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Miről döntött a testület
szeptemberben ?
 Elfogadta a Polgárdi Rendőrörs
2012.
évi
munkájáról
szóló
beszámolót.
 Elfogadta a Polgárdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. I.
félévi
gazdálkodásáról
szóló
tájékoztatót
 Elfogadta az Önkormányzat 2013.
évi gazdálkodásának I. féléves
helyzetéről szóló tájékoztatót.
 Elfogadta
a
NádasdladánySárkeszi községek között az
iskolabusz üzemeltetése tárgyában
kötendő megállapodást
 Véleményezte
a
hivatali
helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn
kívül
történő
házasságkötés vagy bejegyzett
élettársi
kapcsolat
létesítése
engedélyezésének
szabályairól,
szolgáltatási
díjairól
szóló
rendelettervezetet
Rendeletek
 Hatályon kívül helyezte a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn
kívül
történő
házasságkötés engedélyezésének
szabályairól,
valamint
ezen
többletszolgáltatásokért
fizetendő
díjak
mértékéről
szóló
11/2010.(XII.17.)
önkormányzati
rendeletét.

Miről döntött a testület
októberben ?
 Kinyilvánította azon szándékát,
hogy
a
Nemzeti
Erőforrások
Minisztériuma
és
az
Emberi
Erőforrások
Támogatáskezelővel
együttműködve csatlakozni kíván a
hátrányos
szociális
helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához.

e-mail: hivatal@nadasdladany.fejer.hu

 A Nádasdy Ferenc Általános
Iskola
Intézményi
Tanácsába
Magyari Csaba képviselőt delegálta.
 Nádasdladány
Község
Önkormányzat képviselő-testülete
úgy
döntött,
hogy
a
helyi
önkormányzatok
szociális
célú
tűzifavásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásról
szóló
57/2013. (X. 4.) BM rendelet
(továbbiakban: BM rendelet) alapján
támogatási igényt nyújt be tűzifa
beszerzésére.

Miről döntött a testület
novemberben ?
 Az államháztartásról szóló 2011.
éviCXCV. törvény. 87. § (1)
bekezdése alapján a Nádasdladány
Önkormányzat
2013.
évi
gazdálkodásának I.-III. negyedéves
helyzetéről szóló tájékoztatót 47 %os kiadási és 47 %-os bevételi
teljesítéssel elfogadta.
 Elfogadta
az
Önkormányzat.
2014. évi költségvetési koncepcióját
155 841 e Ft kiadási és bevételi
főösszeggel.
 Elfogadta
a
Székesfehérvári
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási Megállapodásának X.
számú módosítását.

Miről döntött a testület
decemberben?
 Az
ÁMK,
az
iskolai,
az
önkormányzati,
és
a
hivatali
dolgozók nettó 10 e Ft/fő karácsonyi
jutalmazásról
 A képviselő-testület, mint a
munkáltatói
jogok
gyakorlója
támogatja
Varga
Tünde
polgármesternek
a
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
önkormányzati
szaktanácsadó
szakirányú továbbképzésén való
részvételét.

 Képviselő-testület
a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdése
alapján úgy döntött, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
kötelező
közszolgáltatás
megszervezése
érdekében
szükséges
előkészítő
munkák
elvégzésével
megbízza
a
polgármestert és a jegyzőt.
 A képviselő-testület megbízta a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a
szükséges
adatok,
információk
beszerzése
érdekében
a
FEJÉRVÍZ ZRT-t megkeresse, és
az
adatok
ismeretében
a
közbeszerzési törvényben foglaltak
szerint a képviselő-testület részére
előterjesztést készítsen.
 Megbízta a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a települési szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
ellátásának
és
igénybevételének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet tervezetet
küldje meg véleményezésre a
VERTIKÁL Zrt-nek, valamint a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulásnak,
különös tekintettel a kedvezmények
és a szolgáltatás szüneteltetése
tárgyában.
 Jóváhagyta az önkormányzat
2014. évi belső ellenőrzési tervét.
 Elrendelte
támogatás
megelőlegezési
hitel
igény
meghosszabbítását,
az
iskola
pályázattal kapcsolatos támogatás
kifizetéséig.
 Kinyilvánította azon szándékát,
hogy a Székesfehérvári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézmény
által
ellátott
házi
segítségnyújtás, családsegítés, és
gyermekjóléti feladatokat 2014.
január 1. napjával változatlan
formában
a
Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás által
működtetett intézmény útján kívánja
ellátni.
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Rendeletek:
 Elfogadta a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló
6/2012.
(XI.
14.)
rendelet
módosítását.
 Megalkotta a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló
rendeletet.
 Elfogadta a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 12/2004. (V. 28.)
önkormányzati
rendelet
egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezését.
 Elfogadta
a
köztemető
használatának
rendjéről
szóló
12/2003.
(XI.
14.)
rendelet
módosítását.
 Tájékoztatom
a
Tisztelt
Lakosságot,
hogy
valamennyi
nyilvános ülés jegyzőkönyve teljes
terjedelmében
elolvasható
a
Községi könyvtárban.
Varga Tünde polgármester

