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Miről döntött a testület
áprilisban?
 Nádasdladány Község
Önkormányzat képviselőtestülete elfogadta a személyes
gondoskodást
nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló rendeletét.
Május
 Döntött
a
Nádasdladány
Község
Díszpolgára
és
Nádasdladányért
Emlékérem
kitüntető
címek adományozásáról
 Együttes ülésen elfogadták a Polgárdi Közös
Önkormányzati
Hivatal
2013. évi gazdálkodásáról
és tevékenységéről szóló
beszámolókat
 Elfogadta az Önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzési jelentését
 Döntött a Városkörnyéki Alaptól kamatmentes
kölcsön igényléséről
 Döntött a „Nádasdladány hangos képeslapja”
című pályázat kiírásáról
 Elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását, és az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló zárszámadási rendeletét
 Elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2013. évi ellátásról szóló átfogó értékelést.
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e-mail: hivatal@nadasdladany.fejer.hu

 Egyetértett a Fejérvíz
Zrt.-nek a víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésének, nyilvántartásának ügymenetéről szóló
javaslatával.
 Tárgyalt a Gránit 2007.
Kft. és az Önkormányzat
között kötendő megállapodásról
 Döntött az urnafalak
megváltási díjáról.
 Véleményezte az ÁMK
vezetői álláshelyre beérkezett pályázatot.
Június
 Véleményezte
az
igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet
 Döntött az Energia Kft.
megbízásáról napelemes
pályázat lebonyolításával
kapcsolatban
 Döntött a napelemes
rendszerek kialakításával
kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Varga Tünde polgármester

Regionális majális
Sárszentmihályon
2009-ben 8 település öszszeállt, hogy együtt ünnepelje a május elsejéket,
megismerkedjenek
a
szomszéd település lakóival, illetve a régi ismerősökkel találkozzanak.
Így született meg a „Sárrét
Fesztivál és Majális”. Az
első település, ahol a rendezvényt
megtartottuk,
Nádasdladány volt, és
minden évben más településen
ünnepelhetnek
együtt a delegációk, illetve
az oda látogatók. Az idei

évben Sárszentmihály volt
a vendéglátó, és nagyon jó
hangulatú, barátságos találkozót szervezett.
Sokan látogattak el ide
Nádasdladányból is, megnézhették a humoros és
színvonalas
műsorokat,
kedvükre szórakozhattak.
Nádasdladányt a Nyugdíjas Klub képviselte nagyon
színvonalas
műsorával,
nagy tapsot kaptak. Jövőre
Fülén lesz a találkozó
megtartva.

Pedagógusnap
2014. június 12.
Szokásainkhoz
híven
megtartottuk a pedagógus
napot, melyre szeretettel
vártuk az oktatási intézményeink dolgozóit. Az iskola udvarában felállított
kopjafa melletti megemlékezés után a közösségi
házban volt az ünnepség,
melyre nagy szorgalommal, nagyon szép műsorral készültek a gyerekek.
Az ünnepségen Péterfalvi
Lajos, a Polgárdi tankerület igazgatója elismerő
oklevelet adott át Szűcs
Szilvia tanárnőnek egész
éves kimagasló pedagógiai munkájáért, valamint
köszöntöttük, búcsúztattuk
Dombai Károlyné Icát
nyugdíjba vonulása alkalmából. Sok-sok éven keresztül volt az óvodában a
főzőkonyhán szakács, fi-
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nomságokat főzött a gyerekeknek, felnőtteknek.
További jó egészséget, jó
pihenést kívánunk neki
nyugdíjas éveiben. Ezúton
is köszönetemet fejezem
ki a nádasdladányi oktatási intézményeinkben dolgozóknak, mint egykori diák, aki a mai napig tisztelettel és szeretettel emlékezik vissza tanáraira, és
mint polgármester, aki hálás mindazért az elkötelezett és elhivatott munkáért,
amit a Nádasdladányba
járó gyermekekért és ifjúságért végeznek.
Az óvodai, iskolai dolgozók elkötelezett munkája,
áldozatos
tevékenysége
segíti gyermekeinket, fiataljainkat az ifjúság útján.
Nagyon szerencsések vagyunk, hogy rájuk bízhatjuk gyermekeinket, unokáinkat.
Magam és Nádasdladány
lakossága nevében köszönjük.

