XXX. évfolyam – 2021. október

„ITT VAN AZ ŐSZ…”
Ismét váltottunk egy évszakot, már az ősz
uralja a tereket. Színeivel, hangulatával átvezeti a természetet a csöndes megnyugvás
időszakába, a télbe. Költők, írók sokasága
szólt arról, hogy ez az időszak az előttünk
járóké, a számunkra utat törő és életteret
építő korosztályé, a szépkorúaké: október az
ő ünnepük. Négyoldalas mellékletünkkel
őket, az időseket köszöntjük.
Hasábjainkon szólunk az elmúlt hetek
nagyobb történéseiről, képes beszámolót
közlünk egyebek közt Az ősz ízei marha jó
napjáról, miként a Csemetenapról vagy az
óvoda hagyományos és népszerű őszi mulatságáról is.
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BUDAY LÁSZLÓ BÉLA
EMLÉKÉRE…
Halálának egyéves
évfordulójához
közeledve emlékezünk Buday Lászlóra, a Pénzügyi és
Városüzemeltetési
Bizottság volt külsős tagjára.
Családjával 1988
óta élt Nyékládházán, Miskolcon könyvelőirodát működtetett. Csaknem tíz évig aktív külsős tagja volt
a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságnak. Ez idő alatt sikerült alaposan megismernie az önkormányzat és a képviselőtestület működését. Ezekkel a felhalmozott
ismeretekkel folytatta tovább munkáját a
bizottságban haláláig. 2020. november 24-én
hunyt el.
Emlékét őrzi felesége, két felnőtt gyermeke és unokái, gyászukban Nyékládháza
Város Önkormányzata is osztozik.

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
A ládházi városrészben lévő Szabadság téren
végzi a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását
szeptember végétől a Városgondnokság. Az önerőből zajló megújító munkák a buszmegállótól
mintegy 40 méteres szakaszon húzódnak a vízelvezető csonkig. A Városgondnokság munkatársai egyebek közt az árok mélyítését végzik az
időjárás függvényében. A munkálatok befejezéséig a környék lakóinak türelmét kéri a Városgondnokság.
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Tisztelt Lakosság!

Fotó: Lövei Viktória

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a TOP-2.1.3-16-BO12017-00018 azonosítószámú, „Borsodgeszt és
Nyékládháza települések belterületi vízrendezése”
című projekt megvalósítása elkezdődött városunkban.
A beruházás során lehetőség nyílik a város egy részén a belterületi csapadékvíz-elvezetés rendszerének
kialakítására, megújítására, környezetbiztonságának növelésére, a belvíz és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére.
A fejlesztés alapvető célja a város – projektben érintett – területére hullott csapadékvizek és a felszín alól
előtörő vizek rendezett elvezetése mellett a csapadék hasznosítását/hasznosulását is lehetővé tevő rendszer
kiépítése.
Nyékládházán a következő területen, a Pető Sándor utca, a Kossuth Lajos út kis benzinkúti szakaszán, a
Hegyalja és a Delta utcák egy részén, a csapadékvíz-elvezetési munkafázisok, az időjárás és közműkiváltások
függvényében, több ütemben valósulnak meg.
– Első ütem: vasút felőli árok, Hargita utca, Viola utca. A kivitelezés első fázisában sor kerül a Hargita utcában
található árok áteresz kiépítésére, melynek során az út teljes szélességében felbontásra kerül.
– Második ütem:Tiszaújváros felé vezető 35. sz. főút oldalán, aViola utca másik része a Kossuth Lajos útig.
– Harmadik ütem: a Kossuth Lajos út másik része a 35. sz. főúttól a Pető Sándor utcai csomópontig, Pető
Sándor utca vasúti csomópontig (Mezőcsátra vezető út).
– Negyedik ütem: OMV melletti árok rendezése, és a 3. sz. főút terelés kiépítése az OMV benzinkútnál.
A 3. sz. főút teljes útpálya megbontásával egy nagyméretű áteresz kerül beépítésre több részletben. Ebben
az ütemben a Delta utca egyirányú lesz a domb felé, így kérjük majd a mellékutak használatát.
– Ötödik ütem: Delta utca, Hegyalja utca árok rekonstrukciója.
A vízelvezetés kiépítésének rövid bemutatása:
Közterületi részen az utcákban részleges forgalomlezárások mellett készül a csapadékvíz-elvezető árkok
tisztítása, építése munkagépekkel és teherautókkal. Átmenetileg lesznek munkagödrök, és közterületen az
árkok nyomvonalában fakivágások történnek, illetve régi kocsibehajtók felbontására is sor kerül.
A munkagépek folyamatosan haladnak majd és bontják a kapubejárókat, árkokat.
Az új kapubejárók a pályázat miatt nem az eredetivel megegyező kialakításúak lesznek, hanem
egységesen 5 méter hosszúságú zúzott kő terítéssel készülnek, beton, illetve PVC cső átereszekből. A csövek
végei beton előfejekkel lesznek lezárva.
A szakaszos munkavégzés lehetővé teszi, hogy az érintett ütem lakosságát, ingatlan-tulajdonosait előre,
időben értesíteni lehessen a várható munkavégzés idejéről és műszaki tartalmáról.
A felújítási munkák során jelentkező esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket
előre is köszönjük!
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SZÜRETI MULATSÁG AZ OVIBAN

