XXXI. évfolyam – 2022. január

Tisztelt Nyékládháziak!
Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Nyékládházi Krónika januári számában, az új év első hónapjában.
Az új év nemcsak egy naptári adat, hanem legtöbbünk számára egy új kezdetet is jelent. Reményekkel telve állunk a
2022-es év küszöbén, bizakodóan, hogy jobb és szebb lesz,
mint az előző esztendő. Ilyenkor sokan teszünk fogadalmat,
ami jó, mert az elhatározás erősíti az akaratot, hiszen aki fogadalmat tett, az önmagába is nézett, hogy mit lehet jobban csinálni.
De mit is várunk az új évtől?
Szükség lesz egységre, összefogásra, közös gondolkodásra.
Tudatosítanunk kell, hogy egy közösség arculatát az ott élők
tettei, közös dolgokhoz való hozzáállása, és közösségtudata
határozza meg, nem pedig kritikai érzéke. Mindenki munkája
fontos, aki tenni akar a jobb jövőért. Mindenki hozzájárulhat
ahhoz, hogy jó legyen Nyékládházán élni, családot alapítani.
A városvezetés feladata olyan feltételeket teremteni, amelyek megkönnyítik mindennapi életünket, eredményessé tehetik a közösségért tett erőfeszítéseinket.
A 2022-es évben meg kell ragadnunk minden pályázati lehetőséget. Már most is több pályázat beadásán dolgozunk,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy közös céljainkat elérjük.
Céljaink mottója ez is lehetne: „Befektetés a jövőbe!”. Hiszen
a TOP Pluszos lehetőségek, Élhető települések pályázata
olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak
hozzá, és a város általános környezeti állapotát is javítják.
Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek
biztosításához, és a fenntartható városi térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy
a település vonzó és élhető.
Pályázik a város ingatlan-energetikai korszerűsítésére is, önkormányzati tulajdonú épület esetében.
Örömteli, hogy az 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő egyes sportcélú beruházások előkészítésének támogatásáról szóló 1958/2021. (XII. 23.) Korm. határozatban
foglaltak alapján, Nyékládháza Város Önkormányzata bruttó
48 000 000 forint támogatásban részesül a Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola részére megépítendő tornacsarnok-beruházás előkészítése céljából. A tornacsarnok rendezvénytérként is használható majd.
A város lakói között egyre több a fiatal család, ezért bölcső-

dei és óvodai férőhelybővítés is a tervek között szerepel a
gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra-fejlesztés
keretein belül.
Az élhető települések pályázati kiírása lehetőséget ad további belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztésére is. Pályázatot
szeretnénk beadni a közúti közösségi közlekedés fejlesztésén belül autóbusz-közlekedés feltételeinek fejlesztésére,
megállóhely kialakítására, valamint belterületi gyűjtőutak
korszerűsítésére.
Nem lesz könnyű dolgunk. Az is nyilvánvaló, hogy évről-évre
hosszabb távú és átfogóbb, valamint takarékosabb gazdasági ütemezéssel kell számolnunk, ha a következő évi költségvetési rendeletet tervezzük. Teendőnk lesz bőven, sok a kihívás és a munka. Fontos, hogy képesek legyünk elhinni azt,
hogy ezeket mi együtt meg tudjuk valósítani, és meg tudjuk
teremteni a nyékládházi közösség egységét.
Nincs is nagyobb feladat az új esztendő kezdetén, mint
együtt gondolkodni és dolgozni a sikerért, ezért nagy tettvággyal és optimizmussal kell nekivágnunk az új esztendőnek. Arra lennék büszke, ha az előttünk álló évben megvalósítani kívánt terveinket valóra válthatnánk, hogy a város
dinamikus fejlődése töretlen maradjon, közösségi és összetartó ereje növekedjen.
Az új évi jókívánságom az, hogy legyen Mindenkinek jó
egészsége, örömteli családi élete, békés hétköznapjai, és ereje a jobbra való törekvésre, valamint önzetlenül a közösségi
értékeket szolgálni!
Tóth Balázs
polgármester
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Köszönet a III. Adventi
adománygyűjtés
adakozóinak
Harmadik alkalommal szervezett adománygyűjtést az adventi időszakban a Nyékládházi Polgármesteri Hivatal és a
Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár. A felhívásra sokaktól érkezett tartós élelmiszer, tisztálkodási szer, valamint
kedves ünnepi ajándékok is.
Ezúton köszönjük minden adakozónak, hogy hozzájárult ahhoz, hogy 61 rászoruló család karácsonya boldogabb lehetett. Külön köszönjük Türk János alpolgármester úr, Dinnyés
József úr és Szabó István úr nagylelkű felajánlásait.
Az adventi időszakban ismét tanúi lehettünk annak, hogy
közösségi összefogással, azzal, hogy figyelünk egymásra és
teszünk egymásért, jobbá tehetjük mindennapjainkat, mert
ezáltal nemcsak a megajándékozottak számára csillogtak
fényesebben a karácsonyi fények, hanem az ajándékozók
számára is.
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„Győrtől Szegedig…”
KAJAK-KENUS KIVÁLÓSÁGOK A VÍZEN
Tíz helyet léptek előre az országos egyesületi
rangsorban, és megduplázták a megszerezhető pontokat – rövid összegzés ez a Nyékládházi
Vízi-Trapp Sportegyesület 2021-es évéről Rajnai
Tibortól, az egyesület alelnökétől.

