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Miről döntött a testület
áprilisban, májusban és
júniusban?
Április 24.
Nyilvános testületi ülés

 A Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának VIII. számú
módosításáról
 A Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi irodavezető megkereséséről
 Az ÁMK 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról
 Az ÁMK Alapító Okiratának
módosításáról
 Nádasdladány-Csór Községek Körjegyzősége 2011. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóról
 A Fejérvíz Zrt. beruházási javaslatairól
 Polgárdi Önkéntes Tűzoltóság fenntartásához történő hozzájárulásról
 Menyhárt Ibolya hivatásos
gondnok Kastély út 80. szám
alatti ingatlanra vonatkozó ajánlatáról
 Körjegyző
jogviszonyának
megszüntetéséről és végleges
áthelyezéséről
 Körjegyzői állásra vonatkozó
pályázat kiírásáról
 Az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Április 24.
Nyilvános együttes
testületi ülés
 Körjegyzői helyettesítésről

e-mail: hivatal@nadasdladany.fejer.hu

Június 4.
Rendkívüli nyilvános együttes
testületi ülés
 Nádasdladány-Csór Községek Körjegyzősége alapító okiratáról szóló 19/2011. (III. 16.)
számú határozat módosításáról
 Körjegyzői állásra vonatkozó
új pályázat kiírásáról
Június 4.
Rendkívüli nyilvános
testületi ülés
 Folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról
 Támogatás megelőlegezési
hitelkeret meghosszabbításáról
 Nádasdladány Község Önkormányzat
Képviselőtestületének a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról
szóló
1/2004. (I. 22.) önkormányzati
rendelet 1. számú függelékének
elfogadásáról
 Székesfehérvár Megyei Jogú
Város 13/2011. (V. 9.) önkormányzati rendeletének, a térítési
díjak módosítására vonatkozó
javaslatáról

Tájékoztató a közmunkaprogramról
Az előző évekhez hasonlóan az
idei évben is folyamatosan részt
vesz az Önkormányzat a Munkaügyi Központ által indított
közmunkaprogramban. Mivel a
közmunkában résztvevők bérének támogatása alacsonyabb
mértékű, mint a tavalyi évben,
tehát az önkormányzat több
pénzt kell, hogy hozzátegyen,

így kevesebb személyt tudunk
az idei évben alkalmazni.
A programban résztvevők a közterek, parkok rendezésével, karbantartásával foglalkoznak, és
az idei évben is 2 kertben növénytermesztéssel foglalkozunk.
Ezenkívül néhányan az intézményeinkben, az önkormányzatnál dolgoznak. A jó idő beköszöntével folyamatos a fűnyírás,
a gazolás, virágágyások rendezése, hogy környezetünk szép
és rendezett legyen, még ha az
anyagi lehetőségek igen szűkösek, akkor is.
Kérek mindenkit, saját területét
tartsa rendben, tisztán, gondozottan, hogy legyen községünk
összképe „takaros település”.

Körjegyző nélkül…
Sajnos 2012. május 14. napjától
nincs körjegyző a polgármesteri
hivatalban, csak helyettesítő
jegyző látja el a teendőket. Király
Zsuzsanna volt körjegyző Fejér
Megyei Kormányhivatal Szabálysértési Osztályán folytatja
tovább munkáját, így a képviselő
testület pályázatot írt ki a körjegyzői állásra.
Remélhetőleg július közepére
már lesz új körjegyzője Nádasdladány és Csór településeknek.
Sajnálatosan a könyvelői feladatokat is megbízással kell ellátnunk májustól addig, míg a gyesen lévő dolgozónk vissza nem
tér a munkába (szeptember).
A munkák akadálytalanul folynak, igyekszünk úgy dolgozni,
hogy a lakosság részére az ügyintézés folyamatos legyen, de
bizony nagy terhet jelent ez az itt
dolgozóknak, hiszen sokkal több
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feladatot kell most ellátniuk, mint
eddig.
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ták el a veszélyesebb részeit,
így néhány évig ismét biztonsággal közlekedhetünk rajta.

Ezúton is kérem a lakosság türelmét erre az átmeneti időre, illetve ezúton szeretném megköszönni kolleganőim, kollégáim
szorgalmas, kitartó, önfeláldozó
munkáját, hiszen volt olyan közeli időszak, ami igencsak „embert próbáló” volt mindannyiunk
számára. Köszönöm nekik magam, és a lakosság nevében is.