Újévi köszöntő
Kedves nádasdladányiak,
Nádasdladány polgárai!
Ismét évhatárhoz érkeztünk. Amikor
fordul az idő, fordul a naptárban is
az évszámláló. Ha végére érünk
valaminek, erős késztetést érzünk
arra, hogy visszatekintsünk a
magunk mögött hagyott időszakra.
Visszatekintsünk és összegezzük
mindazt, ami velünk vagy épp
körülöttünk történt.
Számadást készítünk magunkban,
magunknak. Számadást a múltról
és terveket a jövőről.
Jómagam
is
mérlegeltem.
Önkormányzatunk
nehéz,
de
tevékenységben gazdag évet tudhat
maga mögött. Anyagi nehézségeink
ellenére
kisléptékben,
de
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elmondhatjuk,
épült-szépült
településünk, mindenki törekedett
és
tenni
akart,
….tenni
mindannyiunkért! Azt meg csak
remélni
tudtam,
hogy
ennyi
igyekezettel, ennyi összefogással, a
közös,
mindennapi
küszködéseinkkel ilyen jól fogjuk
zárni a múlt évet. Köszönöm.
Köszönöm
megértésüket,
türelmüket, segítségüket, hiszen ez
a sikerélmény hitelesíti egész éves
munkálkodásunkat, és ez ad erőt a
továbblépéshez is.
„Minden jó, ha a vége jó” - ez történt
velünk is. Év végére a kormány
segítségével
stabilizálódott
gazdasági helyzetünk, elértük, hogy
nincs tartozásunk, nincs hitelünk.
Úgy vélem, kellő önbizalommal
vághatunk neki a 2014-es évnek.
Meg kell látnunk ebben az évben is
a lehetőségeket ahhoz, hogy
terveinket megvalósíthassuk. A
megkezdett munkákat befejezzük
és újabbakba kezdjünk. Mindezt
Önökkel összefogva, egy irányba
haladva, Nádasdladány további
fejlődésének irányába.
Ahhoz, hogy minden az eddigi
megszokott rendben haladhasson,
szövetséget kérek Önöktől néhány
fontos kérdésben, amely kihatással
lehet saját, családjaink és egész
közösségünk
jövőjére
nézve.
Kérem, továbbra se csak szemlélői
legyenek
községünk
fellendülésének, hanem továbbra is
aktív résztvevői és részesei is! Ez a
legnagyobb újévi kívánságom, amit
2014-től várok!
Egy olyan esztendőben, amely nem
ígérkezik sem könnyebbnek, sem
egyszerűbbnek, méginkább egy
feladatra kell összpontosítanunk: a
dolgainkat
a
mindenkori
körülményekhez képest
az
elvárható
legjobb
minőségben,
legjobb tudásunk szerint végezzük,
bizakodva,
előre
tekintve!
Mindenkor
a
jövőbe
kell
tekintenünk!
Az
elbúcsúztatott
esztendő
tanulságai, eredményei biztassanak
bennünket a jobb, több munkára, az
emberi értékek megbecsülésére, az
egymás iránti tiszteletre.

2.
Ehhez
kívánok
Nádasdladány
valamennyi
állampolgárának
tudatosan megélt, egyéni és közös
eredményekben gazdag, sikeres
boldog új esztendőt 2014-ben!
Varga Tünde polgármester

2013 év vége röviden
Az év
végére
nagyon
sok
rendezvényünk volt, bőven lehetett
válogatni belőlük. Természetesen
az adventi vasárnapok voltak a
legjelentősebbek.
Talán nem hangzik nagyképűnek,
ha azt mondom, hogy ilyen gazdag
programsorozat még nem volt itt
nálunk. Kezdődött a református
templomban
a
Móri
fúvósok
koncertjével, majd jött a télapó, az
iskolások, óvodások műsora, és
végül a Besnyői csengettyűsök a
kastélyban. Minden alkalommal
teltház volt nagy érdeklődéssel.

Karácsonyhoz közeli időpontban
egy délutánon közösen ünnepeltünk
az „ajándékzsákocska” elnevezésű
rendezvényünkön
azokkal
a
gyerekekkel, akiknek a település
lakói
adakoztak
karácsonyra.
Átvehették
ajándékcsomagjaikat,
mesefilmet nézhettek, és ingyenes
arcfestésen
vehettek
részt.
Köszönjük
mindenkinek,
aki
adományával
hozzájárult
a
gyermekek öröméhez.
Szokásunkhoz
híven
együtt
búcsúztattuk az óévet a kastélyban
az önkormányzat dolgozóival, az
intézmények dolgozóival, és a civil
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szervezetek
vezetőivel.
Mindannyian
Nádasdladányért
dolgoznak,
gyermekeinkért,
időseinkért,
a
lakosságért.
Köszönjük áldozatos munkájukat!

Az idén is törekszünk arra, hogy
minél több embert vonjunk be ebbe
a programba, hiszen így segítünk a
családoknak, és a településen lévő
munkákat is el tudjuk végezni.

Az
év
utolsó
hónapjában
közmeghallgatást
tartottunk
a
közösségi
házban,
sajnos
a
lakosság részéről nagyon kicsi volt
az érdeklődés, pedig biztosan
vannak
problémák,
ötletek,
amelyeket szívesen meghallgatott
volna a testület.

Hasznos tanfolyamok helyben
Két tanfolyam is indult helyben,
melyeket nagyon kedvezményes
áron
lehet
elvégezni.
2013.
novemberében indult az angol
alapfokú képzés, melyen 11 fő tanul
heti 2 alkalommal március 3-ig.

Évvégére
megoldódtak
anyagi
problémáink.
A
kormány
segítségével 22 millió Ft támogatást
kaptunk, melyből meg tudtuk oldani
elmaradt
számláink
kifizetését,
tartozásaink kiegyenlítését, ezzel
stabilizáltuk
gazdálkodásunkat.
Nincs kifizetetlen számlánk, nincs
hitelünk,
pozitív
gondolatokkal
tudtuk a 2013-as évet befejezni.

