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Miről döntött a testület
februárban?
Február 7.
Nyilvános testületi ülés
 Elnapolta a nádasdladányi ÁMK
2012. évi költségvetésének tárgyalását.
 Elnapolta a Nádasdladány-Csór
Községek Körjegyzősége 2012.
évi költségvetésének tárgyalását.
 Elnapolta az Önkormányzat
2012. évi költségvetésének tárgyalását.
 A nádasdladányi ÁMK 2011. évi
pénzmaradványának, iskolai eszközök, berendezések, bútorok vásárlására történő felhasználásáról.
 Elnapolta Csór Község Önkormányzat - a csóri Csivitelő Óvoda
Nádasdladányi ÁMK-ban történő
közös fenntartására vonatkozó –
megkeresését.
 A polgármesteri cafetéria keretösszeg és részletszabályok megállapításáról
 A köztisztviselői cafetéria keretösszeghez pénzügyi fedezet biztosításáról
 A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti
feladatellátásáról
 A helyi katasztrófavédelmi és
polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos tájékoztatót
 Tiszttartó Szilvia és Kövér László kérelméről

e-mail: hivatal@nadasdladany.fejer.hu

adott, mégpedig „fasegéllyel”. Az
Önkormányzatnak erre elkülönített pénzeszköze nem volt, így a
2012. évi költségvetésbe betervezett 316 ezer Ft átmeneti segély
keret terhére oldottuk meg. A tüzelőre 308 ezer Ft-t költöttünk, 62
családnak tudtunk ezzel segíteni.
Mivel emiatt az átmeneti segély
keretösszege jelentősen lecsökkent, ezért nagyon kevés pénz
maradt a további átmeneti segély
kérelmekre. Ennek megfelelően
fogja a szociális bizottság a döntéseit meghozni, kérem a lakosság, illetve a kérelmezők megértését

Tájékoztató a 2012 évi
közmunkaprogramról
Az önkormányzat az idei évben is
pályázik a közmunka programra.
A jelenleg érvényes feltételek 85
%-os támogatást nyújtanak a
munkavállalók béréhez. Ez sajnos
kedvezőtlenebb a tavalyi 95 %-os
támogatáshoz képest, így az idei
évben összesen csak 28 főt tudunk alkalmazni, változó időtartamban, változó munkakörrel 3-5
hónapra. Az intézményekben, a
hivatalban és a közterületeken
fognak majd munkát végezni. Az
idei szűkös költségvetésben sajnos több fő alkalmazására nem
maradt már betervezhető önrész.

Költségvetésben semmi
pénz…
Néhány szót az átmeneti
segélyről
A szokatlanul hideg időjárásra való tekintettel a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság különös figyelmet
szentelt a lakosság helyzetére,
pontosabban arra, hogy a fagyás,
kihűlés veszélye senkit ne fenyegessen. Az intézkedés keretében
segítséget
az
Önkormányzat

A 2012-es év költségvetése nagyon sok egyeztetésen ment keresztül, mire sikerült véglegesíteni. Nagyon szűkös volt a tavalyi
költségvetés is, de az idei még
nagyobb pénzügyi fegyelmet követel. Mivel az intézmények, a hivatal, a község működését nem
veszélyeztethetjük, így a községben sajnos semmilyen fejlesztésre
nem maradt forrás.

A képviselő testület nem tudott
szorítani már ennél jobban semmilyen kiadáson. Kérem a lakosság megértését és türelmét erre
az évre, hiszen beruházás, fejlesztés, felújítás nem lesz. Tisztában vagyunk az egész községet
érintő problémával, az utak állapota mindenhol katasztrofális.
Próbálunk valamilyen megoldást
keresni erre, ha az idő is engedi
ezt. Egyetlen megoldás a pályázati forrás lenne, de egyelőre
nincs megfelelő pályázat kiírva,
de ha lenne, a pályázathoz az önrész biztosítása sem lenne adott.
Tudjuk, ez a probléma óriási,
megpróbáljuk erre a megoldást
valahogy megkeresni. Kérem
megértésüket, hiszen az önkormányzatok sincsenek jobb helyzetben, mint a családok, vállalkozások, stb. nehéz idő van mögöttünk, de még nehezebb áll előttünk.