EU élelmiszersegély
program
Minden évben pályázunk a
Gyermekétkeztetési Alapítványnál élelmiszersegélyre. Így volt
ez most is, jött az értesítés, hogy
kakaó lesz a kiosztandó termék.
Egyrészt örültünk, hiszen a
gyermekek kedvence, másrészt
pedig sajnáltuk, hogy csak egyfélét és 500 főre viszonylag keveset nyertünk, de a gyermekek
nagyon örültek neki, a visszajelzések erről szóltak.
Főként gyermekes családokat
próbáltunk kiválasztani, nekik
segíteni ezzel. Az előrejelzésekből úgy tűnik, hogy talán a késő
őszi pályázatban már más termékek is bekerülnek, és ha nyerünk, ismét tudunk a rászorultakon segíteni.

Falugazdánk
vezetésével
a
közmunkásaink szépen elkészítették az új hidat, korlátokkal lát-

Hallhattunk musical dalokat,
nótákat, mulatós zenét, voltak
slágerek, néptánc, és este szuper diszkó a fiataloknak. Természetesen nem tudunk mindent
megemlíteni, hiszen bőségesen
volt program, voltak versenyek,
jutalmak,
evés-ivás,
mókakacagás, aki akarta, jól érezhette
magát.

Falunap
A szokásos időpontban június
első szombatján a szokásos zenés ébresztővel indult a falunap.
Gazdag program volt, gyermekek közép- és idősebb korosztály is megtalálhatta a kedvére
való szórakozást.
Az ingyenesen igénybe vehető
csúszdánál állandó sor állt, a
tűzoltók különleges bemutatóját
sokan, nagy érdeklődéssel nézték, néhány eszközt ki is lehetett
próbálni.

Köszönöm
munkáját!

mindenki

segítő

Iskolás Hírek
Február 29-én a felső tagozatnak bűnmegelőzési előadást tartott a Fejér megyei Rendőrkapitányság előadója.
Március 3-án a Zrínyi Ilona Matematikaverseny
díjkiosztójára
volt hivatalos Szunyogh Noémi
7. osztályos tanuló, aki a megyei
döntőn 8. helyezést ért el.
Március 7-én a Duna Tv forgatott
az iskolában, az iskola környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége volt a műsor témája,
melyet a március 24-i Talpalatnyi
zöld című műsorban vetítettek
le.

Kishíd promonád
Veszélyessé vált a Promonádon
a kis fahíd, a gerendák már elkorhadtak, nem lehetett biztonságosan ott közlekedni. Mondhatnánk úgy is, hogy „megérett a
cserére”.

2.

Láthattunk íjászbemutatót, rendőrkutyás bemutatót, zumbázhattunk, miután jót ettünk a székelykáposztából. Délután minden helyi csoport bemutatta legújabb produkcióját: ovisok, iskolások, nyugdíjasklub, néptánc
csoport.

Március 14-én a Közösségi
Házban megemlékeztünk az
1848-as forradalom és szabadságharcról, utána fáklyás felvonulás és koszorúzás következett.
Március 21-én projekthét indult a
Víz világnapja alkalmából, melynek zárásaként a gyerekek a
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székesfehérvári Vízmű telepen
tettek látogatást.

val juthattak tovább és így szinte
bejárták az egész kastélyparkot.

Március 27-én fogadtuk a szülőket a nyílt nap keretében.
A 6. osztály műsorával megemlékezést tartottunk a Rákóczi
emléktáblánál március 29-én.
Diákjaink részt vettek a Mezei
futóverseny döntőjén a Bregyó közben:
Pátkai Kitti a 13., Faragó Fanni a
20., Demeter Zoltán a 26., Németh Dzsenifer a 31. helyezést
érte el.
Április második hetében ismét
projekt hét volt, amit a Költészet
napi rendezvényünk zárt le. Az
iskolai szavalóverseny győztesei
verset mondtak és a várpalotai
Mézengúzok együttes zenésverses műsora következett a
gyermekek nagy örömére.

Megemlékezvén a Föld napjáról
április 23-án szemetet szedtünk
az iskola környékén és a falu
több pontján, a Közútkezelő Kht.
közreműködésével, akik a kesztyűket, zsákokat és a láthatósági
mellényeket biztosították számunkra.
Megtörtént a leendő első osztályosok beíratása, 19 gyermek
kezdi meg szeptemberben az első osztályt.

Polgárdin fiú focicsapatunk a
körzeti versenyen vett részt.
Április 11-én ismét nagyon
eredményes papírgyűjtést tartottunk. I. helyezett a 4. és 7. osztály, II. helyezett a 3. és 8. osztály, III helyezett a 1. és 5. osztály, IV. helyezett a 2. és 6. osztály lett. Az osztályok összesen:
6733 kg papírt gyűjtöttek össze.
Lány focicsapatunk igen eredményesen szerepelt a Körzeti
futballversenyen, . helyezettek
lettek, így továbbjutottak az Ercsiben megrendezett megyei
döntőbe, ahol a III. helyet szerezték meg.
A csapat tagjai: Antal Mária,
Göncz Alexandra, Ferenczi Fanni, Vass Cintia, Gaszner Viktória,
Fister Flóra, Szeidenléder Izabella, Szeidenléder Mónika és
Faragó Fanni.
Április 21-én egy új kezdeményezésre
hagyományteremtő
szándékkal Családi sportnapra
hívtuk a szülőket a Kastély parkjába, ahol a szülők és a gyerekek különböző állomáshelyekről
játékos feladványok megoldásá-