Fotó: Molnár Zsolt

A legkisebbek örömét szolgálta a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvodában, hogy szeptember 23-án, a
Szüreti hét lezárásaként megtartották a hagyományos szüreti mulatságot.
A megelőző napokban számos szüreti verset,
éneket, dalos körjátékot tanultak a gyermekek, illetve
arcfestésen is részt vehettek. Igazi szüreti hangulatot
sikerült varázsolni, mindez a must kóstolásával és
annak előkészületeivel vált igazán élménnyé számukra.
A szülők közreműködésével kreatív zöldség- és
gyümölcsbábokból kisebb kiállítás is készült, és nom
süteményeket is kóstolhattak. A Napocska csoport őszi
énekeivel és a Táncházzal egy kellemes délutánt
tölthettek együtt az óvodás gyermekek és szüleik.
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Tisztelt Szépkorú
Nyékládháziak!
Fontos látnunk és felismernünk, hogy az idő
múlásával minden változik, de ki ne gondolna
és emlékezne jó szívvel nagyszüleink finom
főztjére, nagyapáink történeteire. Azokra az
emberekre, akik mindig mellettünk álltak,
támogattak és szerettek. Aki az ilyen értékeket
megéli, az ezek emlékét a szívébe zárja és ott őrzi, hogy
továbbadhassa és kövesse majd a példát.
A legfontosabb az ilyen kapcsolatok megléte a családban és a
társadalomban is, ezért feladatunk és kötelességünk is egyben,
hogy méltóságteljes öregkora, feladata, szerepe, helye legyen a
társadalomban és a családban minden idősödő embernek.
Hiszen az időskor egy nagyon fontos életszakasz, ajándék annak,
aki meg tudja élni lényegét. Ez a lényeg pedig, hogy az kerül
előtérbe, ami számít, és ami igazán értékes, nem pedig a látszat. A
szeretni tudás, a türelem, a megértés művészetének birtoklása.
Ezek átadásához szükségesek a személyes kapcsolatok, vagy akár a
finom ételek elkészítése, és a történetek elmesélése.
Az idő múlásával minden változik, de a mi világunk Önökkel,
szüleinkkel, nagyszüleink életével, munkásságával kezdődött. Ők
építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy
újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg.
Köszönjük mindazokat az értékeket, amelyeket Önök
megőriztek, és mindazt, amivel minket felvérteznek és
gazdagítanak.

Melléklet az idõsek hónapja alkalmából

Miniska Zsejke: Az örök fiatalság
Az idő … az idő csodákat művel,
Sebeket gyógyít, bánatot küld el,
Új hónapot, évet, évszakot hoz,
Szomorúságot vagy örömet okoz.

Önök tényleg tudják milyen nehéz ez,
Jónak lenni, hol a gonoszság körülvesz.
Ennyi bábu között embernek maradni,
Silány tv műsor helyett könyvet ragadni.

Az idő múlik, de kit zavar?
Miért ne múlhatna, ha akar?
Hisz mindig ragyog majd napsugár,
S Időtől függetlenül énekel a kismadár.

Átéltek már sokféle rendszert, rengeteget,
Megismerték a különböző „embereket”.
Az idő csodálatos, az idő tapasztalat,
De lelkében az ember mindig fiatal marad.

Múljon az idő, engem nem zavar,
Múljon csak, múljon, ha akar.
Az idő, mint egy drágakő,
Mint a boldogság, csak eljő.

Oly csodás mikor új életet adhat,
Mikor egy kis unokát kaphat,
Mindezt az idő teszi lehetővé,
De nem tehető mindenért felelőssé.

