magukat és megtalálják számításukat
Nyékládházán.
1932-ben Nyék és Ládháza az egyesülés útjára lépett. A város története
bizonyítja, hogy ha vállvetve összefogva harcolunk és dolgozunk, akkor
abból egy erős és a jövő nemzedékei számára is értékes közösség jöhet létre.
Biztosíthatom Önöket, hogy ahogy eddig is, úgy a jövőben is számíthatnak rám abban, hogy közösen építsük tovább szeretett településüket!
Henry Ford szavaival kívánnék jó egészséget és kívánom, hogy legyen még
sok olyan ünnep, ahol már együtt leszünk és együtt tudjuk ünnepelni az Önök nagyszerű városát!

„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”
Isten éltesse a nyékládháziakat! Isten éltesse Nyékládházát!

NYÉKLÁDHÁZA DALA
(Berecki Zita)
Ez a város egybeköt múltat, jelent, jövendőt,
Honfoglaló dicső törzs, bőven termő ősi föld.
Szőlőhegye, tavai, kastélya, templomai,
Hírneves szülöttei, korának nagy tettei

Nyékládháza hazavár, bármerre sodor az ár,
Nyékládháza Rád is vár, látogass el, és éld át:
Együtt tesszük a csodát, István király vigyáz Ránk!
Együtt tesszük a csodát, ezer áldás száll itt Ránk!

Mind-mind arra sarkallnak, légy büszke, hogy része vagy,
Mind-mind arra sarkallnak, légy büszke, hogy része vagy.
Ez a város otthont ad, hagyományból új ág hajt,
Ez a város otthont ad, hagyományból új ág hajt.

Virágzik e városban művészet és tudomány,
Tálentum és szorgalom: jutott bőven adomány.
Óvoda és Iskola, játszóterek, kék tavak
Művelődés tárháza: Téged vár Nyékládháza!

Nyékládháza hazavár, bármerre sodor az ár,
Nyékládháza Rád is vár, látogass el, és éld át:
Együtt tesszük a csodát, István király vigyáz Ránk!
Együtt tesszük a csodát, ezer áldás száll itt Ránk!
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Kedves Nyékládháziak!
Szeretettel köszöntöm Önöket Nyékládháza várossá válásának 18.
évfordulóján.
Azt mondják, egy patak és egy szikla összecsapásából mindig a patak
kerül ki győztesen. Na nem az ereje, hanem a kitartása miatt. Kitartónak
kitartó volt a település és az itt élők is, ezért büszkén mondhatjuk, hogy
rászolgált Nyékládháza a városi címre. Az elmúlt 18 év méltó bizonyíték
arra, hogy a város lakói tudással, kemény munkával és rátermettséggel
akarnak boldogulni, így gazdagítják családjaikkal városunkat.
Egy városnak, akárcsak egy nemzetnek, csak akkor van jövője, ha ismerjük és megbecsüljük a múltját.
A korabeli Közigazgatási Útmutató 1934-ben így ír városunkról: „Mezőnyék és Ládháza ősrégi és a megye
történetében nagy múltra visszatekintő községek. Nyékládháza község a miskolci járásban fekszik, sík területen.
A budapest-miskolci vasúti fővonal mellett fekvő és a rajta keresztül futó nagyforgalmú országút melletti község
fontos vasúti csomópont. A határában működik a Mezőnyékládházi Kavicsbánya Rt. üzeme.”1
És annyi mindenünk van még, ami híressé tett vagy tehet bennünket, ezt az Alföld és a Bükk hegység
találkozásánál, 2500 hektáron elterülő várost.
A múlt tisztelete és ápolása mellett nagyon fontos az, hogy tudjuk, miért és kikért dolgozunk. A várost a benne
lakók töltik meg élettel. A gondoskodó családok, a nyugalmat és bölcsességet sugárzó idősek és a gyerekek.
A gyermek a jövő, a remény, hogy van tovább, hogy van miért. Ezért elsődleges szempont, hogy az itt élő fiataloknak
a legjobb és legtöbb lehetőséget biztosítsuk. Ezt a célt szolgálják fejlesztéseink és pályázataink is. Ezek a
beruházások, fejlesztések azonban nem megvalósulásuk okán lesznek sikeresek, hanem az itt élők hétköznapi
életéhez történő illeszkedésük által. Az úton tovább kell haladni.
Pályázatainknak és azok megvalósulásának sokkal átgondoltabbnak, tudatosabbnak, tervszerűbbnek és
egymásra épülőbbnek kell lennie. Ezért van még teendőnk bőven. Mi is tesszük a dolgunkat. Ahogyan Önök, úgy a
városvezetés is dolgozik, és igyekszik újabbnál újabb lehetőségeket keresni a város fejlesztésére. Ha a település vonzó,
fiataljaink nem fognak innen elvágyódni. Ha megtalálják számításaikat, látnak jövőképet, olyat, amiben
számítanak rájuk, akkor itt fognak maradni.
A Dalai Láma gondolatával szeretném zárni soraimat: „ha pozitív történeseket szeretnénk az életünkbe hívni,
akkor muszáj pozitív jövőképet kialakítanunk.”
Isten éltesse Önöket, és tartsa meg szeretettel városunkat, Nyékládházát az ő szeretett valóságában, hogy a
következő tizennyolcadikat is ilyen büszkén és boldogan ünnepelhessük.
Üdvözlettel,
Tóth Balázs polgármester
1

Dr. Klein Gáspár, Vármegyei szociográfiák V., Merkantil Nyomda, Budapest, 1939, 106. o.