Április 20-án tanulóink részt vettek a Zichy-napon Sárszentmihályon.
Eredményeink:
Szövegértésből
I. helyezett Ferenczi Fanni
II. helyezett Gróf Beatrix
III. helyezett Domján Barbara
lett.
Az Activity versenyen felsős
csapatunk III. helyezett lett, a
Természettudományi versenyen
csapatunk a II. helyezett, az
Aszfalt rajzversenyen két III. helyezést szereztek alsós diákjaink. A helyesírási versenyen
Kígyósi Laura III. osztályos tanuló a II2. helyezett lett.
Minden osztályban felköszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat május 4-11 között.
Május 25-én rendezzük az osztálykirándulásokat.
Június 2-án volt a Gyermeknap.
Június 23-án 9:30 órakor kezdődik a ballagási és tanévzáró ünnepélyünk.
Felhívjuk a nádasdladányi lakosok figyelmét, hogy az őszszel iskolánkban Tökfesztivált
rendezünk. Szeretnénk kérni
mindenkit, aki részt kíván
venni a rendezvényünkön,
hogy már most gondoskodjon
arról, hogy legyen töktermése,
mellyel részt tud venni az
eseményen.
Kérjük tehát, hogy vessenek
tökmagot, lehet sütőtök, étke-
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zési tök, takarmány tök,
dísztök, stb…
A részletekről időben tájékoztatjuk a lakosságot! Előrevetítve tájékoztatjuk Önöket, hogy lesznek
versenyek, melyre „tökös” ételeket kell készíteni, lehet tököt faragni és más érdekes program.
„TÖKRE FEL!”
Harmatiné Pap Éva

Óvodás Hírek
A nagycsoportos gyermekek
szüleinek április 2.-án szülői értekezlete volt, amelyen jelen volt
az iskola igazgatója Szekeres
Zoltánné, és a leendő első osztályos tanító néni Tóth Anna.
Felvázolták az iskolában folyó
munkát, milyen tankönyvből tanulnak és mit kérnek az iskolába.
A szülői értekezlet végeztével a
szülők átvették az iskolaérettségi
papírokat, mellyel mehetnek beiratkozni. 25 fő nagycsoportos
gyermek várja nagy izgalommal
az iskolát.
Április 16. 17.-én megtörténtek
az óvodai beíratások. Felhívom
azon szülők figyelmét, akik még
valamilyen okból nem íratták be
gyermeküket, bármikor megtehetik az óvodában.
Április 19.-én az óvodában csak
ügyeletet tartottunk, mert az óvó
nénik szakmai napon vettek
részt Úrhidán. Három fantasztikus előadást hallhattunk nagyon
jó előadóktól és előadásukból
sokat felhasználhatunk a szakmai munkánkban.
Nagy szeretettel készülődtünk
Anyák napjára, a gyermekek
verset, éneket tanultak és otthon
családi környezetben apukájuk
segítségével köszöntötték fel
édesanyjukat.
Nagycsoportosaink nagy erőbedobással tanulták a verseket,
énekeket az óvodai búcsúzó ünnepélyre.
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Megható és egyben szívmelengető volt a búcsúzó ünnepély
ideje május 25-én, amikor a
nagycsoportosok elballagtak.
Az óvodai gyermeknapot május
31-én tartottuk, de a június 2-i
falunapon is felléptek gyermekeink.
Siligáné Soós Rozália
Óvodavezető