Jótékonysági rendezvény
Nagy volt az összefogás egy lakótársunkért. Kövér László Márk, 9
hónapos kisfiú májátültetésen
esett keresztül, és a szülők (főként az édesanya) németországi
kint tartózkodásához volt szükség
segítségre. Nagyon büszke vagyok a nádasdladányiakra, hiszen
példamutató összefogással közel
800 ezer Ft gyűlt össze, amelyben
mi is segítettünk. Nagyon jól sikerült a jótékonysági délután a kastélyban, kár, hogy kevesen vettek
részt a helyi lakosok közül, de aki
ott volt, annak felejthetetlen élményben volt része.
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Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet mindenkinek, aki
bármilyen úton segítséget nyújtott
ebben a kezdeményezésben, bízunk benne, hogy eredményes
lesz az összefogás, és Lacika
gyógyultan tér haza Németországból.
Varga Tünde
polgármester

Iskolás Hírek
A karácsonyi ünnepségre igen
színes műsorral készültünk. Dalokat, verseket, táncot és egy színdarabot adtak elő tanulóink. Az
előadást a tanárokból álló kórus
zárta.
Január 13-án fejeződött be az I.
félév. Tanulóink január 19-én vihették haza a félévi értesítőket.
A tollaslabda körzeti versenyről 8
tanulónk jutott a megyei döntőbe.
Szeptember óta van iskolánkban
tollaslabda szakkör és máris szép
eredményt értek el tanulóink.
Sajnos a sok örömteli eseményt
egy nagyon sajnálatos eset zavarta meg. December 30-án délelőtt
észleltük, hogy az igazgatói iroda
ablakát betörték és az igazgatói
irodában lévő páncélszekrényt és
kisszekrényt
felfeszítették.
A
szekrényeket, fiókokat átkutatták,
valószínűleg pénzt kerestek, nem
tudván, hogy az iskolai szekrényekben, fiókokban pénzt nem
tartunk!!! Az okozott kár így is jelentős, 200.000,- Ft-os kárt okoztak a behatolók az iskolánknak.
Február 2-án szülői értekezletet
tartottunk, ahol értékeltük az I.
félév munkáját.
Iskolánk farsangi rendezvénye
február 25-én igen jól sikerült.
A 3 óra nagyon gyorsan elrepült,
igen ötletes jelmezeket láttunk.
Sok finom süteményt ettünk. Köszönjük a Szülői Munkaközösség
tagjainak fáradságos munkáját.
A 4. 5. 6. 7. 8. osztály műsorát
nagy tapssal köszöntötték a farsang résztvevői.
Harmatiné Pap Éva
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Fejérvíz Zrt.
tájékoztatója szennyvízcsatorna rákötéssel kapcsolatban
Nem rég megjelent a 2011. évi
CCIX. a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 2012. július 13án hatályba lépő 83. § (3) bekezdése, mely szerint az ingatlan tulajdonos 2013. július 1.
napjáig köteles ingatlanát a
meglévő közterületi csatornára
rákötni, ha az műszakilag elérhető módon kiépült, és műszakilag rendelkezésre áll.
Nem célszerű megvárni a rákötés határidejét, mert a 2011. évi
CCI. Törvény 234. §-a tízszeresére emelte a talajterhelési díj
mértékét. Így a korábbi alapdíj,
ami 120 Ft/m3 volt, 2012. február 1. napját követő fogyasztás
után 1200 Ft/m3-re emelkedik,
amit még – a felszín alatti vizek
érzékenységére vonatkozóan –
1,5-szeres szorzóval kell figyelembe venni.
Egyszerűbben fogalmazva: a
2012 évi fogyasztás után 2013ban 10-szer magasabb talajterhelési díjat kell fizetni, mint
idén a 2011 évi fogyasztás
után.
A talajterhelési díjat az önkormányzat helyi adóként veti ki, illetve hajtja be azon ingatlantulajdonosoknál, illetve vízfogyasztóknál, akiknél a szennyvízcsatorna a rákötés szempontjából
műszakilag rendelkezésre áll.
Javasoljuk, hogy szennyvízcsatornára való rákötést mielőbb
kezdeményezze, mert már most
látszik, hogy sorolnunk kell a bekötési igények teljesítését, és aki
hamarabb kezdeményezi, hamarabb tud rákötni.
Ha már döntött, és telkére a bekötőcsonk nyúlik be, a bekötési
kérelmet értelemszerűen töltse
ki, írja alá és a polgármesteri hivatalba vigye be, igazoltassa le,
mert ott történik az igények öszszegyűjtése.