Téli közmunkaprogram
Novemberben nagy létszámban
kezdődött a téli közmunkaprogram
községünkben is. Ennek keretén
belül 23 embernek tudtunk 8 órás
munkaviszonyt létesíteni 5 vagy 6
hónapra, 2014. április végéig. 18 fő
iskolába jár, 5 fő a településen
dolgozik.
A következő képzésekre iskoláztuk
be
a
résztvevőket:
9
fő
alapkompetencia képzésre, 2 fő
egészségőri,
1
fő
település
karbantartói,
1
fő
kulturális
rendezvény
szervezői,
1
fő
motorfűrész
kezelői,
1
fő
mezőgazdasági munkás, 1 fő
társadalombiztosítási ügyintézői, 1
fő bio,- és zöldhulladék hasznosítói,
és 1 fő betanított park gondozói
képzésen vesz részt.
A
helyben
dolgozó
5
fő,
közterületeink és az intézmények
tisztaságáért felelnek, közülük 1 fő a
hivatali munkában segít.
A közmunkaprogramban résztvevők
fizetése több mint kétszerese a
segély
összegénél
(22.800,Ft/fő/hó).
Én úgy gondolom, anyagilag nagy
segítséget jelentett nekik ez a
lehetőség, főként a téli hónapokban.

3.
teljes tartalommal lesz először
látható, és a régi dolgokat
folyamatosan tudjuk csak feltölteni,
de elmondhatom: érdemes volt rá
várni. Bízom benne, hogy mindenki
megelégedéssel veszi, használja,
tájékozódik
róla.
www.nadasdladany.hu

Fairtás a Plébánia
épülete mögött
Hosszú évek alatt elbokrosodott,
elgazosodott a Plébánia mögötti
terület. Közmunkásainkkal sikerült
kitisztítani, így ismét gondozottá vált
egy
parcella
a
község
központjában.
A
továbbiakban
könnyebb lesz majd a fűnyírás,
karbantartás, tereprendezés, mert
most már csak ennek fenntartására
kell ügyelni.

Szociális tűzifa
A képzésen részt vevők elmondása
szerint nagyon jó hangulatúak az
órák. Amellett, hogy idegen nyelvet
tanulnak „csapatépítő” tréningként is
funkcionál a tanfolyam. Örülünk
neki, így kell olcsón, jó hangulatban
okosodni. Hajrá „angolosok”!!!
Másik nagy sikerű tanfolyamunk
2014.
januárjában
kezdődött,
alapfokú
számítógép
kezelői
tanfolyam, ahol 20 fő oktatása folyik
2014. májusig. Biztosan ők is klassz
csapatot
fognak
alkotni,
és
remélhetőleg a megszerzett tudást
fogják majd hasznosítani munkájuk
során. Hajrá „számítógépesek”!!!
Örülök, hogy sikerült ezt a 2
tanfolyamot
elindítani,
hiszen
lakosaink helyben tudnak tanulni,
gyarapíthatják tudásukat, ami a mai
világban elengedhetetlen. Hiszek
abban, hogy a „tudás hatalom”,
hiszek a tudás alapú jövőben, és
elismerésemet fejezem ki nekik,
hogy
szabadidejükből
erre
áldoznak. Gratulálok döntésükhöz!

Honlap
Ha röviden szeretnék róla írni, így
tenném: az utolsó simítások vannak
csak hátra. Néhány nap, és talán
készen lesz az új honlap. Nem

Önkormányzatunk ismét sikeresen
pályázott a kormány által kiírt
szociális tűzifa pályázaton. Nyertünk
39 m3 fát, amelynek értéke
693.420,- Ft. Ebből államilag
támogatott 586. 740,- Ft, a
fennmaradó részt 106.680,-Ft-t és a
fuvarköltséget
kellett
az
önkormányzatnak kifizetnie.
Ezt a mennyiséget 140 fő
igényelhette, így tudtunk segíteni a
rászorultakon a hideg napokban. A
feltételeket rendelet szabályozta, az
kaphatott,
aki
megfelelt
a
rendeletben foglaltaknak. Örültünk,
hogy így is segíthettünk!

Múlt és jövő…ami 2013-ban
történt, és a 2014. évi tervek
A 2013-as év nem a fejlesztések
éve volt, inkább a túlélésé. Ennek
ellenére
írhatunk
arról,
hogy
végeztünk járda felújítást, és
néhány
utcában
útjavítást,
kialakítottuk
a
Walz
János
emlékhelyet, és az egészségház
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4.

melletti
csapadékvíz
elvezetőt.
Buszmegállót is építettünk, és lett
„időjárásjelző állomásunk” is.

felszabadult pénzeszköz ott sem
keletkezik.

Az természetes, hogy köztereink,
temetőink gondozottak, tiszták,
rendezettek, virágosak voltak.

Mezőgazdasági
területeink
nincsenek, melyeket bérbe lehetne
adni, vagy melyekre nagyobb
vállalkozást ide lehetne csalogatni,
letelepíteni, egyéb bevételi forrása
nincs az önkormányzatnak.

