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 A Polgárdi Rendőrőrs 2011. évi
munkájáról szóló beszámolóról
 Az óvoda hosszabbított nyitva
tartásáról
 A Nádasdladányi Általános Művelődési Központ 2012. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóról
A
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 A Gróf Nádasdy Ferenc Általános Iskola 2011/2012. tanévi
munkájáról szóló beszámolóról
 Az iskola működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról

Új körjegyzőt
köszönthetünk
2012. augusztus 2. napjával új
körjegyzőt üdvözölhetünk Nádasdladányban és Csóron Kmetz
Norbert személyében.
Munkájához sok sikert és kitartást kívánunk!
Varga Tünde polgármester

Tájékoztató a járási rendszer
és járási hivatalok
megalakításáról
Sajtóközlemény
Rendben halad a járási hivatalok
kialakításáról szóló megállapodások megkötése
Az ütemterv szerint halad a járási hivatalok felállításához szükséges feltételek megteremtése.
Már több mint 100 településen
alá is írták a kormánymegbízottak
és a polgármesterek a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselőkről, ingó és ingatlan vagyonról
szóló átadás-átvételi megállapodásokat. Mind a 19 megyében és
a fővárosban is folyamatosak az
egyeztetések a kormányhivatalok
és az önkormányzatok között az

átadandó feladatokról, még eldöntendő kérdésekről, és sorra
születnek a helyi képviselőtestületek által jóváhagyott megállapodások, amelyeket a jogszabály szerint október végéig
kell megkötni. A járási hivatalok
januárban kezdik meg működésüket, amelyek a vidéken élőknek
különösen nagy segítséget és
könnyebbséget fognak jelenteni
az ügyintézésben.
Országszerte 175 járási és 23 kerületi hivatal kezdi meg működését a kormányhivatalok kirendeltségeként 2013. január 1-jétől. A
járási hivatalok az államigazgatási ügyek intézésében nyújtanak
majd segítséget az állampolgároknak, és ezzel jelentős terhet
vesznek le az önkormányzatok, a
jegyzők válláról.
A járási hivatalhoz kerülnek az
okmányirodák, egyes gyám,- és
gyermekvédelmi, szociális igazgatási, családtámogatási ügyek,
köznevelési feladatok, menedékjog, egyes építésigazgatási feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes
kommunális, állategészségügyi,
vízügyi hatáskörök, a helyi védelmi bizottságok vezetése. A
szabálysértési feladatok már
2012. április 15-től a kormányhivatalokhoz kerültek.
A feladatellátáshoz kapcsolódó
ingó-és ingatlan vagyonra az állam ingyenes használati jogot
kap az önkormányzatoktól.
Ezekről a kérdésekről zajlanak
most az egyeztetések. A megyei
és fővárosi kormánymegbízottak,
több helyen járási biztosok segítségével, már hónapok óta tárgyalnak az átadás – átvételi
megállapodásokról a települési
vezetőkkel. Ez nem csak a járási
székhelyekre vonatkozik, hanem

Nádasdladányi Hírek
minden olyan településre, ahol
lesz járási hivatali ügyintézés. A
kisebb településeken a járási hivatal vagy állandó kirendeltségeket
tart
majd
fenn,
vagy települési ügysegédek fognak ügyfélfogadást tartani.
A jegyzőktől nagyszámban átvett
feladatokkal a járási hivatalok átveszik azokat a közszolgálati
tisztviselőket, akik jelenleg ezeket
az államigazgatási feladatokat
eddig a polgármesteri hivatalokban végezték, garantálva számukra az eddigi bérüket.
A járási hivatalok megalakulását
követően, következő lépés a
kormányablakok számának bővítése lesz, a jelenlegi 29-ről 300ra. Azaz megsokszorozódik országszerte az ügyfélszolgálatok
száma, és az ott elintézhető
ügyek száma is nőni fog. A megszaporodott feladatokkal párhuzamosan megkezdődött a felkészült és az ügyfélszolgálati munkára rátermett tisztviselők toborzása és kiválasztása.
Sajtó Főosztály
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Telefon: +36-1-795-16-76

Hogyan érinti a járási rendszer Nádasdladány életét?
Nádasdladány település a Polgárdi járáshoz fog tartozni. Reményeink szerint a lakosság részére semmilyen terhet ez nem
fog okozni, hiszen heti 1 alkalommal a helyi Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálatot fog tartani a települési ügysegéd, aki a
járási hivatalt képviseli. Az ő ügyfélfogadása alatt el lehet intézni
azokat az ügyeket, amelyeket a
járási hivatalban kellene, tehát
nem szükséges elutazni Polgár-
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diba a járási hivatalba. Természetesen az Okmányirodai feladatok ellátása továbbra is az
Okmányirodában zajlik, de ezt
eddig is ott lehetett csak ellátni.
Ebben változás nem lesz 2013.
január 1-től. Buszközlekedést biztosítani a járási központnak (Polgárdinak) kell, a járáshoz tartozó
valamennyi település felé. Nádasdladány-Polgárdi között buszközlekedésre vonatkozóan már
folynak a tárgyalások. Bíznak
benne, hogy a lakosságnak nem
kell majd többet utazni, mert a
változással
járó
feladatokat
ugyanúgy, mint eddig, a helyi hivatalban el tudják intézni. A építésügyi hatósági ügyeket továbbra is Székesfehérváron lehet elintézni, ebben nem lesz változás.
Sajnos még végleges információval nem rendelkezünk, de ha hivatalos, végleges tájékoztatást
kapunk, természetesen a lakosságot értesítjük róla.
Varga Tünde polgármester