Egyformán szép minden kor,
Mert mind az életről szól,
Mindegy, hogy idős vagy fiatal,
Csendes, vagy erős a zivatar.

Mindegy a kor, mi magyarok maradunk,
De elsősorban emberek vagyunk,
Gyermek, fiatal, oly mindegy ez,
Hisz előbb utóbb mind idősebb lesz.

Hisz a fiatalság el nem múlhat,
Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat.
A fiatalság minden embernek megmarad lélekben,
Csak több tapasztalata lesz az életben.

Példaképül szolgálni az előző nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire felnéznek,
Utat, célt, jövőt mutatni a gyerekeknek,
Komoly feladat ez az idős embereknek.

A lelki fiatalság nem a gyerekeké,
Hanem csak a jó embereké,
Hiába idős a boldog ember,
Ha rendelkezik ugyanannyi életkedvvel.

S hogy mekkora boldogság, idősnek lenni,
Célokat az életben megvalósítani,
Nem kell más, egy kis idő csak
Megmutatni az utat a fiataloknak.

Melléklet az idõsek hónapja alkalmából
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„Ez a második otthonunk.” – IDŐSELLÁTÁS NYÉKLÁDHÁZÁN
Az idősbarát önkormányzat címet is elnyert Nyékládházán 41 éve folyik szervezett idősgondozás.
A Nyékládházi Gondozási Központot Éliásné Minden
Mónika mutatja be, aki 2 új szolgáltatást is elindított a
településen.
Önkormányzati fenntartású intézményünk székhelye
egy Európai Uniós pályázat által felújított, korszerű
követelményeknek és szigorú feltételeknek megfelelő
épületben található, a Szent István utcában.
Jelenleg 4 szolgáltatással segítünk közel 130 fő idős
nyékládházi lakost.
NAPPALI ELLÁTÁSON belül már a kezdetektől működik
az Idősek klubja, igaz, akkor Öregek Napközi Otthonaként
volt ismert, de még a mai napig használt ez a régi, ÖNO
elnevezés.
Az idős, többnyire magányos, egyedül élő, vagy
napközben egyedül maradó emberek számára biztosítunk
lehetőséget arra, hogy egy nyugodt, szerető közösségben,
kulturált, szép környezetben töltsék idejüket. A kulturális,
szabadidős, művészeti- és kézműves tevékenységek
mellett egészségi- és mentális ellátásra, valamint alapvető
h i gi é n i a i s z ü k s é g l e te k ( t i s z t á l k o d á s, m o s á s… )
kielégítésére is van lehetőség. Az önerőből 2020-ban
megvásárolt kültéri sporteszközeink pedig, kimondottan
az idős emberek számára lettek tervezve. A mozgásukban
korlátozottak számára meg tudjuk oldani reggel az
intézménybe való eljutást, délután pedig a hazautazást,
egy Uniós pályázaton megnyert mikrobusz által.
Az idősek nagy örömmel jönnek minden nap. A szakmailag alaposan átgondolt éves, havi és napi programtervünk kiszámítható ritmust ad a hétköznapjainknak és ez
nyugalommal, biztonsággal tölti el ellátottjainkat.
Elégedettségüket tükrözi az a mondat, amikor hálájuk
jeleként ezt mondják:„Ez a második otthonunk.”
2017-től új szolgáltatásunk a Demens személyek
nappali ellátása, amely szellemi hanyatlásban, pl.