Rendezvényeink meg lettek tartva,
volt májusi kavalkád, falunap,
nemzeti ünnepek, múltidéző bál,
idősek
napja,
adventek,
játszóházak, stb.
Nagyon sok pályázatot adtunk be,
van, ami nyert, és van, ami nem, de
vannak, amelyeknek nem tudjuk az
eredményét a mai napig sem.
Elmondhatjuk nyugodt szívvel, nem
tétlenkedtünk egy percig sem. Sokat
dolgoztunk azért, hogy talpon
maradjunk.
Év végére egyértelművé vált, hogy
a normatívát, amit a település kap
arra, hogy működjön, csak 65 %ban kaptuk meg, ezért voltak évközi
nehézségeink, és ezért kaptuk az
év végi kiegyenlítő összeget.
Bizonyára
sokukban
megfogalmazódik a kérdés: miért
ilyen kevés normatívát kap a mi
önkormányzatunk?
A
normatíva
összegének
megállapításánál számolnak azzal,
hogy van helyi bevétel, ami
településenként jelentősen eltér.
Nekünk sajnos nincs elegendő helyi
bevételünk, amelyből szabadon
tudnánk gazdálkodni akár működési
hiányra,
akár
fejlesztésre.
Nincsenek nagy vállalkozásaink,
amelyek fizetnének nekünk magas
iparűzési adót, és gépjárműveikre
gépjárműadót.
Nem vetettünk ki a lakosságra helyi
adókat, pl. kommunális adót, hogy
ne terheljük még jobban az itt élők
kiadásait.
Sajnos a lakosság gépjármű
állománya sem nagy, így az abból
befolyt adó sem magas.
Ezek
összessége
nem
hoz
elegendő adóbevételt, így nem lehet
miből költekezni. Az állam által
finanszírozott összegből szűkösen
kell működtetnünk intézményeinket,

Ezeket a problémákat a jövőben
orvosolni kell, megoldást kell rá
keresnünk, ami nem lesz könnyű.
Ennek
ellenére
mégis
elmondhatom, eredményes volt a
2013-as év.
Nem dolgoztunk olyan sokat hiába,
hiszen
tapasztalatot,
tudást
gyűjtöttünk, a nehéz napokban
összekovácsolódtunk.
Megtanultunk mérsékletesen élni,
okosan
és
takarékosan
gazdálkodni,
türelmesnek
és
megértőnek lenni környezetünkkel.
Tudom, hogy a befektetett munka
mindig megtérül, lehet, hogy pont
ebben az évben ??!!
Mit is szeretnénk 2014-ben, mik a
terveink?
Most
sem
tétlenkedhetünk.
Sikeresen megnyert pályázattal fel
tudjuk
újítani,
fejleszteni,
korszerűsíteni a konditermet, mely a
könyvtár épületében van.
Pályázunk a sportpálya felújítására,
ezzel együtt a kivilágítása is
megvalósulna az idén tavasszal.
Az egészségház előtti vizes, sáros
területen
térköves
parkolót
szeretnénk kialakítani.
Folytatjuk az
betonozását.

öreghegyi

járda

Teljes felújítás, átépítés lesz a
ravatalozó
épületén,
annak
környezetében, a temetőben az
elkezdett
járdát
szeretnénk
befejezni.
Szándékunkban áll a közösségi ház
melletti
játszóteret
bővíteni,
szépíteni.
A település honlapja hamarosan új
arculattal lesz látható, használható.

Szeretnénk
minden
rendezvényünket
megtartani,
köztereinket szépíteni, gondozni.
Továbbra
sem
szabad
hátradőlnünk, rengeteg feladat vár
még ránk ebben az évben, amelyek
eléréséhez az Önök segítségét
kérjük, össze kell fognunk 2014-ben
is.

Lakossági fórumot tartott
községünkben Törő Gábor
országgyűlési képviselő
Néhány
nappal
ezelőtt
a
településen tartott fórumot Törő
Gábor országgyűlési képviselő. A
lakosság tájékoztatást kapott a múlt
évek intézkedéseiről, annak okairól,
a jövőbeni tervekről.
A lakosság kérdéseire válaszolt,
közösen elemeztük a település
előnyeit,
hátrányait,
ötletek,
javaslatok hangoztak el, melyet
valószínű tudunk majd hasznosítani.
Voltak személyre szóló problémák
is, melynek megoldására segítségét
ajánlotta fel.
Hasznos beszélgetés volt annak,
aki részt vett rajta.

Konditerem felújítás
pályázati forrásból
A Sportklub pályázatot nyújtott be a
tavalyi
évben
konditerem
felújítására, amelyet meg is nyert.
Közel 6 és fél millió Ft támogatást
már megnyertek, és elbírálás alatt
van még a pályázatból közel 5 millió
Ft sporteszközök fejlesztésére.
A
munkálatok
a
tavasszal
kezdődnek, és várhatóan a nyáron
befejeződnek. Ekkor 24 órás
községi
sportnapot
szeretnénk
szervezni minden korosztálynak,
sok-sok sporttal, bemutatókkal,
előadásokkal,
éjszakai
focival,
bagolytúrával.
A
szervezést
elkezdtük,
a
részletekről időben értesítjük a
lakosságot.
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2014-2020
Fejér Megyei Gazdasági és
Területfejlesztési program
Lejárt a 2007-2013 évek közötti
területfejlesztési stratégiai időszak,
most egy új szakasz kezdődik.
Nagy felelősség hárult a település
vezetőire, hiszen nagy gonddal
kellett összegyűjteni azokat a
terveket,
ötleteket,
amelyeket
szeretnénk megvalósítani a 20142020 évek közötti időszakban. Az
eddigi összes ötletet, javaslatot
összeszedtük, és ebből alakult ki a
„jövőképünk”.
Felsorolásszerűen,
címszavakban:
- bölcsőde kialakítása,
- óvoda
szigetelése
és
tetőcseréje,
- iskola tetőcseréje,
- iskola és óvoda előtti
parkoló kialakítása,
- Közösségi ház létesítése,
- Idősek Háza,
- megújuló energiaforrások
intézményeinkben,
- Fő tér és faluközpont
kialakítása,
- önkormányzati utak és
járdák felújítása,
- buszöböl kialakítása a
faluközpontban,
- felszíni
csapadék
vízelvezetés a RákócziArany és Sörhegy utcában,
- Sportcsarnok
és
környékének felújítása,
- sportpálya felújítása,
- Református
Templom,
Katolikus
Templom
felújítása,
- Orosz
Emlékmű
áthelyezése,
- Magyar Hősi Emlékmű
felújítása,
- Kastély parkosítása,
- Budapest-Balaton
összekötő
kerékpárútvonalhoz
csatlakozás,
- helyi piac kialakítása,