Kocsis Erika: SZÁNDÉK (epigramma)
A Bükk lábánál virágzó cserje Nyékládháza,
neve ősi szövetség ajkán született csók,
s mint nekiszegezett hátú bivaly, mellvértként
hátán tartja ma is hegyének büszke kincseit.
Patak, tavak, csöndben ereszkedő domboldalak,
kövér és zsíros föld, ó mily' gazdagság erénye!
Halld meg jó polgára e honnak, emelt fővel nézz
a múlt bizalom tükrébe, s jusson eszedbe akár
minden nap, hogy mily' jussot kaptál földi létedért cserébe.
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Levélváltás Chrzanów, lengyel testvérvárosunk

A várakozásokkal ellentétben nem hozott javulást a 2021-es év a
lengyelországi COVID-19 járványhelyzetben. A harmadik hullámban
nagyon sokan megbetegedtek. Próbálunk pozitívak maradni, de országos
szinten is nehéz a helyzet. Reméltük, hogy idén már együtt ünnepelhetjük a
Chrzanów napokat, de sajnos ezt az évet is elveszítettük a vírussal
szemben. Ebben a nehéz helyzetben kénytelenek voltunk úgy dönteni, hogy
az idén sem szervezzük meg a város ünnepét és más fontosabb
eseményeket sem.
Éves találkozóink alkalmat kínálnak kapcsolataink erősítésére, amit
nagyon fontosnak tartok. Remélem, hogy nálunk és önöknél is hamarosan
javul a járványhelyzet, és újra személyesen is találkozhatunk.
Kollégáinak és Nyékládháza lakosainak is jó egészséget kívánok, és remélem,
hogy mihamarabb visszatérhet életünk a megszokott kerékvágásba.
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polgármestere és Nyékládháza polgármestere között

NYÉKLÁDHÁZA ANNO
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1991 júliusában, 30 éve jelent
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meg a Krónika első száma.
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A múltból a jövőbe
NYÉKLÁDHÁZI
„KÉKTÚRA”

A XVIII.Városnapot három, a településünket bemutató fotóalbum segítségével szeretnénk emlékezetessé tenni.
AZ ELSŐ, fekete-fehér fényképsorozat 1971-ben készült, amelynek egyes darabjait most az eredeti helyszíneken,
egy„NYÉKLÁDHÁZI KÉKTÚRA”formájában ismerhetik meg a településünk múltja iránt érdeklődők.
A MÁSODIK, 1984-ben készült album fotóit a művelődési ház előtti téren, KÖZTÉRI KIÁLLÍTÁS formájában
mutatjuk be.
A HARMADIK album, a 2021-es még nem létezik, a helyi lakosok számára meghirdetett FOTÓPÁLYÁZAT
segítségével szeretnénk összeállítani.

NYÉKLÁDHÁZI „KÉKTÚRA”

FOTÓPÁLYÁZAT

A helytörténeti túra alaptábora a művelődési ház
előtti tér, ahol egy nagyméretű várostérképen
választhatnak gyalogos vagy biciklis útvonalat és
hozzá túrakalauzt vehetnek magukhoz az indulók.

Éppen ötven évvel ezelőtt készült az a fotóalbum,
amelyben településünk fontos helyszíneit, intézményeit, üzemeit, utcaképeit rendezték egybe az
utókor számára.
Készítsünk most közösen mi is egy„időkapszulát”mai
életünkről, az ötven év múlva, 2071-ben élőknek!
Mutassuk meg, hogy milyen jelenleg a városunk és
hogyan élünk és dolgozunk benne!
Az albumba várunk bármilyen technikával (fényképezőgép, mobiltelefon, tablet, drón stb.) készült felvételt, amely a település épületeiről (intézmények, üzemek, üzletek, lakóházak…), utcáiról és közvetlen környezetéről (tavak, szőlőhegy, kavicsbánya…) szól, de
küldhetnek családokról, kertekről, hobbikról, bármilyen
munkáról vagy eseményről készült felvételt is.
A fotókat digitálisan várjuk a
nyek ladhazikektura@gmail.com e -mail címre.
A képekből létrehozott válogatást augusztus 20-án, az
interneten tesszük közzé. A résztvevők egy 2014-ben
készült Nyékládháza albumot kapnak.

• Az útvonal hossza 6,6 km, ideje gyalogosan kb. 2 óra.
• Az útvonalon ismertetőtáblák nyújtanak tájékoztatást a helyszínekről.
• A kitöltött túrakalauz leadásával minden résztvevő
teljesítést igazoló emléklapot kap.
• A túra teljesítése szabadon választható 2021. június
27. és július 4. között.
A Város Napján, június 27-én, vezetéssel két
gyalogtúra indul.
1. 10:45-12:00 óra, Vasútállomás (Nyék) – vezető:
Galuska László helytörténet-kutató
2. 14:00-15:00 óra, Református templom (Ládháza) –
vezető:Tóth Balázs polgármester
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