2.
Ne felejtse el telefonszámát
is megadni, mert a Fejérvíz Zrt.
fogja Önöket megkeresni a rákötés ütemezését és részleteit illetően.
Ha ingatlanjához nem épült bekötési csonk, a csatorna bekötéséhez engedéllyel rendelkező
tervezővel kiviteli tervet kell készíttetnie. Ez esetben szíveskedjen felkeresni a Fejérvíz Zrt. Kőszárhegyi Üzemmérnökség ügyfélszolgálati irodáját, melynek
címe: Szabadbattyán, Vasvári
Pál u. 18. ; telefon: 40/200-344,
e-mail:
fejerviz_khegy@fejerviz.hu
Fejérvíz Zrt.

Nemdohányzók védelméről és
a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásáról közérthetően
Havonta ezreket költ azért, hogy
egészségtelenül éljen!
2012. január 1-től tilos a dohányzás!
A törvény szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket
figyelembe véve indokolt és
szükségszerű lépés volt. A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosokat számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.
De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények
és a munkahelyek zárt légterű
helyiségeiben, a szórakozó- és
vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a
megállóikban, a játszótereken és
öt méteres környezetükben. A
helyi önkormányzatok mindemel-
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lett további közterületeken is
megtilthatják a dohányzást.
A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas
terület a közoktatási intézményeknél,
gyermekjólétigyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.
Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt
méterre lehel kijelölni, kivéve
azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál
van lehetőség.
Az ÁNTSZ utódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet
munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. 2012. április 1-től
magánszemélyek esetében akár
50 ezer forintos, intézmények
esetében pedig 2,5 millió forintos
bírságot is kiszabhatnak, ha nem
tartják be a szigorított törvényt.
Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek
következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A
hatóságoknak nem az a céljuk,
hogy minél többet bírságoljanak,
hanem, hogy a tiltás miatt még
többen leszokjanak a cigiről. Ez
egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat
és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel
a www.leszemacigit.hu weboldalt.
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Tisztelt Nádasdladányi
Lakosok!
Az elmúlt időszakban nagy változáson ment át a Nádasdladányi
Polgárőrség, és jelentős változá-
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sok várhatók az országos Polgárőr szövetségen belül is.
2011. június 25-én közgyűlést tartottunk, ahol sajnálatos módon
(személyes okok miatt) Gerván
Ákos az elnökségről lemondott. A
testület egyhangú szavazata alapján Bocs Lajost választotta elnöknek.
Ez úton is szeretnénk Gerván
Ákosnak megköszönni az eddigi felelősségteljes munkáját.
Az új vezetőségre komoly terhek
nehezednek, amiket csak úgy tudtunk megoldani, hogy megváltoztattuk az egyesület nevét.
A „,Polgárőr Egyesület” helyett
„Nádasdladányi
Polgárőrség”
alakult. 2011. évben részt vettünk
a Nádasdladányi falunapon, ahol
szerencsére nagy érdeklődéssel
KRESZ ügyességi,- és kerékpáros – motoros versenyt rendeztünk. A verseny lebonyolításáért
ez úton köszönetet mondanánk
Kulcsár Zoltán körzeti megbízottnak, Galaczi Erik polgárőr társunknak és Varga Dánielnek.
A versenyt az idei falunapon is
szeretnénk megismételni, ahol
ismét megmérettethetik magukat
a résztvevők.
Talán elmondhatjuk, hogy elég
zord télen vagyunk túl. A nagy hidegre való tekintettel felkerestük
otthonaikban nap, mint nap az
idős, vagy egyedül élő, vélhetően
segítségre szoruló Nádasdladányi
lakosokat.
A polgárőrtársak segítségüket
ajánlották fel, favágás, bevásárlás
vagy egyéb házkörüli munkákban,
továbbá jelezték az önkormányzat
felé, ha valaki tüzelőre vagy
egyéb segítségre szorul. Ezúton
szeretnénk kérni mindenkit, ha a
polgárőrtársak megjelennek otthonaik előtt, jöjjenek ki a kapujuk
elé, és közöljék, hogy minden
rendben van. Ezzel is elősegítik a
munkájukat. Szeretnénk kérni a
lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, és ha szükséges hívjanak
segítséget a Polgárdi Rendőrkapitányságtól, vagy akár tőlünk a lent
ismertetett telefonszámon. A polgárőr telefonszámok csakúgy,
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mint a rendőri szerveknél, éjjel- nappal elérhetőek.
Itt szeretnénk felhívni a lakosok
figyelmét, hogy ha ismeretlen
személy, vagy személyek jelennek meg a kapujukban, bármiféle
kifogással, semmilyen körülmények között ne nyissanak még
csak kaput sem, ha csak érdemlegesen nem tudják igazolni az