térfigyelő
elhelyezése.

5.
kamerák

Természetesen ezek a projekt
ötletek
nem
csak
az
önkormányzatot
érintik,
településszintű fejlesztési tervekről
van szó. Bízzunk benne, hogy ebből
sok minden megvalósul.

Közösségi ház festése
Februárban zárva lesz a közösségi
ház, mert festés lesz. 2005-ben
történt meg a közösségi ház
felújítása, azóta nem volt belső
felújítás, festés.
A sok használattól, illetve az idő
múlásával
igen
koszos
lett,
megkopott, helyenként omlik le a
fal. Ezért az épületet ebben a
hónapban nem lehet használni.
Kérem megértésüket!

Betörések…
Az utóbbi néhány hónapban több
betöréses
lopás
is
volt
Nádasdladányban. Több esetben
folyik
a
nyomozás,
sajnos
tettesekről nincsenek információink.
Elkeserítő az érintett családoknak,
de nekünk is, akik itt lakunk, hiszen
megtörténhet ez akár velünk is. A
rendőrség aktívan nyomoz, sokat
járőröznek a településen.
Ők
mindent
elkövetnek,
de
magunknak is kell gondoskodnunk
vagyonunkról, vagyontárgyainkról. A
szakemberek javaslata az, hogy aki
teheti,
megbízható
riasztót
szereltessen fel, védje meg saját
otthonát.
Javasolják, ne tartsunk otthon nagy
mennyiségű készpénzt, értékeinket
jól rejtsük el. Figyeljünk oda
szomszédjainkra,
jelezzük,
ha
idegent
látunk
bemenni
a
szomszédos
udvarra.
Segítsük
egymást,
törődjünk
mások
értékeivel is! Köszönjük!

Rendezvénynaptár
Az újság mellékleteként megkapták
2014 évi rendezvénynaptárunkat.
Hasznos információkat tartalmaz
időrendi sorrendben hónapokra
lebontva, lehet hozzá tervezni. Az
idén is rengeteg lehetőség lesz a
szórakozásra, nagy a kínálat, lehet
belőle válogatni.
Minden
helyi
szervezet
rendezvényeit összeszedtük, előtte
egyeztettünk, hogy ne legyenek
átfedések. Természetesen lehetnek
változások,
hiszen
nem
várt
események jöhetnek közbe, de
remélhetőleg a többsége megmarad
az eredeti időpontban. Össze kell
hajtogatni, az íróasztal hasznos és
mutatós darabja lehet!
Varga Tünde polgármester

Karácsonyi kézműves
délután és
karácsonyfa díszítés
Az
elmúlt
év
Adventjében,
december 21-én, szombaton kora
délután
karácsonyi
kézműves
délutánra hívták a hittanosokat,
szülőket, érdeklődőket a református
gyülekezeti házba.
Gyerekek és felnőttek nemcsak
Nádasdladányból,
hanem
a
környező településekről is pl.
Jenőből jöttek, hogy így tegyék
szebbé
az
ünnepre
való
felkészülést. Volt, aki az unokájával
érkezett, mások pedig a szüleikkel
együtt jöttek el.
Lassan
előkerültek
a
nélkülözhetetlen eszközök: olló,
papír, ceruza, amivel kicsik és
nagyok nekiállhattak alkotni. Készült
papírból angyal, harang, vagy
egyéb karácsonyfadísz, megidézve
ezzel a karácsony szimbólumait,
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visszahozva
gyerekkorunk
karácsonyi
emlékeit.
Miután
elkészültek az egyéni, kreatív
díszek,
a
templomban
lévő
karácsonyfa
feldíszítése
következett. Jó volt együtt készülni
az ünnepekre, látni a mosolygós, a
várakozással teli gyermekarcokat.
Karácsonyt
követően,
a
szervezőkben megfogalmazódott az
a gondolat, hogy húsvét előtt is
szervezzenek
egy
kézműves
délutánt. Hosszas egyeztetés után a
szervezők
2014. április 5-én, szombaton 14
órától a Református Gyülekezeti
Házba
várják a hittanos gyerekeket és
szüleiket, illetve minden érdeklődő
gyermeket és felnőttet egyaránt, a
római katolikus és a református
gyülekezet szervezésében.
Így, a Faluújságon keresztül is
szeretném
megköszönni
mindazoknak, akik segítettek a
karácsonyi
kézműves
délután
megszervezésében,
lebonyolításában, vagy imádkoztak
azért, hogy létrejöjjön ez a délután.
Isten áldása legyen minden Őt
szolgáló alkalmon!
Kovácsi Krisztián
református lelkipásztor