A hagyománytól eltérően Karácsonyváró ünnepséggel
zárta az évet városunk: Nyékládháza adventi koszorújának gyertyáit gyermekek gyújtották meg Tóth Balázs
polgármester úrral. A Reményi Ede Zeneiskola növendékeinek ünnepi, csengettyűs percei után Varga Miklós
rockénekes előadását hallgathattuk meg az év utolsó ös�szejövetelén. Ezúton is köszönet a finom teáért és a mézeskalácsért Hajdu Csabának és a Fridolin Vendéglőnek.

Nyékládháza Város Önkormányzata ezúton is
köszönti az új év első újszülöttjét, azaz ikerpárját: Béres András és Béres Bercell január 17-én
örvendeztette meg a szüleit. Nagyobb örömmel
nem is kezdhette volna az új esztendőt Béresné
Mazur Laura és Béres András, akiknek ezúton is
gratulálunk, és mindannyiuknak jó egészséget
kívánunk!

Szép eredménnyel szerepelt még a versenyeken az
említetteken kívül: Csordás Csaba, Humicskó Gergő,
Oravecz Panna, Fekete Botond, Márkus Zalán – mindannyian Borsod Megye Bajnokai –, illetve Illés Viktória,
Szabó Rebeka, Varga Sára és Radácsi Dániel is.
A sikereik tetőzéseképp – és talán elismeréseként is –,

Elmondható tehát, hogy nagy sikerekkel zárta az évet
az egyesület.
– Valóban büszkék vagyunk. Összesen 24 gyermeket
versenyeztettünk, akik majdnem mindannyian helybeliek. Tíz országos és regionális versenyen vettünk részt,
s mindegyiken régiónk – a Felső-Tisza Régió – három
legjobbja között végeztek a versenyzőink. Ketten, Üveges Gábor és Csordás Zsolt kenu párosban vidék és magyar bajnok címet szereztek, de számtalan más értékes
helyezés is a tarsolyukba került. Üveges Gábor tagja
lett a korosztályos válogatottnak is.

Karácsonyváró

Az új év újszülöttjei

NYÉKLÁDHÁZI HÍREK

Tállai András államtitkár úr támogatásával 4 millió forintot nyert az egyesület a Városi Civil Alapból egy kilenc
személyes autóbusz megvásárlására. Ez rendkívül nagy
segítség, hiszen versenyeik, edzőtáboraik, felkészülésük
és heti edzéseik okán rengeteget utaznak az egyesületi
tagok. Nyékládháza Város Önkormányzata is támogatja
ebben az egyesületet, heti egy alkalommal biztosítja a
versenyzők számára a város kisbuszát.
– A téli felkészülés novemberben kezdődött, ez heti hét
edzést, futást, úszást, kondi- és tornatermi, illetve tanmedencés edzéseket takar. A február a regionális és országos felmérőé, áprilisban elkezdjük a versenyszezont, és
Győrtől Szegedig körbejárjuk majd az országot. A busz
tehát óriási segítség számunkra – hangsúlyozta Rajnai
Tibor, szerény mosollyal remélve az új év új sikereit is.