Veszélyes buszmegálló
ügyében tett
intézkedésről
Írásos megkeresést kaptunk, miszerint egy nádasdladányi lakos
bejelentést tett a Bakony Volán
Zrt-hez, hogy a falu központban
az Orosz Hősi emlékmű melletti
buszmegálló (Ősi irányában) balesetveszélyes, ha ott áll és várakozik a Várpalotára közlekedő
autóbusz. Ebben az esetben
ugyanis beláthatatlan az útkereszteződés. Helyszíni bejárást
kezdeményeztünk a kérdés tisztázására, és meghívtuk az illetékes hatóságokat, érintetteket. A
bejáráson részt vettek a Bakony
Volán Zrt., a Magyar Közút Zrt., a
Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának képviselői, és hosszas
eszmecsere folytán megállapítottuk, hogy a legbiztonságosabb és
legjobb megoldásnak a buszöböl
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régi forma szerinti kialakítása lenne. Segítséget kértünk
megfelelő végzettségű tervezőtől,
adjon árajánlatot, mennyi lenne
ennek a buszöbölnek a kivitelezési költsége. Közel 15 millió Ftjába kerülne ez a településnek,
mivel a Magyar Közút Zrt-nek erre nincs pénzkerete, és jelenleg
megfelelő pályázat lehetőség
sincs.
Sajnos az önkormányzatnak ez
az összeg a 2012. éves költségvetésében nem áll rendelkezésre,
így ezt a megoldást nem tudja
megvalósítani. A rendőrkapitányság képviselője szerint, ha a
KRESZ szabályait betartanák az
ott közlekedők, akkor nem lenne
balesetveszélyes ez az útszakasz, sajnos azonban a legtöbb
esetben a gépjárművezetők nem
veszik figyelembe a forgalomkorlátozó táblákat. Sietnek, nem körültekintőek, a megengedett sebességet meghaladó sebességgel közlekednek.
Kérem a lakosságot, hogy legalább mi, nádasdladányi lakosok
figyeljünk a közlekedésre, egymás testi épségére. A képviselő
testület a következő évi költségvetésének kialakításakor tudja
ezt a buszöböl kivitelezést ismét
fontolóra venni.
Köszönöm mindenki segítő munkáját!
Varga Tünde polgármester

Árvízvédelem
A nyáron ismét többször menthettük értékeinket a hírtelen jött
esőzések miatt néhány utcában.
Ennek a problémának a megoldására 2012. augusztus 7-én a
polgármesteri hivatalban megbeszélést hívtam össze az illetékesekkel, illetve az illetékes hatóságokkal, hogy közösen megoldást találjunk.
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Eredményesnek mondhatjuk a
megbeszélést, hiszen megegyezés született, hogy egyelőre milyen megoldásokkal tudjuk megoldani a víz levezetését a Cincapatakba.
A Ság-Mező Kft. vállalta, hogy a
tulajdonát képező, a Rákóczi utca
végén lévő, bal oldali mezőgazdasági területről az úton kőprizmával történő feltöltéssel az érkező vizet kitereli a jobb oldali területre. Innen a víz lefolyik a
Cinca-patakba, ezzel kikerülve a
község belterületét.
A munka becsült összege 1 millió
460 ezer Ft, mely tartalmaz kb.
120 m3 kőanyagot és geotextíliát,
valamint a földmunka díját.
Az önkormányzat vállalta az árkok tisztítását, az átereszek felülvizsgálatát és a kis átmérőjű átereszek cseréjét.
Így valósult meg a Sörhegy utca
végén az áteresz megfelelő méretűre történő cseréje, az Arany
János utca végén árok kialakítása.
Van még néhány áteresz, amelynek a cseréjére sort kell kerítenünk, még az ősz folyamán, az
egyeztetések az érintett ingatlanok tulajdonosaival folyamatban
vannak.
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hogy tisztább lett épület belső része, kicsit színesebb, vidámabb
„öltözetet” kapott. Így talán kellemesebb környezetben várakozhat felnőtt és gyermek az orvosi
ellátásra. Vigyázzunk rá!
Varga Tünde polgármester