Kedves Nádasdladányi
Polgárok!
A 2014. év küszöbén ezúton is
boldog újévet kívánok kedves
Mindannyiuknak
a
katolikus
egyházközség nevében. Teljen ez
az
év
nyugalomban,
lelki
kiegyensúlyozottságban, s segítsen
minden
ladányit
helyes,
tisztességes
céljai
megvalósítására.
Most, az év elején szeretnék
tájékoztatást adni az előttünk álló
feladatokról és gondjainkról.
Gondjaink, feladataink hitéleti és
anyagi természetűek.
Legfőbb hitéleti feladatunk a
községünkre
elég
jellemző
közömbösség áttörése.
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Az emberek kedvesek, sokan
dicsértessékkel
köszönnek,
de
templomban csak ritka alkalommal,
leginkább
családi
események,
azokból
is
főleg
temetések
alkalmával találkozunk.
Magam öregemberként a lényeget
nézem, nem háborgok emiatt,
kedvemet sem veszítem, csak
sajnálkozom, hogy hány hívünk
fecsérli el idejét, erejét, szenved
olyan problémák miatt, amiket
másokkal meg sem tud osztani,
amiket egyedül Istennel való
kapcsolata
tudna
helyes
megvilágításba
helyezni,
s
elirányítani
a
javát
szolgáló
megoldások felé.
Be kellene látnunk, hogy az ember
Isten és e világ vonzásában élő
lény. Ha nem ápolja Istennel való
kapcsolatát, belesüllyed ebbe a
mulandó világba, s elvész azzal
együtt.
Anyagi természetű feladataink:
A főegyházmegye 1,2 millió Ft-os
támogatásával 2013. júniusában
sikerült elkészíttetni a templombelső
festését, a fafelületek egy részének
mázolását, valamint a főbejárat és a
toronykapu felújítását. Saját erőből
kellett
még
a
támogatáshoz
250.000,- Ft-ot hozzátennünk.
Mindenki előtt ismeretes volt a
temetőkápolna lepusztult állapota,
ami
miatt
már
a
temetői
harangozást is le kellett tiltani. A kb.
4 millióba kerülő teljes felújításra,
ami magában foglalja a tetőcserét, a
külső és belső pucolást és a
tereprendezést (a kápolna körül a
talaj feltöltődött, ezért nedvesednek
a falak) sikeresen pályáztunk a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnál.
Mivel
ez
a
pályázat
utófinanszírozású,
nekünk
kell
megelőlegezni a munka kifizetését s
szabály szerint 90 napon belül kell a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnak ezt az összeget a
számlánkra utalni. Tekintve, hogy a
teljes felújítás anyagi fedezete nem
áll rendelkezésünkre, a munkát két
ütemben kell végeztetnünk.

6.
Az első ütem, a tetőcsere
elkészült, költsége (2.325.000,-Ft)
teljesen lenullázta a teljes plébánia
(Ladány
és
Jenő
együttes)
pénztárát, ezért gyűjtenünk kellett,
hogy az érkező számlákat és a
személyi kifizetéseket addig is
teljesíteni tudjuk, amíg az MVH a
munka költségét a benyújtott
számla alapján át nem utalja
nekünk. A szíves adományokat
ezúton is hálásan köszönjük A
második ütemben ez a helyzet
megismétlődik..
Az
átutalás
kevéssel a karácsonyi ünnepek előtt
érkezett meg bankszámlánkra.
Másik
nagy
gondunk
a
templomtorony ügye. Templomunk
műemlék,
ezért
a
végzendő
munkának
az
Örökségvédelmi
Hivatal
előírása
szerint
kell
történnie, s kőrestaurátornak kell
végeznie.
December elején kaptuk meg az
Örökségvédelmi Hivatal határozatát,
mely 6 hónapon belül kötelez
minket a torony helyreállítására,
aminek költsége előre beláthatatlan,
mert csak a felületek letisztítása
után határozza meg a Hivatal, hogy
javításra
vagy
egyes
részek
cseréjére lesz-e szükség, ami
milliókra rúgó különbséget jelenthet.
Csak az állványozás kb. félmillió Ftba fog kerülni. Bár erre a feladatra
is
várjuk
a
főegyházmegye
segítségét,
pályázattal
is
próbálkozunk (eredményt még nem
tudunk),
de
természetesen
elengedhetetlenül szükség van a
ladányiak hozzájárulására is. Ezért
a gyűjtést folytatnunk kell. Ne
felejtsük
el,
hogy
műemlék,
építészetileg
is
hazánkban
ritkaságszámba menő templomunk
az egész község dísze és értéke.
Ugyanakkor kérjük, hogy híveink az
egyházi adót fizessék be vagy
Cserni Jánosnénál (Kastély út 9.)
vagy a plébánosnál, esetleg utalják
a plébánia bankszámlájára (Forrás
Takarékszövetkezet,
7290002010014145). Az éves egyházi adó
kereső személyeknek minimálisan
4000, nyugdíjasoknak 3500 Ft.
Megértésükben bízva, azt előre is
köszönve
megismétlem
újévi
jókívánságaimat, szeretettel
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Dr. Bohus Péter plébános

Óvodás hírek
A december 6. izgalmas, várakozással
teli nap beteljesülése volt a gyermekek
számára. Reggel az általános iskola
tornatermében
hüllő
kiállítást
tekintettünk meg a középső és
nagycsoportos gyermekekkel. Tízórai
után pedig a mikulás érkezett a
csoportokba, akit a gyerekek dallal,
verssel
köszöntöttek,
cserébe
a
gyermekek ajándékot kaptak.
December 15.-én a nagycsoportosok
ünnepi műsorral szerepeltek 3. Adventi
vasárnapon.
Ezúton
köszönetet
mondunk minden kedves segítőnek. Az
óvodai karácsonyi szeretetvendégségre
december 20.-án került sor.