A kis bajnokok edzője Csabai Márk, Tilki Barbara – akinek versenyzői (Tilaji Laura, Hajnal Dóra, Simkó Dóra,
Pauska Csenge) bajnoki negyedikek lettek – és Rajnai
Tibor – tájékoztatott Rajnai Tibor.
További nagy siker, hogy az egyesület a Kökény Roland
Regionális Akadémia legtöbbet fejlődő tagszervezete
lett 2021-ben. A Nyékládházi Vízi-Trapp Sportegyesület
versenyzői minden hagyományos szakágban pontot
szereztek a Magyar Bajnoki pontversenyben.
Felelős kiadó: Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyző • www.nyekladhaza.hu
Szerkesztő: Spitzmüller Zita • spitz@nyekladhaza.hu • (+36 46) 591 253
Tördelés, design: Kovács Gábor (Litoplan Kft.) • Nyomda: Litoplan Kft. • Felelős vezető: Tóth Zoltán • Megjelenik 1700 példányban
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Karácsonyi foci
Immáron 43. alkalommal rendeztük meg a Ládháza–
Nyék karácsonyi labdarúgó-mérkőzést. Az országban
egyedülálló hagyomány ez, hogy egy település két
részének csapata megküzd egymással. A mérkőzés
előtt megemlékeztünk mindazokról, akik már nincsenek köztünk, de nekik köszönhetjük ezt a fantasztikus
hagyományt. A jó iramú és hangulatú összecsapáson
a nyéki csapat diadalmaskodott 5-1-es arányban. De,
ami a legfontosabb, hogy a játékosok és szurkolók szívesen jönnek, hozzátartozik már a karácsonyi programjukhoz, ilyenkor mindenki „kimenőt” kap otthonról.
Köszönjük a felajánlást Hajdu Csabának (Fridolin Étterem), Dinnyés Józsefnek és Tar Gergőnek.
Az új évben ismét találkozunk, de addig is jó egészséget és boldog új évet kívánunk mindenkinek.
Tóth Rajmund
szervező

Ládháza–Nyék

1–5 (1–2)

Játékvezető: Rendek István

Ládháza:
Szabó Ádám - Szabó Ákos, Kuzma, Varga,
Juhász - Tóth G., Hriczó, Bodnár, Nagy - Farkas,
Tóth R.
Csere: Tóth B., Resetár, Kerékgyártó, Vidinczei
Nyék:
Fízer - Szoboczki, Bárczi G., Hornyák,
Zöld - Gresó M., Demkó, Sohajda V.,
Bárczi Dávid - Lengyel, Jászkai
Csere: Sohajda Zs., Pető, Bárczi Dezső, Prodán
Gól: Hriczó, illetve Gresó M.3, Demkó, Fízer

Városunk tehetséges
sportolója
Pintér Erik, Nyékládháza ifjú tehetsége éppen egy
vizsgaidőszakon volt túl megkeresésünkkor, amikor
is mesélt elért sikereiről, mindennapjairól és jövőbeni
céljairól.
Erikkel 2017-ben már készült egy riport, amiből megtudtuk, hogy az atlétikára általános iskolás korában
figyelt fel, és komolyabban is elkezdett foglalkozni a
sportággal. Erősségei a távolugrás, amit sprintfutással
egészít ki és az ötösugrás, de az atlétikát sem hagyta
abba. Most az azóta eltelt időről kérdeztük.
A középiskola után, 2021-től a Debreceni Egyetem
angol-testnevelés szakán folytatja tanulmányait. A
mindennapos tanulás mellett a felkészülésekkel, edzésekkel telik az ideje nagy része, új edzőjével készül a
versenyekre.
2018-ban komoly sportsérülésen esett át, ami a mai
napig meghatározza teljesítményét, de ennek ellenére
eljutott a Győri Európa-bajnokságra. Tervei között szerepelt az Ifjúsági Olimpiára való kijutás is, de sérülése és
a rövid felkészülési idő ezt nem tette lehetővé.
2019-ben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon sem
tudott részt venni az újabb sérülések miatt. A tavalyi év
elején azonban kimagasló eredményt ért el: távolugrásban egyéni csúcsot állított fel a maga 7,24 méterével.
Az idei évben a tanulásra fektet nagyobb hangsúlyt,
de a távolugrást is folytatja, készül az augusztus elején várható U23 Válogatott Viadal atlétikai versenyére.
Szabadidejét fotózással és olvasással tölti. Erik számára
fontos, hogy a kihívások mellett az „énidő” is beleférjen
a mindennapokba. Az új évben már a DVTK színeiben
versenyez.
Gratulálunk az elért eredményekhez, és további sok sikert kívánunk neki.
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A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Mi helyezhető a szelek v edénybe: műanyag ﬂakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv; újság,
folyóirat; kiöblíte tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva
(csokoládés, tojástartó); kiöblíte italos kartondoboz; kiöblíte tusfürdős, mosószeres ﬂakon; műanyag szatyor.
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31.