Az idei termésről
A nyári közfoglalkoztatás keretében 4 fő dolgozott két konyhakertben folyamatosan. A két kertet két nádasdladányi lakó ajánlotta fel művelésre, az egyik a
Sallai utcában, a másik az Arany
János utcában van.
A rendkívül száraz időjárás ellenére elégedettek lehetünk az idei
terméssel:
- 56 kg zöldborsó, 216 kg étkezési tök, 39 kg zöldbab, 6 kg fejtett
bab, 10 kg cékla répa, 120 kg
sárgarépa, 20 kg petrezselyem,
1950 kg étkezési burgonya, 690
kg apró burgonya
A betakarított zöldség az óvoda
konyháján kerül felhasználásra. A
betakarított termés már konyhakész állapotban elő van készítve
a hűtőládákban. A többi, tovább
tárolandó zöldség a Kastély pincéjében vár felhasználásra.
Varga Tünde polgármester

Ezeket a megoldásokat az érintett hatóságok elfogadták, a kivitelezést ellenőrizni fogják, mind a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
mind a Vízügyi Igazgatóság
egyetértett vele.
Remélhetőleg
megtaláltuk
a
megoldást a több éve húzódó
problémára, és ha esik majd az
eső, nyugodt szemlélői lehetünk
a csapadékvíz folyásának árkainkban.
Varga Tünde polgármester

Egészségház festése
A nyár folyamán az egészségház
belső falfestése, „tisztasági meszelése” megtörtént. Amellett,

Csirke – program
Nádasdladány Község Önkormányzata csatlakozott ahhoz a
„Faluprogram”-hoz, melynek elnevezése:
„Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes
élőhelyükre”
Célja: A régi, tradicionális baromfifajták visszajuttatása a falusi baromfiudvarokba, ezzel elősegítve
a fajták fennmaradását, a családi
gazdaságok fenntarthatóságát.
A régi magyar baromfifajtákat
évente génbankban szaporítják,
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így megőrzik az állomány
fajtatisztaságát. Az önkormányzat
is ilyen állományból vásárolt napos csirkéket Gödöllőn, felnevelte, és értékesítette 550,- Ft/db
áron, a lakosság részére.
Fő célunk ezzel, hogy a családok
saját tenyészállományt hozhassanak létre, idővel a szaporulatból megoldhassák a család étkezéséhez szükséges alapanyag
egy részét.
Varga Tünde polgármester

Nádasdi-iskolások
Ladányban
A „Nádasdok” találkozóját megelőzően az iskolások is nálunk, –
Nádasdladányban - vendégeskedtek egy hétig. Hétfőn (június
18-án) a délelőtti órákban érkeztek, településenként négy tanuló
és egy kísérő tanár. Elfoglalták
szálláshelyüket, majd megebédeltek az óvodában.
Délután fürdőzés volt a program.
A kis csapat felkerekedett és Pápára mentek fürödni. Mindenki
nagyon jól érezte magát, kellemesen elfáradva tértek haza.
A következő napok délelőttjeit a
helyi általános iskola diákjaival
közösen kézműves táborban töltötték. Minden nap valamilyen
kedves, szép mutatós emléktárgyat készítettek.
A délutáni programok változatosak és élményben gazdagok voltak.
Jártak Székesfehérváron, megtekintették a belváros főbb nevezetességeit, utána kimentek a Bory
várba is.
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Emlékezetes kirándulást tettek
Tihanyba, majd Balatonfűzfőn
bobozással múlatták a kellemes
időt. Az utolsó délutánon körbe
sétálták településünk nagy részét, utána egy kellemes partin
búcsúztak a vendégek az idei tábortól. Lehetett fürödni, finom falatok készültek szabad tűzön, volt
ping-pong verseny, zene, játék.
Pénteken, ebéd után pedig érzékeny búcsút vettek egymástól a
vendéglátók. Nagy élmény volt
mindenkinek. A felnőttek találkozóján a szülők megnézhették a
gyermekek táborának idején készült képeket, felvételeket.
Kiss Bertalanné