Kedves Nádasdladányiak!
Valamennyien tapasztaljuk, hogy
nehéz időket élünk. Erkölcsileg,
anyagilag nagyon mélyen vagyunk.
Hogyan jutottunk idáig? Miért
csúsztunk le ennyire? Valljuk be
őszintén: azért, mert elhittük azt
a csúsztatást, hogy mi, emberek,
magunk tudjuk, mi szolgálja a
javunkat, ne Isten akarja azt nekünk megmondani, főleg pedig
előírni tízparancsolattal vagy
bármi hasonlókkal. Magunkat állítottuk életszabálynak, s elfordultunk attól az embereszménytől, amit Isten Jézus Krisztusban
állított elénk. Az erkölcsi mércének saját magát tekintő ember
számára aztán már semmi sem
bűn, minden szabad, ami hasznos vagy élvezetes, ráadásul elvárja, hogy a legsúlyosabb eltévelyedéseit is elfogadják, sőt helyesnek tekintsék. Mint minden
csúsztatás, kezdetben (pár évszázaddal ezelőtt) ez is ártalmatlannak, veszélytelennek látszott,
hiszen egy keresztény felfogású
társadalom életszabályaitól eleinte nem lehetett feltűnően eltérni. Akkor bizony még senki se
hitte volna, hogy néhányszáz év
elteltével ez az életszemlélet
alapot szolgáltat majd olyan
szörnyűségekhez, mint a koncentrációs táborok vagy a
gulágok voltak, sőt, milliók és
milliók előtt igazolja is ezek létjogosultságát.
Mi egy jobb világban szeretnénk
élni. Olyan világot szeretnénk,
amelyben nem keserít léptennyomon szerencsétlen, elhanya-
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golt
hajléktalanok
látványa,
amelyben nem kell iskolai rendfenntartó őrség létrehozását tervezni, amelyben nem érkeznek
heti rendszerességgel borzalmas gyilkosságok hírei, hanem
amelyben bízhatunk embertársaink jóakaratában, segítőkészségében, egyszóval: emberségében.
Ilyen világot nem kapunk készen. Magunknak kell kialakítanunk, saját magunknak kell
megdolgoznunk érte. Azon kell
munkálkodnunk,
magunkon
kezdve, hogy visszaálljon a
krisztusi embereszmény becsülete. Ez nem látványos, de nem
is csak látszat cselekvés, hanem
egy nélkülözhetetlenül fontos lépés megtétele az áhított jobb,
emberségesebb világ kialakítása
felé. S ez akkor is így van, ha
gyarló emberek lévén, a krisztusi
ideált csak megfogyatkozva tudjuk követni, mert nem mindegy,
hogy helytelen cselekedeteinket
magunk is elítéljük, és szeretnénk jóvátenni, vagy pedig hogy
azokat helyesnek hazudva megátalkodunk bennük.
A jézusi életeszményről tudnunk
kell, hogy az csak Jézussal való
élő közösségben közelíthető
meg. Jézusivá csak ő nevelhet
minket. E kapcsolathoz elengedhetetlenül hozzátartozik a
napi ima, katolikusoknak a minden
vasárnapi
szentmise
(Ladányban 11-kor kezdődik),
reformátusoknak a saját istentiszteletük, a szentségek vétele,
a gyakori önvizsgálat, a folytonos megtérés, s az, hogy a helyi
krisztusi közösségünk tevékeny
tagjai legyünk.
Tisztelettel felhívok tehát mindenkit, aki valóban egy jobb világot szeretne, ha talán magának már nem is meri remélni,
legalább a gyerekeinek, unokáinak, legyen maga is e gondolat
fáradhatatlan apostola. Találkozzunk minden vasárnap a
templomban, a felolvasott szentírási részletek és a hozzájuk fűzött elmélkedések révén igye-
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kezzünk egyre többet megtudni Jézusról, hogy egyre jobban ráhangolódhassunk, s így
hathatósan munkálkodhassunk
egy olyan világ hozzánk érkezéséért, amelyben az ember az
ember farkasa szabály helyett a
felebaráti szeretet parancsa
uralkodik.
E szebb világért való közös
munkálkodás reményében szeretettel küldöm köszöntésemet
minden kedves nádasdladányi
lakosnak
Dr. Bohus Péter
Plébános

Tisztelt Támogatók!
Nádasdladány Község Önkormányzata és a Római Katolikus
Egyház közös gondolata volt 2
évvel ezelőtt, hogy szükség lenne a temetőben lévő régi Kápolna
épületének
villamosenergiával történő ellátására.
Az előzetesen kért árajánlat
alapján megközelítőleg 200 ezer
forint lenne ennek a kivitelezési
költsége, amelyre sem az Önkormányzatnak, sem az egyháznak nincs pénze. Mivel a problémát szeretnénk megoldani,
úgy gondoltuk, hogy folytatjuk az
adománygyűjtést közösen, hiszen a község valamennyi lakóját érintheti ez a probléma, amikor hozzátartozóját a kápolna
épülete elől szeretné elbúcsúztatni. Eddig közel 140 e Ft jött
össze, de a teljes kivitelezéshez
szükség van még egy kis támogatásra.
Adománygyűjtő helyek:
Cserni Jánosné Manci néninél
Kastély út - Táp bolt
Helyi boltok, gyógyszertár
Polgármesteri Hivatal pénztár
Adomány adható még:
Nádasdladány Község Önkormányzatának számlájára utalással, számlaszám: 1173600615362955-00000000, de kérjük,
írják rá, hogy „Támogatás a Ká-
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polna villamosításához”, illetve
postai befizetéshez az Önkormányzatnál kérhető csekk erre a
célra.
Elérhetőségek:
Polgármesteri Hivatal:
22/443-502; 30/581-6591;
Cserni Jánosné: 22/443-669
Bízunk benne, hogy a támogatásokból meg tudjuk valósítani azt,
ami valamennyiünk közös érdeke.
Mindenkinek köszönjük, aki hozzá tudott, vagy tud járulni bármilyen kicsi összeggel is ehhez a
nemes célhoz.
Nádasdladány Község Önkormányzata, Római
Katolikus
Egyház
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ramokat is szervezünk pl. bográcsozás, szalonnasütés.
Én továbbra is bízom abban,
hogy a kitartó munka meghozza
a gyümölcsét. Egy jó példa erre
az iskolai mérkőzés, ahol mindig
az utolsó helyen végeztek a korábbi években, most pedig
aranyérmesként jutottak be a lányok a megyei döntőbe, ahol
bronzérmet nyertek, és csak
egyetlen meccset veszítettek el.
A csapat folyamatosan bővíthető.
Jelenleg a csapat tagjai:
Gaszner Viktória, Göncz Alexandra, Ferenczi Fanni, Tuboly Szabina, Vass Cintia,
Jancsek Fruzsina, Lelkes Nikolett, Sipos Eszter, Nagy Bettina, Fister Flóra, Faragó Fanni, Gomán Mónika, Szeidenléder
Izabella
és
Szeidenléder Mónika.