Az ünnepség után a gyerekek boldogan
vették tulajdonba az Önkormányzat és
a Sün Balázs Alapítvány által vásárolt
játékokat.
A
kellemes hangulatú
délelőttöt ünnepi ebéd zárta.
Februárban megvalósítandó feladataink
közé tartozik egy egészséghét, valamint
február 14.-én farsangi mulatság
megszervezése.
Siligáné Soós Rozália

Iskolás híreink
Már szeptember végén megkezdtük
a
felkészülést
az
októberi
programokra.
Kulturális,
hagyományőrző
és
játékos
programok
követték
egymást.
Elsején mesevetélkedőn voltunk
Sárszentmihályon,
7-én
megemlékeztünk
az
aradi
vértanúkról, majd igen szép őszi
időben zajlott le a szüreti felvonulás,
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amit este bál követett. Szeretnénk
megköszönni
mindenkinek,
aki
bármely módon hozzájárult a
Szüreti felvonáshoz és a bálhoz a
támogatását.
Külön
köszönjük
Magyari Csabának és Faragó
Zoltánnak, hogy kifizette a zenész
tiszteletdíját és így nem a báli
bevételből kellett ezt finanszírozni.
Az október 23-i nemzeti ünnepen
Sárkeszin és Nádasdladányban is
előadták a műsorukat tanulóink. A
kastélyparkban
24-én
a
II.
világháborúban
elesett
gróf
Nádasdy Ferencre emlékeztünk.
Az idősek napján verssel, énekkel
köszöntötték tanulóink a falu
nyugdíjasait.
Idén
már
2.
alkalommal készültünk a „tökös
napra”, ahol tökfaragással és
különböző játékokkal töltöttük az
időt.
Novemberben fogadóórán vártuk a
szülőket. Márton napon Péter
Zoltánné Magdika vezetésével, kis
lámpásokkal vonultunk a katolikus
templomhoz, ahol részt vettünk az
ünnepi rendezvényen.
November legfontosabb eseménye
számunkra a Nádasdy nap volt,
november 22-én.
Délelőtt
versenyeken
(játékos
nyelvtan, angol, versmondó, ének,
meserajz, sport, activity, történelem,
j-ly,
Öko)
mérhették
össze
tudásukat a gyerekek, összesen 11
iskola 281 diákja.
Eljöttek
Jenő,
Úrhida,
Sárszentmihály,
Székesfehérvár
Táncsics,
Ősi,
Nádasd,
Mecseknádasd, Polgárdi, Füle,
Lepsény,
Mezőszentgyörgy
általános iskolájából. Borsodnádasd
sajnos anyagi okok miatt nem tudott
részt venni ezen az eseményen.
Az
angol
versenynek
méltó
helyszíne volt a helyi Nádasdy
kastély, ahol zsűri értékelte a

7.
versenyzőket.
Diákjaink a következő eredménnyel
zárták a versenyeket:
-

-

-

-

-

-

Pittmann Titanilla 1.o. ének
verseny II.
Kiss Mercédesz, Major Erika,
Kosztics Emerencia 4. o.
meserajz I. és
Sógorka
Leonetta,
Juhász
Amanda, Bazsó Dorina 3. o.
meserajz III.
Domján
Barbara,
Renácz
Adrienn, Kiss Balázs, Tuboly
Gergő ÖKO I.
Lendvai Vanessza, Demeter
Veronika,
Kovácsik
Vivien,
Szűcs Alexandra Activity II.
Kigyósi Laura 5.o.j-ly verseny II.
Török Tamás, Bauer Regina,
Bauer Martin, Dencsi Vivien,
Faragó Dorina, Nánai Ábel
sportverseny II.
Nokta Vivien 5.o. történelem I.
Pálfi Melinda, Faragó Fanni,
Béczi Boglárka, Szabó Krisztián
angol verseny II.hely.

A január 26-i tollas Diákolimpián
Seregélyesen a 7. osztályos
Domján Barbara bejutott a Győrben
rendezendő
országos
tollas
versenyre.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a
Fejér Megyei Önkormányzatnál
sikeresen
pályázott
a
Nádasdladányi
Környezetvédelmi
Egyesület, és 100 e Ft-ot nyert. Az
Egyesület
ezzel
a
pénzzel
hozzájárult a Nádasdy Nap egyes
kiadásaihoz,
pld.
díszfákat
vásároltunk belüle.
Délután pedig következett a várva
várt kulturális bemutató, ahol
színdarab, tánc, árnyjáték, ének-és
furulyaszó
váltogatta
egymást.
Ismét
nagy
sikerük
volt
tanulóinknak. December 7-én a
felsős osztályok megajándékozták
az alsós osztályokat.
Mikulás nap alkalmából, délután
teadélután következett.
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tekintettel arra, hogy sok kortársunk
egyedül töltené ezt az éjszakát is.
Ezt megelőzően a klubtagok részt
vettek aktívan a negyedik Advent
vasárnapján, mely a Kastélyban volt
megtartva.
Ezt
követően
a
nyugdíjas
karácsony is meghitt, családias
ünnep volt.