Nádasd találkozó
2012-ben Nádasdladányon volt a
sor, hogy a hagyományokhoz híven megrendezze a Nádasd települések találkozóját, július 20-2122-én.
Borsodnádasdról,
Mecseknádasdról, Nádasd településekről
jöttek hozzánk vendégek, összesen kb. 70 fő, és a szombati napon Csallóköznádasdról (Szlovákiából) is megérkeztek a látogatók.
A vendéglátás a közösségi házban történt, és különböző programokkal próbáltuk színessé tenni számukra a hétvégét. Pénteken a helyi csoportok adtak vidám, szórakoztató műsort, így
bemutathattuk ennek a tájnak a
jellegzetességeit, szokásait, „hírességeinket”.
Szombaton sétáltunk a községben, részt vettek a helytörténeti
kiállításon, megtekintették intézményeinket, majd ebéd után
Székesfehérvár nevezetességeit
mutattuk meg. Este kulturális
műsoron vehettek részt a kastélyban, ahol tekerőlant művészek, és egy harmonikás zenekar
adott elő fergeteges hangulatú
műsort.
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Jól sikerült az ezt követő Annabál is, melyet az iskolai szülői
munkaközösség szervezett. A
vasárnap mindig a reggeli utáni
búcsúzkodásról szól, a vándorzászlót Mecseknádasdnak adtuk
át, így jövőre oda megyünk a találkozóra.
Összességében elmondható, illetve a visszajelzésekből egyértelműen megállapíthatjuk, hogy
mindenki nagyon jól érezte magát, színvonalas, jól megszervezett volt minden, nem kellett szégyent vallanunk.
A találkozó anyagi fedezetét, 600
e Ft-ot a „Nádasd” Települések
Együttműködéséért
Közalapítvány biztosította.
Természetesen ehhez kellett egy
nagyon jó csapat, aki már hónapok óta részt vett az előkészületekben és a rendezvény lebonyolításában egyaránt.
Sokan azzal segítettek, hogy pl.
süteményt sütöttek, apró „háttérmunkásai” voltak a lebonyolításnak, de ezek az apró segítségek
is fontosak számunkra. Éppen
ezért nem nevekkel ellátva szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a
rendezvény sikeréhez, ahhoz,
hogy az egész országban hírét
vitték kis falunknak, és nagyon
büszke vagyok arra, hogy most
ismételten bebizonyítottuk, hogy
ha kell, összefogunk, és mindenki
a településért küzd „egy hajóban,
egy irányban”. Köszönöm.
Varga Tünde polgármester

Programok sora várta tanulóinkat
a szeptember 3-án megkezdődött
új tanévben.
Először is hírt kaptunk arról, hogy
nyertünk a Határtalan című pályázaton. A 7. osztályosok március 15-16-án Szlovákiába utazhatnak kísérőikkel. 12-én tájékoztattuk a szülőket az új tanév feladatairól. 19-én a Kossuth emléktáblánál a 4. osztályosok megemlékezését hallgattuk meg, majd
következett egy sor nevezetes
nap: Autómentes nap, Takarítási
világnap, Népmese napja.
Az autómentes napon sok tanuló
jött kerékpárral vagy gyalog. Sárkesziről lovas kocsival és gyalog
érkeztek a diákok. A meghirdetett
versenyt a 7. osztályosok nyerték.
Részt vettünk a sárszentmihályi
Zichy Jenő Általános Iskola hagyományos Népmese hetén, a
boszorkány bábkészítő és rajzversenyen 20-20 alkotással.
A csapatversenyen a 3. osztályosok és a 4. osztályosok is a II.
helyezettek lettek. Lendvai Vanessza a mesemondó versenyen
II. helyezést ért el.
Polgárdiban a Körzeti futóversenyen Pátkai Kitti I., Bauer Dominik II. helyezett lett.
A 8. osztályosok szeptember hónap folyamán reggelente segédkeztek a polgárőrök munkájában.
Az óvodánál és az iskolánál is
egy-egy tanuló figyelt arra, hogy
baleset nélkül megérkezzenek a
gyerekek.
Harmatiné Pap Éva

Szüreti felvonulás és bál
Az iskola és a Szülői Munkaközösség rendezésében zajlott az
idei szüreti felvonulás és mulatság.
Október 6-án déli 12 órakor kezdtük meg a felvonulást. Elsőként a
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Közösségi Ház belső udvarán
csodálhatta meg a közönség a
táncos lábú gyerekeket. Az alsó
tagozatból 7 pár, a felsőből 16
pár, a felnőtt korosztályból pedig
13 pár táncolta végig a 7 állomást. A táncokat betanította
Fister Zoltánné: alsó és felső tagozat, Varga Judit: felnőtt korosztály.
A felvonulást a feldíszített lovas
kocsik, lovasok még színesebbé
tették. A zeneeszközök szállítását Óber Ferenc vállalta. Köszönet a munkájáért!
A szüreti mulatságot az esti bállal
zártuk, ahol fergeteges volt a
hangulat! A bál bevételét az iskola és a tanulók fejlesztésére fordítjuk. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok áldozatos
munkáját, akik bármilyen módon
segítették, támogatták a felvonulás és a bál sikerességét.
Fister Zoltánné

OKTÓBER 27.
TÖKFESZTIVÁL
Várunk minden kedves érdeklődőt a falunkban első ízben megrendezendő Tökfesztiválra!
Helye: Általános Iskola udvara.
Időpontja: Október 27. szombat
14:00 – 18:00
Vásárral egybekötött színes
programokkal várunk mindenkit!
Versenyek:
- legnagyobb tök
- legnehezebb tök
- legérdekesebb tök
- legszínesebb tök
legtökösebb férfi
(versennyel dől el!)

-

tökös sütemények
tökös ételek

Felhívjuk a Lakosság figyelmét,
hogy erre a napra tökös kompozícióból versenyt hirdetünk. Bármilyen témakör megfelel (pld.
mese, élethelyzet, stb.)