HULLADÉKNAPTÁR

29. csütörtök
30. péntek

31. szombat
A változtatás jogát fenntartjuk!

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
falevél, ágnyesedék, vágo fű, gyom, stb.
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig
és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok melle .

Mi nem helyezhető a szelek v edénybe: zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak ítélt hulladék; Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
CD-lemez, magnó és videókaze a; semmiféle üveg; zsírral szennyeze műanyag ﬂakon; élelmiszer maradványt tartalmazó papír.
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék
kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve edényekben
háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

2. szerda

3. hé�ő

3. csütörtök

4. csütörtök

4. vasárnap

4. kedd

5. csütörtök

5. vasárnap

5. kedd

5. péntek

5. hé�ő

6. szerda

6. szombat

6. kedd

7. csütörtök

7. vasárnap

7. szerda

6. vasárnap

6. szerda

6. péntek

6. hé�ő

7. hé�ő

7. hé�ő

7. csütörtök

7. szombat

7. kedd

8. szombat

8. kedd

8. kedd

8. péntek

8. vasárnap

8. szerda

8. péntek

8. hé�ő

9. vasárnap

9. szerda

9. szerda

9. szombat

9. hé�ő

9. csütörtök

9. szombat

9. kedd

10. kedd

10. péntek

10. vasárnap

11. szerda

11. szombat

11. hé�ő

5. szombat

5. hé�ő

6. csütörtök

6. vasárnap

6. kedd

7. péntek

7. hé�ő

7. szerda

8. csütörtök

8. szombat

8. kedd

9. péntek

9. vasárnap

9. szerda

10. szerda

10. szombat

10. hé�ő

10. csütörtök

10. szombat

11. csütörtök

11. vasárnap

11. kedd

11. péntek

11. vasárnap

12. szerda

12. szombat

12. hé�ő

13. csütörtök

13. vasárnap

13. kedd

14. péntek

14. hé�ő

14. szerda

12. kedd

12. csütörtök

12. vasárnap

12. kedd

12. péntek

12. hé�ő

13. szerda

13. péntek

13. hé�ő

13. szerda

13. szombat

13. kedd

14. péntek

14. hé�ő

14. hé�ő

14. csütörtök

14. szombat

14. kedd

14. csütörtök

14. vasárnap

14. szerda
15. csütörtök

15. szombat

15. kedd

16. péntek

16. vasárnap

16. szerda

17. kedd

17. péntek

17. vasárnap

17. szerda

17. szombat

17. hé�ő

17. csütörtök

17. szombat

18. szerda

18. szombat

18. hé�ő

18. csütörtök

18. vasárnap

18. kedd

18. péntek

18. vasárnap

19. szerda

19. szombat

19. hé�ő

20. csütörtök

20. vasárnap

20. kedd

21. péntek

21. hé�ő

21. szerda

19. vasárnap

19. kedd

19. péntek

19. hé�ő

20. hé�ő

20. szerda

20. szombat

20. kedd

21. péntek

21. hé�ő

21. hé�ő

21. csütörtök

21. szombat

21. kedd

21. csütörtök

21. vasárnap

21. szerda

22. szombat

22. kedd

22. kedd

22. péntek

22. vasárnap

23. vasárnap

23. szerda

23. szerda

23. szombat

23. hé�ő

22. hé�ő
23. kedd

26. szerda

26. szombat

26. szombat

26. kedd

26. csütörtök

26. vasárnap

27. csütörtök

27. vasárnap

27. vasárnap

27. szerda

27. péntek

27. hé�ő

28. péntek

28. hé�ő

28. hé�ő

28. csütörtök

28. szombat

28. kedd

28. csütörtök

28. vasárnap

29. kedd

29. péntek

29. vasárnap

29. szerda

29. péntek

30. szerda

30. szombat

30. hé�ő

30. csütörtök

30. szombat

31. hé�ő

Kommunális

31. csütörtök

Szelek�v

Zöld

Üveg