Egy lelkes csapat,
lányokból...
Örömmel tudatjuk mindenkivel,
hogy a nádasdladányi női focicsapat továbbra is részt vesz a
bajnokságon.
Komoly felkészülést volt a télen,
több tornán is részt vettünk (Ercsi, Mór, Tác stb.).
Az edzéseket a lányok komolyan
veszik, nagyon sokat fejlődtek,
ügyesedtek. Észrevehető a változás, ha az őszi bajnokság és a
jelenlegi mérkőzések eredményét összehasonlítjuk. Csak egy
példa: ősszel Pálhalma - Nádasdladány eredménye 25-0
volt, most 3-2.
A lányok már összeszoktak, ismerik egymás játékát, csapatot
alkotva próbálják mérkőzésről
mérkőzésre a legjobbat nyújtani.
Heti kétszer, illetve ha nincsenek
bajnoki mérkőzések akkor háromszor tartunk edzést Antal
Dénes segítségével.
A foci mellett más közös prog-

Szeretnék köszönetet mondani
azoknak az önzetlen szülőknek,
akik bármilyen módon segítik,
támogatnak bennünket.
Köszönet Faragó Zoltánnak,
aki mindenben támogat bennünket, és legalább annyira
szeretné, hogy a csapat fennmaradjon, mint én.
Köszönjük Durecz Csabának és
Csepi Zoltánnak a felajánlott focilabdákat, melyet a farsangi kupa után vásároltak a csapatnak.
Köszönjük az Önkormányzatnak
is az eddigi támogatást, és bízunk abban, hogy továbbra is
tud bennünket segíteni.
Göncz Zsolt
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Nyugdíjas Hírek
Ez évben is fergeteges farsangi
műsorral búcsúztatták a telet a
nyugdíjasok. A már ismert szereplőkön kívül szerencsére az
utánpótlás is vállalt szerepeket a
majd’ két órás műsorban.
Volt itt ének, tánc, jelenet, és
szinte szünet nélküli nevetés.
Amiért mindezt felvállalja a klub
bátrabb csapata az, hogy néhány órára elfeledtesse a nézőkkel is a hétköznapi gondokat,
keserűséget, akár betegséget is.
Úgy érezzük ez sikerült most is.
Aki megtisztelte jelenlétével a
nyugdíjas „művészeket” nem
csalódott. Évről-évre képesek
valami újat tanulni, előadni, és
nemcsak a saját szórakoztatásukra, hanem másokéra, mások
örömére. Korunkban egyre zárkózottabbak az emberek, már
nem keresik egymás társaságát,
kevesebb a vendégjárás, kevesebb a beszédtéma. Már inkább
csak panaszkodni tudnak egymásnak az emberek, vagy betegségről, vagy más gondjaikról.
Ami nem baj, mert ismert az a
mondás: ami bánatot megosztunk másokkal, az megfeleződik,
ami örömet, az megduplázódik.
De nem helyes, ha csak a bánatot tartjuk fontosnak megosztani
másokkal. Időnként szüksége
van mindenkinek feloldódásra,
vidám, önfeledt nevetésre, jóízű
beszélgetésre.
Úgy gondolom, klubunk megteszi mindazt, amit tehet, hogy aki
közénk eljár, érezze jól magát.
Aki csak néha jön el, az is találjon örömet abban a kevés,
együtt töltött időben.
Nyugodt szívvel mondhatom, sőt
állíthatom, a közelünkben lévő
települések klubjainál itt gazdagabb a klubélet, hangsúlyosabb
a szerepe a közösségben. Falunkban állandó színfolt a nyugdíjasok jelenléte minden rendezvénye, ahol már rég lámpaláz
nélkül képesek közönség előtt is
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megjeleníteni a tanult szerepeket, dalokat.
Így elmondhatjuk, jól sikerült az
idei farsangi mulatság is. Jöttek
barátaink
Székesfehérvárról,
Ősiből, Várpalotáról, Sárszentmihályról, még Budapestről is.
Ők is úgy nyilatkoztak, hogy érdemes volt eljönni, feltöltődtek,
jól érezték magukat nálunk, velünk.
Kívánom, sokáig legyen ennek a
falunak ilyen csapata, kívánom,
hogy mindig vállalkozó kedvű
nyugdíjas, aki szeretne tenni
azért, hogy másoknak örömet
szerezzen.
Köszönöm nyugdíjas „művészeinknek”, a sok feláldozott szabadidőt, a készülődést, az egész
előadást mindenki nevében. Köszönet, hogy viszik kis falunk jó
hírét, azok által a vendégek által,
akik más településekről eljöttek,
hogy láthassanak bennünket.
Május elején klubunk is részt
vett a tavaszi fesztiválon Jenőben, ahová szintén vittünk táncokat is. Sok régi és új baráttal
találkoztunk, szép napot töltöttünk együtt. Szüksége van ezekre a rendezvényekre, hogy a falvak közötti barátság is erősödjék, és ha más alkalom nem kínálkozik, hát az ilyen közön ünnepen legalább hangozzák el
néhány baráti szó. Sok mosolygó embert láttunk, jól esett, hogy
minden korosztály jelen volt, békés, szeretetben és vidámságban gazdag ünnep volt. Örülünk,
hogy ott lehettünk!
Túl vagyunk az Anyák Napján!
Kedves lakótársaink, kedves fiatalok! Bízom benne, hogy senki
nem felejtette az édesanyját,
nagymamáját, dédmamáját, és
remélem nem a drága virágcsokor, vagy ajándék volt a fő gond!
Az őszinte, szívből jövő köszönet az, ami megilleti meg az
anyákat. Kell lenni - legalább
ezen a napon – két percnél
hosszabb idő, amit velük tölte-