December
8-án
az
adventi
udvarban megérkezett a Télapó és
utána az iskolások adtak adventi
műsort, majd 21-én a karácsonyi
gyertyákat
gyújtottuk
meg
a
színpadon,
és
következett
a
karácsonyi műsor.

Minden hasonló ünnepségre mindig
kapnak meghívót klubtagjaink, és
más vendégek is. Már nem
emlegetjük föl, hogy a részvétel
hiányos, mindenki maga dönti el,
hol szeret és kivel ünnepelni.

8.
Reméljük,
nem
okozunk
csalódást majd a törzsközönségnek,
és mindazoknak, akik szeretnének
vidám 2-3 óra hosszat együtt tölteni
velünk.
A Farsangi műsor március 29-én
szombaton este lesz a Közösségi
Házban.
Műsor
után
már
hagyomány az élő zenére tartott
bál, ami alatt büfé és tombola is
gazdagítja a programot. Várunk
majd szeretettel mindenkit, aki a
szerény
belépődíj
összegével
támogatni szeretné a Nyugdíjas
Klubot.
Mindenki előtt ismeretes, hogy
falunkban minden rendezvényen
részt vesznek ennek a korosztálynak
a tagjai, akár valami vidám műsorral,
akár fizikai segítséggel.

Január 17-én zártuk le az 1. félévet.
Nyolcadikos tanulóink 18-án délelőtt
írták meg a középiskolai felvételi
feladatokat.
Január 22-én a Magyar Kultúra
napján 10 órakor mi is együtt
mondtuk a Himnuszt sok-sok
diákkal.

A szilveszter azonban jól sikerült. A
nyugdíjasok és fiatalabb vendégek
megtöltötték a Közösségi Házat,
vidám zenére, - melyet Siki
Szabolcs
szolgáltatott
–
jó
hangulatú éjszakát töltöttek együtt.

Végül értesítjük a Tisztelt Szülőket,
hogy február 5-én 16 óra 30 perckor
szülői értekezletet tartunk, valamint
február 15-én szombaton tartjuk
szokásos évi farsangi délutánunkat
a tornateremben 15-18 óra között.

Az elmúlt évet szépen búcsúztatták
a Nyugdíjas Klub tagjai. Már
hagyománnyá vált, hogy batyus
szilveszteri óévbúcsúztatót tartunk,

Buzás Lajosné klubvezető

Sporthírek

Harmatiné Pap Éva

Nyugdíjas Hírek

Szeretnénk, ha ez a klub továbbra
is betöltené a vállalt szerepét,
miszerint az idősebb korosztálynak
lehetőséget biztosít, hogy tartozzon
valahová,
hogy
együtt
kirándulhasson,
gyógyfürdőbe
járjon,
beszélgessen,
tervei
legyenek, és ne érezze magát
magányosnak. Vidám tavaszvárást
kívánunk mindenkinek.

Ezt a lehetőséget évente felkínáljuk
tagjainknak, hiszen sajnos sok már
az egyedül élő szépkorú, akinek jól
esik, ha az év ilyen nevezetes
ünnepén társaságban lehet.
Klubunk – már ez is hagyomány nagy szorgalommal készül a
farsangi műsorra.
Szerencsére egyre több fiatal
nyugdíjas jelentkezik szerepelni,
láthatóan örömmel vesz részt a
vidám műsor összeállításában.

A 2013-2014 évben is folytatódik a
részvételünk
az
MLSZ
versenyrendszerében.
Négy
edzővel és 110 játékossal kezdtük
meg a felkészülést az őszi
fordulókra,
ahol
sikeresen
szerepeltek gyermekeink.
Az U7-U13-as korosztályig Bozsik
tornákon
vettünk
részt.
Csapatonként 4-5 tornán történt a
megmérettetés.
Az
U-15-ös
lányok
régió
bajnokságban első helyezést értek
el, 11 ponttal megelőzve a második
helyezett Balatonfüred csapatát.
Az U16-os fiúk 11 csapatból a
második helyről indítják a tavaszi
bajnokságot. Tóth István csapata
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ebben
az
évadban
az
Iszkaszentgyörgy ifi csapataként, az
U20-as megye II bajnokságában a
második
helyen
zárt,
Ercsi
csapatától négy ponttal lemaradva.
Január 11.-12.-én az FMLSZ által
rendezett teremtornán az U-19-esek
16 csapatból a döntőbe jutás után a
4. helyezést érték el. Virág Misi
bácsi az U-16-osokkal szintén a
megye 16 csapatából második
helyen végzett, így ezüstéremmel
térhettek haza.
Sajnos az U-14-esek nem jutottak
be a döntőbe. Az U-15-ös lányok,
Faragó Zoltán vezetésével január
19-én rendezett terem-labdarúgó
tornán: 5. helyezettek lettek.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
A tavaszi fordulók március elején
kezdődnek.
Az
edzések
a
tornateremben
folyamatosan
folynak.
Mindenkinek jó felkészülést!
Szabó Ferenc

Közérdekű
Ügyvéd
Szerződések,
cégügyek,
végrendelet,
tartási,
öröklési
szerződések, válóper, földügyek.
Előzetes
telefonos
egyeztetést
követően várom Tisztelt Ügyfeleimet
a polgármesteri hivatal épületében.

Dr. Varga József ügyvéd:
22/317-932, vagy 20/385-0592

Ingyenesen hívható hibabejelentő,
közvilágítási hiba esetén:

(06) 40/200-636
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