ingatlanukra való bejutási szándékot.
És kik azok a személyek, akik
ilyen igazolvánnyal rendelkeznek?
A gázművek, vízművek, kéményseprők, vagy az áramszolgáltatók.
Ők az igazolványuk felmutatásával jogosultak az udvarra történő
belépésre, de csak a mérő helyéig!!
Ne vásároljanak házalóktól!
Nem biztos, hogy eladási szándékkal jönnek, hanem felmérni a
környezetük helyzetét, szokásaikat, hogy éjjel visszatérjenek és
kirabolják Önöket!
Legyen Önökben egy kis
egészséges bizalmatlanság!
Épp ezért az udvaraikon lehetőleg
ne hagyják kint értékeiket, és az
udvaron parkoló gépjárművet
gondosan zárják be, vegyék ki az
értékeiket, okmányaikat (forgalmi
engedély, jogosítvány,stb.)!
Sajnos nemrég történt egy sajnálatos eset a településen, ahol zárt
kapubejárót feltörve jutottak be az
udvarra és eltulajdonították a
nagy értékű gépjárművet. Ez nem
az első eset volt, de ha összefogunk, akkor reméljük, hogy az
utolsó.
Gondolom, sokan hallották, hogy
az iskolába is betörtek az elmúlt
év végén. „Szerencsére” nagy értéket nem tudtak magukkal vinni
az elkövetők, de így is jelentős
kárt okoztak a nemrég felújított
ablakokban, ajtókban.
Említést szeretnék tenni a közterületeink biztonságáról. Hétköznapokon nem jellemző, de hétvégén az ún. „Disco” napokon szinte
már tűrhetetlenek a körülmények
annak ellenére, hogy a szórakozóhelyek vezetői mindent megtesznek a rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében.
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Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az
ittas, „jókedvű” fiatalok, akik többnyire nem is Nádasdladányi lakosok semmibe veszik a közösség
munkáját, megrongálnak szinte
mindent, ami az útjukba kerül.
Próbálunk jelen lenni és megakadályozni ezeket a rongálásokat kisebb – nagyobb sikerekkel. A hétvégeken megerősített létszámmal
teljesítjük a szolgálatainkat, amibe
többnyire a körzeti megbízottunk
is részt vesz. Továbbá segítségünkre vannak a Polgárdi Rendőrkapitányság járőrei is.
2011 őszén egy közös akciót
szerveztünk a Polgárdi Rendőrkapitánysággal, amin a polgárőrség mellett részt vett a településünk jegyzője, és a Gyámhatóság
képviselője is. Ennek az volt a célja, hogy a szórakozóhelyeken ne
tartózkodjanak kiskorú gyermekek, és fiatalkorúakat ne szolgáljanak ki szeszes itallal. Az akciónk
sikeresnek mondható.
A két szórakozóhely közül az
egyikben mindent rendben találtunk, a másik mire odaértünk, bezárt.
Az idén is szeretnénk hasonló akciókat szervezni, ha nem is minden hétvégén, de legalább havonta – kéthavonta mindenképpen.
Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét arra, hogy ha a gyermekük a barátjukhoz vagy barátnőjükhöz kéretőzik, akkor bizonyosodjanak meg arról, hogy tényleg
oda mennek-e, és nem a discóba.
A kiskorú gyermek 20 óra, a fiatalkorú gyermek 22 óra után csak
szülői felügyelettel tartózkodhat a
szórakozóhelyen, ellenkező esetben a szülő vonható felelősségre
és annak anyagi vonzata is van,
hiszen szabálysértésnek minősül,
és pénzbírsággal sújtható. A legvégső esetben a szülői felügyelet
is megvonható. Sajnos mindig
mindenhol nem tudunk ott lenni
ha baj van, akárhogy is szeretnénk. A létszámunk és az anyagi
lehetőségeink korlátozottak, ezért
várunk minden Nádasdladányi lakost, aki elmúlt 18 éves és büntetlen előéletű, és van kedve hozzá,
jelentkezzen, szeretettel várjuk.
Tudjuk, polgárőrnek lenni nem
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könnyű feladat, hiszen amíg mások alszanak, addig mi vigyázunk
az Önök értékeire.
Ennek ellenére szívesen és önként vállaljuk díjazás nélkül, sőt
mi még ezért tagdíjat is fizetünk!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, ha
elhunyt szeretteik temetésénél
szükségesnek tartják a polgárőr
intézkedést
(forgalomirányítást,
parkoló autók őrzése), jelezzék
felénk az alul található telefonszámokon.
Támogatásból tartjuk fenn magunkat, ami egyre kevesebb. Az
önkormányzattól, és a postahivataltól kapunk támogatást, ami
csupán az üzemanyagra és a
gépjármű fenntartásra elég
Évek óta szeretnénk magunknak
egységes szolgálati ruhát és új
eszközöket, hogy még hatékonyabban végezhessük a feladatunkat. Ezúton szeretnék mindenkit megkérni, hogy az adója 1 % ával segítse munkánkat!
Adószámunk:
18268489-1-07,
vagy ha adományt szeretnének
felajánlani, akkor a számlaszámunk: 11736099-20005650.
A Nádasdladányi Polgárőrség
éjjel nappal az Önök szolgálatában áll!
Támogatásukat előre is köszönjük!
Végül, de nem utolsósorban szeretnénk megköszönni, az év végi
polgárőr bálhoz nyújtott adományaikat, Varga Tünde polgármester asszonynak, hogy a főzéshez
a húst biztosította, és Dr. Lovas
Györgynek, aki finom italokkal járult hozzá a jó hangulathoz.
Bocs Lajos
Polgárőrség elnöke