A kompozíciókat mindenki a saját
háza elé helyezze ki. A munkák
zsűrizve lesznek. Eredményhirdetés: a Tökfesztivál végén!
A fesztivál zárásaként a
BIG TIME zenekar ad koncertet.
A belépő ára 500.- Ft (a koncertet
is magába foglalja)
Az iskola tanulóinak ingyenes a
belépés!
Az iskola pedagógusai
06-22/590-091

Óvodás Hírek
Augusztus utolsó hetében zajlottak az előkészületek (festés utáni
nagytakarítás,
játékfertőtlenítés) az óvodában. A pedagógusok a nevelési értekezleten megbeszélték az évi oktatási feladatokat.
Augusztus 28.-án szülőértekezletet tartottunk az újonnan érkező
gyermekek szülei számára, melyen információt kaptak a szülők
a beszoktatásról, az óvoda házirendjéről, a csoportbeosztásokról, az óvoda alapítványáról.
Szeptember 3.-án már a megszokott rend szerint indult az
óvodai élet. A nagycsoport létszáma: 26 fő, középsőcsoport: 27
fő, kiscsoport: 24 fő. Összesen:
77 fő.
Szeptember 11.-én a középső és
nagycsoportosok kirándulni és
szüretelni mentek a Sörhegyre:
Régi Csaba és családja meghívására. Köszönjük szépen!
A szomszédos szőlősgazdák felfigyeltek a szokatlan gyermekzsivajra és ízletes szőlővel, musttal
kínáltak meg bennünket.
Szeptember 19.-én összevont
szülői értekezletet tartottunk melyen Dr. Horváth Enikő gyermekorvos tartott előadást az egészséges életmódról, ebben az életkorban előforduló különféle betegségekről, azok megelőzéséről,
a lehetséges védőoltásokról. A
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hasznos, tartalmas minden
területre kitérő előadásért ezúton
is köszönetünket fejezzük ki a
doktornőnek.
Az előadás után tájékoztatást
kaptak a szülők a Képviselőtestület döntéséről az óvodai
nyitva tartással kapcsolatosan. A
Sün Balázs Óvoda 2012. október
08. napjától
6 órától 18 óráig tart nyitva.
Megkezdődött az óvoda kintibenti dekorációjának elkészítése.
Siligáné Soós Rozália
óvodavezető

Játszótér … játszótér ?
Tájékoztatnom kell a szülőket
egy sajnálatos esetről. Egy nevét
nem vállaló bejelentő, névtelenül
feljelentést tett az önkormányzat
ellen a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, miszerint a közösségi
ház előtti játszótér nem rendelkezik engedéllyel, balesetveszélyes, kultúrálatlan a környezete. A
helyszíni ellenőrzés során kiderült, hogy a névtelen feljelentő által sérelmezett játszótéri elemek
hibái idő közben maradéktalanul
ki lettek javítva, a játszótéren
környéke, rendezett, és tiszta. Az
önkormányzatot kötelezték a játszótéri elemek megfelelőségi tanúsítványainak beszerzésére. Ez
ügyben megkezdődött az árajánlatok beszerzése, nem lesz olcsó
„mulatság” a szükséges papírok
beszerzése.
A tanúsítványok kiállításához
csak az erre megfelelő szerveknek van jogosultságuk. Ők elő
fogják majd írni, hogy a játszótéri
elem tanúsítványához, mit kell
átalakítani, venni, stb…, . Ezt követően derül ki, hogy milyen további kiadások várnak még az
önkormányzatra, mi szükséges
az eszközök felújításához, átalakításához, esetleges lebontásához. Számolnunk kell azzal is,
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hogy az önkormányzatnak nem
lesz erre pénze, így akár ez a játszótér elbontásra is kerülhet. Elszomorító, hiszen ez a játszótér a
helyi aktív szülők összefogásával
jött létre, a lakosság adományaiból, támogatásaiból, nekik köszönhető minden, ami ott megvalósult, az Ő szorgalmas és kitartó
munkájukat tükrözi.
A játszótéri elemek összerakásában, kivitelezésében a vállalkozó
ingyen dolgozott. Az önkormányzat annyit vállalt, hogy a munkát
összefogja, és a játszótér környékét karbantartja, odafigyel rá,
és az éppen aktuális hibákat kijavítja, pótolja.
Tény, és valós adat, hogy ezen a
játszótéren vannak a legtöbben,
nyugodt, hűs, árnyékos, biztonságos, úgy látszik, szeretik a gyerekek és a szülők egyaránt. Valóságos kis közösségek alakultak ki
az ott játszó gyermekek és megpihenő szülők, nagyszülők között.
Van olyan lakótársunk, akinek
pont ez nem tetszett…!!!???
Magán véleményem: Névtelenül
a legkönnyebb bíráskodni, megítélni más munkáját, pálcát törni
más emberek feje felett. Gondolom arra már nem gondolt a névtelen feljelentő, hogy a gyerekek
vajon meg fogják-e érteni, hogy
miért kell, hogy (esetleg) megszűnjön a kedvenc játszótere,
ahol annyira szeretett játszani?
Bízom benne, hogy valamilyen
formában megoldást fogunk találni arra, hogy ne legyen „bontásra” ítélve, és tavasszal „teljes
engedéllyel rendelkező” játszótéren játszhatnak majd a gyermekeink, de sajnos mindez az
anyagiaktól fog függeni elsősorban.
Varga Tünde polgármester