alzheimer-kórban szenvedő emberek számára vehető
igénybe. Az ellátás során szakszerű gondozói felügyelet
mellett segítjük betegeinket mindennapi tevékenységeikben: tisztálkodás, öltözködés, étkezés… Naponta
rendszeres mentálhigiénés foglalkozásokat tartunk,
igazodva az egyéni képességekhez és a fennálló demencia
mértékéhez. A szolgáltatás enyhe - és középsúlyos
demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel vehető
igénybe.
Segítő szándékkal indítottunk el 2019-ben egy Hozzátartozói csoportot, ahol a demens betegeket gondozó
családtagoknak, hozzátartozóknak tartunk előadásokat a
betegségről, otthoni gondozási tanácsokat adunk és
mentális támogatást nyújtunk ebben az embert próbáló,
nehéz élethelyzetben.
SZOCIÁLIS É TKEZTE TÉS keretén belül ebédet
igényelhetnek nálunk azok a rászorultak, akik azt önmaguknak, eltartottjaiknak, átmenetileg vagy tartósan
nem tudják megoldani, illetve koruk vagy egészségi
állapotuk akadályozza őket ebben. Ezt a szolgáltatást
munkanapokon lakásra szállítással, helyben fogyasztással
vagy elvitellel lehet igénybe venni.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST 2018-tól működtetünk,
amely a saját otthonukban ápolásra-gondozásra szoruló
többnyire idős, nyékládházi lakosok számára vehető
igénybe. Ezen a területen személyi gondozásban
(gondozási, ápolási feladatok stb.) és szociális segítésben
(takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, gyógyszeríratás - és
kiváltás stb.) tudjuk támogatni a hozzánk fordulókat.
Az idős ellátottainkról 7 fő jól képzett, lelkiismeretes
gondozónő gondoskodik, töretlen segítő szándékkal, akik
a Covid-19 kezdete óta is kitartóan, önfeláldozóan és erőn
felül végzik hivatásukat.
Ők a szeretet és a gondoskodás művészei, mert az
idősellátás nem más, mint a szeretet művészete, amit csak
őszinte, szívből fakadó odaadással lehet művelni.
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MOZGALMAS KLUBÉLET
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub és Népdalkör mindennapjairól, az elmúlt hónapokról Lovászik Jánosné, a klub
vezetője beszélt. Bár az elmúlt évben a pandémia miatt nem adódott lehetőség a kis csoport terveinek
megvalósítására, az idén igyekeznek mozgalmassá tenni a klub mindennapjait. Az év második felében több jó
hangulatú eseményen vettek részt: dalostalálkozón Alsózsolcán és Felsőzsolcán is. A Magyar dal napján a
Nyékládházi Gyermekkórus tagjaival adtak igazán egyedi hangulatú műsort. Az augusztus 20-i ünnepségen,
valamint Az ősz ízei elnevezésű helyi rendezvényen jelenlegi repertoárjukat mutatták be már az új fellépőruhájukban. Ebben az évben Bükkszéken töltöttek el együtt pár napot, ahol másodjára kapcsolódtak ki.
A csoport jelenleg 11 taggal működik a nyéki városrészben. Heti találkozóikat igyekeznek mozgalmasan
tölteni, jó hangulatú sütéses-főzéses délutánokat is tartanak. A lényeg, hogy mosollyal töltsék klubtalálkozásaikat. A klub szeretettel várja új tagok jelentkezését: közös éneklések, beszélgetések, derű – ez mindig
garantált! Az énektudás persze nem feltétel. A klubtagok szeretettel várnak minden érdeklődőt hetente,
csütörtökönként délután 4 órától az Egry-Szepessy kastélyban (Kossuth út 60.).
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SEGÍTŐKÉSZEN, FIATALOSAN...
A csaknem 18. születésnapját ünneplő Búzavirág Nyugdíjasklub tagjait Hegedűs Zoltánné Manyika
klubvezetőként koordinálja segítőivel egy közös úton. Heti rendszerességű találkozóikon folyton
tevékenykednek. Nehéz összefoglalni pár mondatban sokszínű klubéletüket, mindazt, amit igyekeznek
értékként nyújtani az utánuk jövő generációknak, a városnak, amely az otthonuk. A klubtagok fontosnak
tartják a generációk közötti kapcsolattartást. Aktív, lelkes csapat a maguk berkeiben és városi rendezvényeken
is. A jelenleg 32 főt számláló, a ládházi városrészben működő klub derű a mindennapokban, támasz a bajban,
biztos pont ünnep- és hétköznapokon is. A tagok egymásból, az összetartásukból is sok erőt merítenek.
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NYÉKLÁDHÁZÁRÓL A VASASIG
Berecz Zsombor: cél az első osztály
Népszerű sportág országszerte és városunkban is a futball. Itt lett a
szerelmese Berecz Zsombor is, aki atalon elkerült bár Nyékládházáról, pro focistaként, a fővárosban sem felejti, hogy honnan
indult.
Berecz Zsombor Nyékládházáról származó atalember, aki a Vasas pro
labdarúgójaként évek óta Budapesten él.
– Négyéves koromtól focizok, néhány év múlva el is kerültem Nyékládházáról, és 13 évesen már a Vasas Labdarúgó Akadémián tanultam. Évekig
másodosztályon játszottam – utalt a kezdetekre a napjainkban már pro
focista. Fiatalemberről van szó, mégis hosszú az az út, ami a jelenig vezetett.
– 18 évesen önálló életet kezdtem Budapesten. A Vasas Labdarúgóakadémia után több fontos állomása is volt a
pályámnak, a Videoton és Mezőkövesd színeiben is játszottam korábban. Azóta visszatértem a nevelő egyesületemhez,
hogy a feljutásban segítsem a Vasast. Sokat köszönhetek a csapatnak, szeretném meghálálni mindazt, amit kaptam
tőlük – hangsúlyozta.
A napi edzések, minden fáradtság és lemondás mellett a atalember alázattal beszél a munkájáról, a válogatottság
napi terheiről, ugyanakkor kiemeli, hogy ezeket nem nehézségként éli meg. Ezt választotta, ez a munkája, ehhez van
tehetsége, adottságai. A csapatjáték, a barátság, a mozgás, a sport és a foci szeretete kárpótolja.
Berecz Zsombor mindemellett édesapa is. – 25 éves vagyok, házasságban élek és van egy két és féléves kisam. Korán
van még, de próbálom majd átadni neki a tudásomat. Ahogyan az én családom is tette, én is támogatom majd őt a céljai
elérésében. Akkor is, ha mást fog választani. A napjaim jelenleg a családomról és az edzésekről szólnak. Keményen
dolgozunk, a céljaim között kiemelt helyen szerepel, hogy gyarapítsam a válogatottságaim számát, és a Vasas újra
elsőosztályban játsszon!