Telefonszámaink:
Elnök: 06-20/993-9998
Alelnök: 06-20/262-9660
Szolgálatvezető: 06-20/444-5080
Szolgálatot végző: 06-70/5569845

Megújult a könyvtár
Több mint 2 hónapos munka után
elkészült a község könyvtárának
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belső felújítása. Teljesen ki
lettek cserélve a villanyvezetékek
és világítótestek, kapcsolók. Az
álmennyezet felrakásával és annak szigetelésével gyorsabban és
kevesebb költséggel lehet befűteni a helységet. Emellett új belső
festést is kapott az épület, le lett
cserélve a padlóburkolat, valamint
fel lettek újítva a mosdóhelységek
és az előtér is. A munkálatokat
szakemberek mellett közmunkások végezték a falugazda, Mekota
Péter vezetésével.
Köszönöm Szekeres Zoltánné
ÁMK igazgatónőnek, Varga Tünde polgármesterasszonynak és a
Képviselő Testületnek a messzemenő támogatásukat és segítségüket, amiért létrejöhetett a település egyik kulturális központjának felújítása, köszönöm Mekota
Péternek a munkálatok technikai
vezetését, Farkas Lászlónak, Csík
Ferencnek és Szabó Zsoltnak,
akik kölcsönadott eszközökkel
segítették a könyvtár megújulását,
és köszönöm a könyvtárhasználóknak, akik türelmükkel támogatták, hogy minőségi munkát végezhessünk. Az épület szépítése
mellett lehetőség szerint igyekszem a belső, tartalmi megújulást
is erősíteni, és új szolgáltatásokat
bevezetni.
Az intézmény március 12-től látogatható, egy megújult környezetben várja a kikapcsolódni vágyó
olvasókat.
Nagy László
könyvtárvezető