Óvoda – hosszabb
nyitva tartása
Megkeresés történt a képviselőtestület felé óvodás szülő részé-
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ről, melyben az óvoda nyitva tartásának meghosszabbítását kéri.
Mindkét szülő dolgozik, és a
munkából nem érnek haza a
gyermekükért fél 5-re.
Döntésünk előtt kérdőíves felmérést végeztünk, van-e rá igény a
többi szülő részéről is. Az óvodás
szülők igényfelmérése alapján
megállapítható volt, hogy több
szülő is igényelné a hosszított
nyitva tartást, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy az óvoda 6-18 óráig tart nyitva október
8. napjával kezdődően.
Remélhetőleg a hosszabb nyitva
tartással, többletszolgáltatással
segíthetünk azoknak a családoknak, akik késő délutánig dolgoznak.
A jövőre való tekintettel reméljük,
hogy több, gyermekes családot
ide tudunk csalogatni, ezzel növelni tudjuk az óvodás gyermekek számát, stabilizálni tudjuk az
óvoda működését.
Varga Tünde polgármester

Polgármesteri Hivatal új ügyfélfogadási rendje
Tisztelt Ügyfelek, Tisztelt Lakosság!
2012. október 1. napjától a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rendje megváltozott. A hivatali
munka hatékonyabbá tétele érdekében heti három napon nincs
ügyfélfogadás, viszont szerdán
meghosszabbított fogadási időben, és pénteken 12 óráig várjuk
Önöket. Köszönjük megértésüket!
Ügyfélfogadás rendje
október 1-től:
Hétfő
Nincs ügyfélfogadás
Kedd
Nincs ügyfélfogadás
Szerda
730 - 1730
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek
730 - 12
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Természetesen, ha rendkívüli élethelyzet, haláleset stb.
adódik, előzetes telefonos egyeztetést követően a lakosság rendelkezésére állunk.
Kmetz Norbert
körjegyző

Újra az
Árkok,- átereszek
tisztításáról
Beköszöntött az ősz, és igaz,
hogy a nyár forró, és száraz volt,
de még nem tudhatjuk mi vár
ránk ősszel.
Ezért nagyon fontos
a megelőzés!
Ismételten 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.”

Kedves Nádasdladányiak!
Az egyik internetes közösségi oldalon létrejött egy „Nádasdladány” elnevezésű oldal, ezzel bizonyára sokuknak nem írok újdonságot. Viszont nem gondoltuk, hogy ennyi régi fotó fel kerül
erre az oldalra, emlékek és élmények kíséretével párosulva.
Kérni szeretném a település lakóit, ha a fiókok mélyén vannak
még féltve őrzött fotók (régi lakodalmas, szüretis vagy a falu életéből valók, esetleg Nádasdladány meghatározó személyeiről
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vagy bármi, ami érdekes lehet az
emberek számára), legyenek
kedvesek eljuttatni hozzám (vagy
hívjanak és elmegyek érte), hogy
megoszthassam a lelkes tagokkal
a látványt.
Csak néhány napra kérem és a
szkennelés után visszajuttatom
annak, akitől kaptam.
Véleményem szerint 400-500 kép
már látható az említett oldalon.
Köszönöm, ha segít Ön is gyarapítani ezt a fotós gyűjteményt.
Siki Szabolcs
Telefon: 06/22/443-754

Társasházi hírek
A Nádasdladányi Egészségház
Társasház tulajdonosai kerítés építéséről határoztak, amelyet a társasház és a tulajdonosok
értékeinek megóvása, a tulajdonjog védelmében tartottak fontosnak.
A kerítést, ami közel 200 fm a közös költségből finanszírozta a társasház. A 3 db kiskaput, 2 db
nagykaput és a bejárathoz szükséges hidat, a házban működő
gyógyszertár és az ott lakók finanszírozták.
A kerítés megépítése újabb lehetőséget adott arra, hogy a háziorvosi rendelő előtti parkolót, nagyobbá és kihasználhatóbbá tegyük, amelyet az Önkormányzattal
közösen alakítottunk ki.
Közös terv és megegyezés született, hogy a 2013-ban befizetendő
közös költségből (amennyiben a
szükséges összeg összegyűlik),
az orvosi rendelő előtti bejáratok
burkolat cseréjét és felújítási munkáit hajtjuk végre.
Drexler Csaba
Közösképviselő