2012. június 20.
nek. Kell időt szakítani arra,
hogy végighallgassák őket, ha
elkezdik az emlékeiket felidézni.
Utólag azt kívánom, hogy – nem
csak ezen a napon – legyen boldogság minden anya arcán, szívében!
Szeretettel köszöntünk mi is
mindenkit, bár kortársaink, de
szabad jót kívánni egymásnak
is, mivel nekünk már „messze”
van az édesanyánk.
Májusban szoktuk ünnepelni
(19-én, Ivó napján) az Apákat is.
Nélkülük nem kerek a világ, nélkülük nincs család. Szeretettel
köszöntjük őket is, legyenek
még sokáig a családok oszlopai,
vigyázzanak magukra, értünk és
önmagukért!
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resztül kértük a lakosság
segítségét. 48 zsák kommunális
hulladékot gyűjtöttünk össze,
mely így térítésmentesen került
elszállításra. TÖBBEN, TÖBBET
tudtunk volna tenni!
Nagyon sokfelé van lerakott
szemét, sitt, érdemes összefogni, begyűjteni, ezáltal szebbé
tenni környezetünket. Köszönjük
a szervezőknek és résztvevőknek a segítségét.
Aki adója 1%-át szervezetünknek ajánlotta fel, nagyon szépen
köszönjük, munkánkat segíti vele.
Mindenkinek jó egészséget, tiszta környezetet kívánunk!
Kocsis Károlyné
Egyesület vezetője

Buzás Lajosné
Klubvezető

A Nádasdladányi
Környezetvédelmi
Egyesület hírei
Húsvét vasárnapján meglepetés
kosárkákat helyeztünk ki a Közösségi Ház udvarára. Ez már a
harmadik alkalom, hogy így kedveskedtünk az óvodás és kisiskoláskorú gyermekeknek. Eszter
tanítónéni segítségével táncház
is alakult, jól érezték magukat a
vállalkozó
szelleműek.
Volt
„nyuszi-simogatás”, zene-bona,
eszem-iszom. Köszönjük a felajánlásokat, a szülők segítségét,
hogy megint együtt lehettünk.
Föld napjára esett a következő
megmozdulásunk.
Segítségül
hívtuk az önkormányzat dolgozóit, felső osztályos tanulókat,
önkénteseket. Minden évben
meghirdeti a Magyar Közútkezelő Kht. a közutak melletti szemét
összegyűjtését, ehhez annyi
zsákot, kesztyűt, láthatósági
mellényt adnak, ahány fő jelentkezik. Egyesületünk megegyezett velük, hogy a falu és környéke illegálisan lerakott szemetét is szállítsál el. Szórólapon ke-