NYÉKLÁDHÁZI DIÁKSPORT EGYESÜLET FELNŐTT CSAPATA
A 2021/2022-es bajnoki szezont a megyei II. osztályban kezdtük. Nem is lehetett más célkitűzésünk, mint ismét
visszajutni az első osztályba.
Az előző szezon végén volt 9 eligazolás, így egy teljesen új csapatot kellett építenünk. Egy 20 fős keret kialakítását
terveztük. Sikerült 13 új játékost igazolni, akik csatlakoztak a kerethez. A felkészülést július 12-én kezdtük heti 3 edzéssel.
5 felkészülési mérkőzést játszottunk, magasabb osztályban levő csapatokkal.
Az első két mérkőzésünkön hazai pályán fogadtuk Bükkzsércet és 4:2-es eredménnyel végeztünk, majd Harsány
csapata ellen 4:1-re nyertünk, mellyel ismét itthon tartottuk a 3 pontot. A 3. fordulóban a bajnokság egyik legjobb
csapatával, Bogáccsal találkoztunk idegenben, ami egy nehéz mérkőzésnek bizonyult, de ezt is meg tudtuk nyerni
2:1 arányban. Ez nagy bíztatást és erőt adott nekünk a további hetekre. A 4. körben Kisgyőr látogatott el hozzánk, és
magabiztos játékkal 7:1-re diadalmaskodtunk. Ekkor már látszódott, hogy a csapat játékosai egyre jobban kezdenek
összeszokni a pályán és azon kívül is.
Jelenleg 6 mérkőzésből 6 győzelem. Célunk, hogy a győzelmi sort folytassuk, és mindenki elégedett legyen a
csapattal és településünk lakói büszkék legyenek ránk.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen látogatnak ki a mérkőzéseinkre és szurkolnak nekünk.
A csapat nevében szeretnénk köszönetet mondani
az egyesület vezetőségének, amiért a feltételeket
biztosítják ahhoz, hogy ne szenvedjünk semmiben
hiányt. Köszönjük a támogatását és segítségét az
önkormányzatnak, a városgondnokságnak és a pálya
karbantartóinak.
Várunk mindenkit nagy szeretettel a hazai és
idegenbeli mérkőzéseinkre is! Szurkoljunk együtt a
győzelemért!
Hajrá Nyékládháza!!!
Máhr Dávid edző
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PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL
MEGÚJUL A SPORTÖLTÖZŐ
Örömmel tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a
Belügyminisztérium, mint Támogató az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében 17.303.504,- Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesítette NyékládházaVáros Önkormányzatát.
A pályázati forrás segítségével lehetőségünk nyílik a
sporttelepet kiszolgáló öltözőépület energetikai korszerűsítésére. A beruházás során megújul a fűtési rendszer,
a konvektorok helyett radiátoros központi fűtés épül, a
fűtést biztosító kondenzációs gázkazán az épület használati melegvíz ellátását is biztosítja majd. A felújítás kiterjed az épület hőszigetelésére és a héjazatcserére is.
A felújítás után egy korszerű, a jelenlegitől jóval gazdaságosabban üzemeltethető, küllemében is megújult, szép
épület várja majd a sportolni vágyókat.
Jobbágy Tamás főépítész