E.ON tájékoztató a gallyazási munkákról
Elöljáróban szeretnénk leszögezni, hogy egy veszélyes, és a lakosság által egyáltalán nem támogatott feladatról van szó. Tisztában vagyunk vele, hogy a lakosság többsége szemében a
gallyazási tevékenysége negatív
megítélés alá esik, mivel a fák akkor a legszebbek, ha természetes
módon nőhetnek. Másrészt viszont az áramellátás biztonságának, színvonalának fenntartása
közérdek. Fontos tudni, hogy a
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hálózatainkon történő üzemzavarok, hibák (áramkimaradások)
többségét még mai nagy részben
a vezetékekbe benőtt, illetve rádőlő fák okozzák! Az üzemzavarok
mellett életveszélyes helyzetek is
keletkeznek a gondozatlan, vezeték közeli fák miatt. A lakosság,
az Önkormányzat és az EON Hálózat közös érdeke a rendezett,
illetve biztonságos állapot elérése
és fenntartása. A törvényi háttér
egyértelmű: a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény
(VET), illetve a villamosmű biztonsági
övezetéről
szóló
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet
alapján a biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait
az ingatlan tulajdonosa, kezelője
köteles rendszeresen eltávolítani,
ha azok a szabadvezetéke biztonsági övezetének határát elérik.
Erre a kötelezettségre minden évben újság hirdetés formájában
hívjuk fel az ingatlantulajdonosok
és az Önkormányzatok figyelmét,
de a települések nagy részén
egyáltalán nincs ilyen jellegű
megelőzés, a gallyazásra az önkormányzatok nem tudnak erőforrást biztosítani. Idővel a fák túl
közel nőnek a közcélú erősáramú
szabadvezeték hálózat áramvezetőihez, az elektromos hálózat
fenntartójának pedig kötelessége
a baleset, és üzemzavar veszély
megszüntetése.
Gyakran felmerül a kérdés, hogy
miért nem lehet a gallyazást minimalizálni, és a növekedés mértéke szerint, évente akár többször
is felvonultatni a kivitelezőt? Minden tevékenységet – így a biztonsági övezet tisztántartását is –
úgy kell megtervezni és megszervezni, hogy egyszeri ráfordítással
hosszú távra kihatóan (1-2 év)
megszűnjön a fák okozta veszélyhelyzet! Amennyiben a növényzetről csak nagyon kis mértékben
kívánunk ágakat levágatni, akkor
a visszanövés miatt, egyre gyakoribb szélviharok miatt újra és újra
sok áramkimaradást okoznának.
A gallyazásra kötött szerződések
számos műszaki előírást, minőségi elvárást fogalmaznak meg,
és az EON Hálózat komoly
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szankciókkal tud élni a kivitelező
felé, amennyiben nem csökken a
hibaszám, illetve ha a munkavégzés után jogos panaszok keletkeznek. Az Önkormányzatok, és
lakosság támogató hozzáállása
nélkül viszont a kivitelező is nagyon nehezen tud az elvárásoknak megfelelni. Természetesen
nem célunk a fáknak komoly
„egészségkárosodást”
okozni,
ezért minden alvállalkozónk köteles kertészeti végzettségű munkavállalót is foglalkoztatni, de a
biztonsági szempontok elsőbbséget élveznek, a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket csak korlátozottan lehet figyelembe venni.
Kérjük az önkormányzat és a lakosság megértését abban, hogy
nem öncélú pusztításról, hanem
élet,- és vagyonvédelmi okokból
szükséges, elengedhetetlenül fontos tevékenységről van szó!
E.ON Áramhálózati Zrt.