„Bakonytól a
Bakonyig”
Életút pályázat
Nincs nádasdladányi, aki nem
ismerné Buzásné Irénkét. Tudjuk
róla, hogy „él-hal” a falujáért, és
mindent megtesz, hogy jó hírét
vigye községünknek. Itt élte le
az életét, sok mindent „látotthallott”, a múlt az emlékeiben él.
Ezek az emlékek azonban már
összeszedve egy kis „könyvecskében” is megvannak. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012.
tavaszán írt ki pályázatot 60 év
felettieknek ÉLETÚT „Kérdezzük meg nagyszüleinket, dédszüleinket!” címmel, hogy a pályá-

zók életútjukat írják le, ezzel „kis
történelemkönyvet” szerkesztve
a jövő nemzedékének. Irénke
régen szerette volna ezt összegezni magának, írt egy történetet
a családjáról, az életútjáról, és
pályázott ezen a pályázaton. A
Minisztérium különdíjjal jutalmazta őt, amihez gratulálunk, és
munkájához további jó egészséget és kitartást kívánunk.
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Árok,- áteresztisztítás
Kérem a település valamennyi
lakóját, hogy gondoskodjon az
ingatlana előtti felszíni csapadékvíz elvezető áteresz átfolyásának biztosításáról.
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi építési szabályzatáról
szóló 15/2004. (VI. 17.) számú
rendelete szerint „A felszíni vízelvezetési rendszert a tulajdonosnak bel-, és külterületen
egyaránt karbantartani, tisztítani kell. A csapadékvíz elvezetését nyílt burkolaton árokkal kell megoldani.”

Hastáncosok
Büszkék lehetünk civil csoportjainkra, hiszen viszik hírét kis községünkről az ország minden részére. Így volt ez most is a többségben helyi asszonyokból, lányokból több mint 5 éve alakult
Izisz hastánccsoporttal is. A
kecskeméti országos hastánc
versenyről elhoztak „jó néhány”
arany és ezüst minősítést. A
szakmai zsűri úgy döntött, hogy
a profi csoport kategóriában „lányaink-asszonyaink” ezüst minősítést kapjanak.
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port egyik vezetője) arany minősítést, és különdíjat is kapott.
Varga Stella amatőr felnőtt szóló
kategóriában arany minősítést
kapott. Büszkék vagyunk rátok
„csajok”, csak így tovább, minden munka meghozza egyszer a
„gyümölcsét”. Gratulálunk.

Pedagógusnap
Talán már közhelynek számít,
ha azt mondjuk, de most is igaz,
nehéz, küzdelmes pálya ma is a
pedagógusoké.
Olyan problémákkal néznek
szembe nap mint nap, amiről az
óvodán, az iskolán kívül állóknak
fogalmuk sem lehet: a szülőkkel
való nehézkes kommunikáció, a
gyerekek agresszivitása, depressziója, gyermekkori bűnözés, a gyermekek alultápláltsága, rossz családi körülményeik,
stb.
Ennek ellenére türelmesen, kitartóan teszik a dolgukat..
Köszönöm, hogy elhivatottan
tesznek eleget kötelességüknek,
köszönöm, hogy dicsérettel és
motiválással
egyengetik
az
Önökre bízottak útját, köszönöm,
hogy a tudást közvetítő tekintélyükkel hatnak a gyermekekre,
és figyelmet fordítanak az értékekre, az erkölcsre és az emberségre, még ha a mai világban
ez nem is oly divatos.
Nagy szeretettel köszöntjük az
idei évben is Őket.

Semmelweis-nap, és
Köztisztviselők napja
A junior kategóriában (16 év
alattiak) Besszer Dominika bronz
minősítést kapott, Veilandné Erzsike senior kategóriában ezüst
minősítést kapott, ugyan ebben
a kategóriában Pálfi Éva (a cso-

Közigazgatás és egészségügy…
a két legjobban átalakulóban lévő terület napjainkban.

7.
Dolgozóink sokasága nem
biztos abban, hogy lesz-e munkahelye januártól, vajon milyen
lesz a folytatás.
Mindkét területen emberekről,
emberek, családok sorsáról,
életkörülményeikről kell felelősen dönteni.
Mégis az e területen dolgozók
türelmesen, az ügyfél, a beteg
érdekeit előtérbe helyezve végzik munkájukat, a szakmával
szemben támasztott alázat legyőzi bennük a mindennapok
gondjait.
Minden elismerésem és tiszteletem az Övék, köszönjük.