Az üdülőövezetben üdülő szezon ala� (április 1-től szeptember 30ig) minden ingatlan tulajdonosra a fent megjelölt hulladékgyűjtési
napok vonatkoznak.
Az üdülőövezetben élő állandó lakosok esetén szezonon kívül
(október 1-től március 31-ig) a naptárban is jelölt, megszoko� rend
szerint történik a hulladék gyűjtése.
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A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Mi helyezhető a szelek�v edénybe: műanyag ﬂakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv; újság,
folyóirat; kiöblíte� tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva
(csokoládés, tojástartó); kiöblíte� italos kartondoboz; kiöblíte� tusfürdős, mosószeres ﬂakon; műanyag szatyor.

31. hé�ő

29. kedd
30. szerda

52.

17. vasárnap

18. péntek

47.

17. csütörtök

48.

17. csütörtök

46.

15. hé�ő
16. kedd

42.

15. péntek
16. szombat

43.

17. hé�ő

18. péntek

15. szerda
16. csütörtök

44.

15. vasárnap
16. hé�ő

33.

15. péntek
16. szombat

24.

15. kedd
16. szerda

20.

15. kedd
16. szerda
11.

15. szombat

37.

12. szombat
13. vasárnap

28.

12. szombat
13. vasárnap

15.

12. szerda
13. csütörtök

16. vasárnap

8. csütörtök
9. péntek

50.

10. vasárnap
11. hé�ő

4. vasárnap

5. szerda

41.

10. csütörtök
11. péntek

19.

10. csütörtök

32.

6. vasárnap

7. péntek

27.

6. csütörtök

23.

5. kedd

18.

5. szombat
14.

5. szombat

10.

5. szerda

3. szombat

4. péntek

49.

4. hé�ő

2. péntek

2. vasárnap
44.

4. szombat

DECEMBER
1. csütörtök

45.

4. szerda

NOVEMBER
1. kedd

3. szombat

40.

3. szerda

35.

2. kedd

3. vasárnap

OKTÓBER
1. szombat

48.

2. péntek

2. szombat

3. péntek

4. hé�ő

11. péntek

SZEPTEMBER
1. csütörtök

36.

2. csütörtök

3. kedd

26.

2. hé�ő

3. vasárnap

AUGUSZTUS
1. hé�ő

4. péntek

7.

2.

2. szombat

JÚLIUS
1. péntek

4. péntek

18. kedd
3.

1. szerda

4. kedd

10. hé�ő

4.

JÚNIUS

1. vasárnap
22.

3. csütörtök

MÁJUS
17.

2. szerda

3. csütörtök

ÁPRILIS
1. péntek
13.

2. szerda

3. hé�ő

9.

2. vasárnap
5.

1. kedd

11. kedd

5.

MÁRCIUS

1. kedd

6.

52.
1.

FEBRUÁR

1. szombat

39.

NYÉKLÁDHÁZA
ÜDÜLŐ

2022

JANUÁR

BMH BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Székhely: 3527 Miskolc, Besesnyői út 26.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonproﬁt.hu
Web: www.bmhnonproﬁt.hu

31.

HULLADÉKNAPTÁR
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31. szombat
A változtatás jogát fenntartjuk!

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
falevél, ágnyesedék, vágo� fű, gyom, stb.
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig
és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok melle�.

Mi nem helyezhető a szelek�v edénybe: zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak ítélt hulladék; Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
CD-lemez, magnó és videókaze�a; semmiféle üveg; zsírral szennyeze� műanyag ﬂakon; élelmiszer maradványt tartalmazó papír.
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék
kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve edényekben
háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