A NYÉKLÁDHÁZI DIÁKSPORT EGYESÜLET
UTÁNPÓTLÁS CSAPATAI
Iúsági csapatunk középmezőnyben
szerepel. Sajnos nem sok ellenfél csapat
van a megyei II. osztályban, azonban
igyekeznek kihasználni az alkalmakat a
fejlődésre.
Tavalyi évben sok év kihagyás után ismét
részt vettünk a Megyei Utánpótlás U14-es
bajnokságban, ahol nagyon szép eredményt
értünk el, hiszen második helyen végeztünk.
Ennek folytatásaképpen az idén is indítottuk
a csapatot, akik jelenleg az első helyen állnak. Ebből a korosztályból felmenő gyermekeink idén az U16-os bajnokságban vesznek
részt, ők szintén nagyon szépen szerepelnek.
Csapataink különösen nagy többségében a helyi gyermekek képviselik Nyékládházát, azonban hírünk elterjedt a környező településeken is, így kezdünk
egyfajta központtá válni. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen nagyon sokan közülük elsőként szerepelnek kiemelkedő sikerrel a bajnokságban.
Nagy örömünkre szolgál, hogy Bozsik csapataink is szép számmal vesznek részt a tornákon és boldogan járnak a
gyermekek az edzésekre.
Ezúton szeretnénk meghívni a sportolni vágyó 5-10 éves gyermekeket az edzéseinkre szerdánként 17 órától
a sportpályára. Gyertek és legyetek a csapatunk része!
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MARHA JÓ NAP VOLT!

Fotó: Emődi Márta

Az óvodások vidám, táncos műsorával, valamint Tállai András államtitkár úr és Tóth Balázs
polgármester úr megnyitójával kezdődött a 12. alkalommal megtartott, Az ősz ízei című rendezvény.
Házigazdaként a Búzavirág Nyugdíjasklub krumplilángossal, valamint házi süteményekkel fogadta a
látogatókat. Nagy sikert aratott a Fórián Lajos mesterszakács által sütött ökör.
A nap folyamán Anita és Nyertes Zsuzsa szórakoztatták a résztvevőket. A jó hangulatról az Őszirózsa
Népdalkör, a Nyékládházi Gyermekkórus szólistái Berecki Zita tanárnő kíséretével, az Ónodi Hársfavirág
Énekkar, az Emődi Pincegazdák Dalárdája, a Nyékládházi Iúsági Fúvószenekar, pálinkaverseny, mustkóstolás,
kézműves-sátor, népi játékok, árusok, büfé és ugrálóvár gondoskodott.
Köszönet Nyékládháza Város Önkormányzatának és Képviselő-testületének a feltételek biztosításáért; a
Városgondnokság munkatársainak az előkészületekért; a Napközi Konyha dolgozóinak a közreműködésért;
Kerekes Krisztofernek a hangosításért; a Búzavirág Nyugdíjasklubnak, hogy ezúttal is gondos házigazdái
voltak a rendezvénynek; a Fridolin Kft.-nek az ebéd biztosításáért; a pálinkaverseny zsűrijének: Pongrácz
Istvánnénak, Perge Józsefnek, Molnár Sándornak, valamint Perge Józsefnének, hogy gondoskodott a verseny
lebonyolításáról; a Vitaminsaroknak a felajánlásért az ebédhez, Siska Gyulának a szőlőfelajánlásért a must
készítéséhez, a PDT Hűtőautónak pedig a hűtőkocsi biztosításáért.
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FACSEMETÉK A CSEMETÉKNEK

Fotó: Lövei Viktória

Újra facsemetéket adományozott Nyékládháza Város Önkormányzata az előző év újszülöttei számára.
A 2020-ban született csemetéket és szüleiket szeptember 18-án ajándékozták meg a város vezetői.
Immár 6. alkalommal fogadhatták örökbe saját facsemetéiket a tavalyi évben született gyermekek és
szüleik a ládházi Sportparkban. A résztvevőket Tóth Balázs polgármester úr és dr. Marcinkó Eszter aljegyző
asszony köszöntötte. A fák adományozásáért köszönet illeti Laczik Lászlót és a Dörmi Kertészetet.
Azok a családok, akik az eseményen nem tudtak részt venni, a művelődési házban vehetik át a fa
örökbefogadását jelképező csomagot.
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