Népszerűek az
egészségügyben….
Dr. Ódor Sándor lett a hónap orvosa, Farkasné Láng Annamária
pedig a hónap ápolója. A Fejér
Megyei Hírlap kezdeményezésére szavazatokkal lehetett ezt a
kitüntető címet elnyerni.
Bizonyára sokan szavaztak, hiszen sokan szimpatizálnak velük, elismerik munkájukat. A faluújság hasábjain keresztül is
gratulálunk nekik, köszönjük
munkájukat, és erőt, kitartást kívánunk a továbbiakban.

Nádasdiak
gyermektábora nálunk
A Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány kuratóriuma az idei évben is megszavazta, hogy az alsó tagozatos gyermekek táboroztatását finanszírozza.
Ez a tábor minden évben más
„Nádasdon” van, az idén Nádasdladányban lesz. Ideérkez-
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nek a 3 településről (Borsodnádasd, Mecsek-nádasd, Nádasd)
a gyermekek kísérővel június 2529 közötti időszakra.
Ezidő alatt kézműves táborban,
kirándulásokon,
strandoláson
vesznek részt majd részt, ahol a
ladányi gyermekekkel is ismerkedhetnek és életre szóló barátságot köthetnek.
Ezzel is erősítjük a települések
közötti baráti viszonyt, és jövőre
majd a mi gyermekeink utazhatnak Borsodnádasra, ahol majd
ugyanilyen szeretettel várják, és
fogadják őket.

és gyommentesítés jogszabály
által előírt kötelezettség.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Aki kötelezettségének az előírt
határidőn belül és felszólításra
nem tesz eleget, a törvény 60. §
(1) bekezdés c) pontja alapján –
többször is kiszabható - növényvédelmi
bírsággal
sújtható,
melynek összege az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő
bírságok kiszámításának módjáról
és
mértékéről
szóló
194/2008.(VII. 31.) Kormányrendelet alapján számítandó, és a
gondozatlan terület nagyságától
függően 15.000 Ft-tól 5.000.000
Ft-ig terjedhet.
Abban az esetben, ha a bírságolás sem vezetne eredményre
közérdekű védekezés rendelhető el, melynek költségei úgyszintén az ingatlantulajdonost terhelik.

Ma már mindenki előtt általánosan ismert az a sajnálatos
tény, hogy egyre többen tapasztalhatják meg a gyomnövények által kiváltott allergia
kellemetlen tüneteit, melyek
ellen életkortól és nemtől függetlenül senki sincs biztosítva.
Természetesen a kockázatot teljesen megszüntetni nem tudjuk,
de kérem, tegyünk meg mindent
azért, hogy településünk az allergiával küszködők számára is
élhetőbbé váljon.
Önkormányzatunk mindig is
nagy hangsúlyt fektetett a közterületek, önkormányzati tulajdonban lévő területek rendben tartására, és erre a jövőben is kiemelt figyelmet fordít. A tiszta,
rendezett településkép idegenforgalmi szempontból is vonzóbb. Úgy vélem, minden hatósági intézkedésnél hatékonyabb
megoldás, ha ki – ki a saját portáján, önmagáért és a környezetében élőkért felelősséget vállalva időben elvégzi a szükséges
munkálatokat.
Tájékoztatom az érintetteket,
hogy a parlagfű elleni védekezés

A 2008. évi XLVI. tv. 17. §-a a
parlagfű mentesítés érdekében
előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását
minden év június 30. napjáig
megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni
védekezési kötelezettséget a
növényvédelmi tevékenységről
szóló 43/2010.(IV. 23.) FVM.
rendelet szabályozza.

Eladó
Nádasdladány Község Önkormányzata 2,5 millió forint irányáron értékesítésre meghirdeti a
nádasdladányi 625 hrsz-ú, 2145
m2 nagyságú, Nádasdladány,
Fő út 71. szám alatti lakóház,
udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlanát. Érdeklődni lehet a 30/581-6892-es telefonszámon.
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Kutyahelyzet…
Nádasdladány közterületein az
utóbbi időben ismét megnőtt a
gazdátlanul kóborló, illetve a házak udvaráról elszabadult ebek
száma.
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése előírja,
hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát:
- a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,
- b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi
vagy kóborolni hagyja,
- c) szájkosár és póráz nélkül
közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
- d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
- e) aki harapós kutyáját nem
zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
harapós kutyára utaló megfelelő
figyelmeztető táblát,
- az – veszélyeztetés kutyával
szabálysértés elkövetése miatt
– 30 000 Ft-ig (harmincezer forintig) terjedő pénzbírsággal
sújtható
A hivatal a székesfehérvári gyepmesteri telep bevonásával szükség
esetén intézkedik a közterületen
felügyelet nélkül kóborló ebek befogása végett.

Kérjük a kedves kutyatulajdonosokat, hogy nagyobb odafigyeléssel akadályozzák meg, hogy
kutyáik kijussanak más ingatlanra, vagy közterületre.
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