Március 15.-i ünnepség
A Március 15-i ünnepséget március 14-én, szerdán tartja az általános iskola és az önkormányzat
közösen.
A nádasdladányi Közösségi Házban 17 óra 30 perces kezdettel
kerül sor az ünnepi műsorra, azt
követően fáklyás felvonulás lesz
az iskolai Emlékműhöz, majd elhelyezzük a megemlékezés koszorúit.
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- nyilatkozattal (a tulajdonosé
marad a tárgy, a helytörténeti
anyag része lesz)
- átadó nyilatkozattal (a tárgy átadásra kerül az Önkormányzat
részére, helytörténeti célra)
Kérjük, aki részt kíván venni velünk együtt a gyűjtemény létrehozásában, nézzen körül pincében,
padláson, könyves polcon vagy az
emlékei között, hívja ismerőseit azokat is, akik elszármaztak Nádasdladányból - és ajánlja fel féltve őrzött tárgyait a jó cél érdekében. Első találkozónk 2012. március 23-án 18 óra 30 órakor lesz a
Közösségi Házban, ahol mindenről pontos tájékoztatást adunk, illetve erre az alkalomra már lehet
hozni a felajánlott anyagokat.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk:
Borsányi Lászlóné
képviselő

Akció a Nádas ABC-ben!
Március 1 – 15 között
Termék
Kristálycukor
Finomliszt
Napraforgó
étolaj
Burgonya
Konkoly füstölt kolbász
Sertés párizsi
Trappista
sajt
8
tojásos
tészta
20
dkg
Szörp 2 l

Akciós ár
299 Ft/kg
119 Ftkg
369 Ft/l
69 Ft/kg
1090 Ft/kg
599 Ft /kg
1190 Ft/ kg
149 Ft/db

189 Ft/ db

Felhívás! Kedves Olvasó!
Helytörténeti anyagokat próbálunk
gyűjteni településünk múltját bemutató kiállításhoz. Keresünk:
tárgyakat,
dokumentumokat,
fényképeket, történeteket, településünk jelentős személyiségeit
(mesteremberek, tanárok, kétkezi
emberek, gyógyítók, civil szervezetek és mozgalmak indítóit,
gyermeki emlékeket stb.)
A relikviákat fel lehet ajánlani:
- egy kiállítás idejére (átvételi elismervény ellenében)

ELADÓ!
(Betegség miatt)
Nádasdladány Sörtetőn az 1117
helyrajzi szám alatti 600 négyszögöles szántó, fele szőlővel, rajta
présházzal, teljes felszereléssel,
kúttal, eladó. Tulajdonos: Szőke
László Székesfehérvár, 22/341985, érdeklődni lehet még Buzás
Lajosnénál: 20/593-7750 telefonon.
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FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD NÁDASDLADÁNYON
Nádasdladány Község Önkormányzata idén sikerrel pályázta meg az Európai Unió által kiírt KEOP
6.1.0/A/09-11 „A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című pályázatot, melyen a Gróf Nádasdy Ferenc Általános Iskola diákjai vettek részt.
A projekt célja volt, hogy a tanulók környezetről alkotott képét alakítsuk, akik ezáltal jobban figyelnek
a környezeti értékekre, azok óvására, a környezettudatos magatartással és viselkedési minták továbbadásával. A projekt keretében 3 napos komplex rendezvénysorozaton vettek részt Tatán az iskola alsó és felső tagozatos tanulói, ahol filmvetítések, interaktív kiscsoportos foglalkozások, előadások, különböző vetélkedők voltak FENNTARTHATÓ.A megszerzett tudásukat egy összetett
csapatversenyen mérték össze (hulladékszobor készítése, szelektálás, totó a klímaváltozásról,
ügyességi játékok).
A „Ne pazarolj!“ témakörű rajzpályázat díjazottjai:
1. szakmai nap felső tagozatos győztesei:
1. Turner Tímea
2. Lazareszku Felícia
3. Kiss Bálint
2. szakmai nap felső tagozatos győztesei:
1. Mekota Szabina
2. Demeter Zoltán
3. Csizik Angelika
3. szakmai nap felső tagozatos győztesei:
1. Cseh Ádám
2. Tóth Áron
3. Bezzeg Viktória
A szakmai napokat követően az iskolán belül megrendezésre került a „Bringázz a suliba!” vetélkedő, ahol a legtöbb pontot gyűjtő csapatok értékes sportnyereményeket kaptak.
Nyertesek:
Felső tagozatos csapatok:
1. Defektesek
2. 8. osztály
3. 7. osztály

Alsó tagozatos csapatok:
1. Delfinek
2. Kaszások
3. Csipet Csapat
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Nádasdladány Község Önkormányzata tájékoztató lapja
8145 Nádasdladány Petőfi u. 1.

Tel: 22/443 502 Fax: 22/443 533
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