Nyugdíjas Hírek
csak röviden…
A Nádasdladányi Nyugdíjas Klub
2012. október 24-én, szerdán Tamásiba fürdőzéssel egybekötött kirándulást szervez. Jelentkezni le-
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het Buzás Lajosné klubvezetőnél.
A részvételi díj 3.000,- Ft, amely
összeg tartalmazza az utazás költségét, a fürdő belépőt, és egy
ebéd árát is. Indulás reggel 8 órakor.
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denki
Egyedül Te sírtál ,más senki.
Próbáld úgy élni Élted,
Hogy mikor elmész sírjanak Érted

Buzás Lajosné klubvezető

Idősek napja – köszöntő
Szeretettel köszöntjük községünk
minden „szépkorú” lakosát az
idősek napja alkalmából. Köszönünk mindent, amit adtak nekünk,
köszönjük az Önök szeretetét,
odaadását, gondoskodását, hogy
felneveltek bennünket, és ma is
segítik munkánkat, támogatnak
bennünket a mindennapjainkban.
Nagymamáink és nagypapáink
szemében láthatjuk az őszinte
örömöt, büszkeséget gyermekeik,
unokáik iránt, mely a jövő nemzedékére irányul.
Községünknek,
családjainknak
nagy szüksége van Önökre, az
előttünk járó nemzedékre, ezért
kívánunk Önöknek nagyon jó
egészséget, örömet és boldogságot, hosszú, nyugodt életet.

Magyarok Nagyasszonya
ünnepe!
Tisztelt Hölgyeim, Uraim kedves
Barátaim!
Szeretett Gyermekek!
Október 8-án ünnepeltük Szentmise keretében Szent István királyunk felajánlását, hiszen Magyarország a világon elsőként lett
felajánlva a Szűzanyának. Szent
István királyunk sajnos elvesztette mindkét fiát, Ottó herceg nagyon magas lázban, Imre herceg
egy vadászat során vesztette életét. Ezért István király a mi égi

Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek.
Tanítsd meg , mire csak lehet
Ha tovább adod a jót és szépet
Már nem volt hiába élted!

Édesanyánkra, aki a szülők Patrónája is, a Boldogságos Szűz
Máriára bízta sorsunkat. Eme felajánlást újítottuk meg a Szentmisében, mert úgy gondoltuk, ma is
nagyon fontos a jó Istent és a
Szűzanyát kérni életünk jobbá és
szebbé tételéhez. Felajánlottuk
Nádasdladány községet minden
polgárával, intézményivel együtt.
Köszönöm plébánosunknak Dr.
Bohus Péternek, Varga Tünde
polgármester asszonynak, az Intézmények vezetőinek, Nyugdíjas
Klub tagjainak – szép énekükkel
még szebbé tették ünnepünket!
Köszönöm a gyermekeknek, akik
a jövőjüket ajánlották fel – külön
köszönöm Fehér Annamáriának,
Fister Flórának, és Renácz Adriennek, akik magyar ruhába öltözve helyezték az Oltárra Nádasdladány címerét.
Remélem jövőre még szebben
tudjuk ünnepelni, hogy Mária Országa vagyunk.

A reményt, ne add fel soha,
Hogy sorsod nem lesz mostoha.
Ha elérkezik az utolsó óra
Mosolyogva indulj a Nagy Útra.
Mikor megszülettél, mosolygott min-

Október 20-án nyitják meg a Hit
évét. Talán még soha nem volt
olyan fontos, mint most, hogy kiben, miben hiszünk. Tudunk-e
hinni a jóban, a szeretetben, Is-

Kérem, fogadják szeretettel az
alábbi sorokat:
Kárpáti Éva:
AZ ÉLET ALKONYÁN
Elmúlt már az ifjúságod
Itt van életed alkonya.
Ne gondolj az elmúlásra.
Ne add fel soha!
Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted
Gyönyörködj kerted virágban
Fürdőzz meg a Napsugárban.
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tenben, aki a legnagyobb szeretet!
Nekünk mi az érték? Egymás
megbecsülése, tisztelete, vagy
eltaposása?
Az életünk során mi az értékrendünk? Tudunk-e hűségesek maradni, segíteni egymást jóban,
rosszban? Ez mind hitünk kérdése. De mi is a hit? Elsősorban Isten ajándéka, amely ingyenes, de
kérni kell!
Hit nélkül olyanok vagyunk, mint
a céltalanul bolyongó ember.
A Hit megtartó erő! A Hit olyan,
mint a híd, átsegít minden nehézségen, de megláttatja velünk
az örömöt, a boldogságot is.
Ezt látta meg Szent Márton is,
ezért hagyta ott a katonaságot és
lett Krisztus követője.
Szent Márton ünnepét 2012.
november 12-én hétfőn délután
16 óra 30 perckor szeretném tartani. Erre az ünnepre is szeretettel várom kedves mindnyájukat!
Ünnepeljünk együtt, tisztelettel és
szeretettel.
A Jó Isten adja meg mindnyájunknak a Hit, Remény, Szeretet
kegyelmét!
Imádságos szeretettel: Péter Zoltánné
hitoktató

Madárijesztők lepték el a települést…
A Helytörténeti csoport a jól sikerült Emléknyitogató kiállítás megszervezése után újabb könnyedebb ötlettel állt elő. A Szüreti
felvonuláshoz kapcsolódóan, a
falusi gazdálkodáshoz és élethez
kapcsolódó madárijesztők készítésére hívta fel az érdeklődő lakosságot. Született is sok ötletes
madárijesztő, falusi életkép. 12
db pályamű készült, a szavazatok
szerinti sorrendben sorolom fel:
1. Sörhegy utca készítették:
Reich Szabina, Reich Lilla, Reich
Fanny
2. Valentiny tér készítették:
Csepiné Erika, Takács Zsuzsi,
Takács Jóska és családja, Halas
Lajosné Valika és családja,
Galaczi Tamás és családja,
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3. Rákóczi utca Készítették:
Faragóné Anita és csládja,
Alföldiné Mónika és családja,
Nánainé Szilvike és családja,
Magyariné Zita és családja,
4. Arany János utca
készítették: Borbély Istvánné Erzsi és
családja
5. Fő utca készítették: ifj. Virág Mihály és családja
6. Kastély út készítették:
Winterné Szilvi és családja
7. Fő út készítették: Némethné
Gabi és családja
8. Arany János utca
készítették: Borsányiné Marika és családja az unokákkal kibővülve
9. Fő tér Ribi- Sass Zsuzsanna
és családja
A Helytörténeti csapat tagjai készítettek néhány madárijesztőt a
Fő térre, stílusosan egy szüretis
párt, valamint a Közösségi Ház
elé néhány figurát.
Szavazni az interneten lehetett a
lefotózott madárijesztők képére
való jelöléssel. Összesen 505
szavazat érkezett. A díjkiosztóra
2012. október 14-én a Közösségi
házban került sor, ahol az első
helyezett tortát kapott jutalomként. Minden csapat Emléklapot
kapott a saját remekműve fényképével. A csapatok, kedves baráti beszélgetés, pogácsázás,
üdítőzés közben, szívesen meséltek a remekművek elkészítéséről, hogy közben milyen jól
érezték magukat.
Örültünk, hogy a kezdeményezés
elérte célját: a közösség építést
és azt, hogy a jól szervezett és
színvonalas Szüreti felvonulás
idejére színesítettük a falu képét.
„jövőre veletek ugyan itt!!”
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Köszönöm minden résztvevőnek
az ötletelést, a jó hangulatot és
szervezőtársaimnak a hasznos
és jó időtöltést, a felejthetetlen
élményeket…

A Vertikál Zrt. megkereséssel fordult az Önkormányzathoz,
miszerint olyan nagy számban
nem fizetik a családok a „szemétdíjat”, hogy az már veszélyezteti a
község globális szemétszállítását.
Több éven keresztül olyan nagy
mennyiségű tartozást halmozott fel
Nádasdladány lakosság, (akik
évek óta nem fizetek a közszolgáltatási díjat), hogy ha így megy tovább kénytelen lesz a szolgáltató
változtatni vagy a szolgáltatási feltételeken, vagy akár szemétszállítási díj mértékén. Nyilván ezt nem
szeretné senki, illetve nem tehetjük
meg lakótársunkkal azt, hogy aki
fizet, őt „büntetjük” a magasabb díj
fizetéssel. Kérek mindenki, fizesse
be lehetősége szerint az elmaradt
szemét szállítási díjat, mert óriási
probléma lehet ez a falunak a jövőben, ha ez a tendencia folytatódik tovább.
A kommunális hulladék elszállításáról történő gondoskodás kötelező feladata az önkormányzatnak,
mindenkire egyenlő kötelezettséget ró, kérem vegyék ezt figyelembe.
Nem veszélyeztethetjük a község
jövőjét.
Tényszerű adatok:
600 lakóingatlan közül 70-80 ház,
több mint 10% évek óta tartozik,
ami már közel 4 millió forint hátralékot tesz ki.
Gondoljunk csak bele negyedévente 3-4000 Ft kifizetése havi
1000 Ft-os kiadást jelent. Könynyebb lenne ezt kifizetni, mint most
egyben a hátralékot. Bővebb felvilágosítást a részletfizetés lehetőségéről akár az Önkormányzatnál,
vagy közvetlenül a szolgáltatónál
lehet kérni.
A hátralékok beszedését az Önkormányzat elkezdi fizetési felszólításokkal, majd utána behajtásra
kerül sor.
A falu közössége érdekében kérem a fentiek figyelembevételét,
tudomásulvételét és elfogadását.

Borsányi Lászlóné képviselő

Varga Tünde polgármester

Hulladékszállítás veszélyeztetése….