Köztisztisztviselők Napja,
Semmelweis Nap
2014. június 20.
Ünnepséggel köszöntöttük
a hivatal és az egészségügy dolgozóit. Mindannyian kiválóan képzett, nagyszerű szakemberek, ők
nap mint nap azért dolgoznak, hogy Nádasdladány szebb, jobb és élhetőbb település legyen.
Mindenki
elkötelezetten
tesz eleget saját hivatása
követelményeinek. Valamennyien,
elhivatottan,
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motiváltan
dolgoznak,
végzik a feladatukat a lakosságért, a közösségért!
Engedjék meg, hogy ez
úton is a település elismerését és köszönetét fejezzem ki áldozatos munkájukért.
Büszke vagyok arra, hogy
elmondhatom: mindannyian rendelkeznek azzal a
lelkesedéssel,
tudással,
amely lehetővé teszi, hogy
igazi, elhivatott dolgozóként tevékenykedjenek a
helyi közösségért! Köszönjük.

2.
lálhatta a napi szórakozását. A gyerekeknek bőségesen voltak ingyenes
programok, ugráló vár,
körhinta, ügyességi játékok, aki akart vonatozhatott a faluban, és a csapatok humoros vetélkedőn
vehettek részt, fabatkákat
gyűjtve.
A színpadon helyi csoportok léptek fel, óvodások,
iskolások,
nyugdíjasok,
hastáncosok, és hallgathattuk Tihanyi Tóth Csabát
kedves párjával énekelni.

Nádasd Települések Találkozója 2014. június 2729.
A Nádasd Települések
Együttműködéséért Közalapítvány soron következő találkozója a Vas megyei Nádasd településen
volt. A nádasdladányi delegáció szokásához híven
nagyon jó hangulatú 3 napot töltött ott el.
Találkoztunk régi barátainkkal, tapasztalatot cseréltünk néhány témában,
és ötleteltünk a közalapítvány jövőbeni sorsáról, és
a települések együttműködéséről. Jövőre Nádasdladány lesz a rendezvény
szervezője, mi vettük át a
vándorzászlót.
Falunap
2014. június 7.
Az idei évben megrendezett falunap nagyon gazdag volt programokban,
minden korosztály megta-

Táncoltak nekünk a Csillagfény táncklub tagjai, éjszaka szuper diszkó volt a
fiataloknak. Először focizhattak a sportpályán a
gyerekek este nappali világosságban, hiszen erre
az estére a sportpályán elkészült a világítás, ekkor
kapcsolódtak fel először a
lámpák.

Elszármazottak Találkozója
2014. július 5.
Ez évben volt esedékes a
Nádasdladányból elszármazottak találkozója. Erre
a rendezvényre 5 évenként kerül sor, és a mostani már a harmadik találkozó volt.

Nádasdladányi Hírek
Az ilyen találkozók megszervezése
hosszadalmas, és rengeteg munkával jár, bár azt gondoljuk,
az erre fordított idejét senki sem sajnálta. Először
természetesen a címek
gyűjtése volt fontos, amit
sokan vállaltak, és amikor
úgy gondoltuk, hogy már
"mindenki
megvan",
egyeztettük a névsorokat.
Ezután került sor a távollévők kiértesítésére, kinek
levelet, kinek telefonos
üzenetet, kinek e-mail értesítést küldtünk. Kértük a
helyi lakosságot is, hogy
elszármazott, messze élő
családtagjaikat maguk értesítsék, amit sokan teljesítettek is.
A találkozó helye a Nádasdy kastély parkja volt,
de kiállításokat a kastély
termeiben is lehetett megtekinteni, sőt, régi fényképekből diavetítést láthattak
az érdeklődők. A park bejáratánál a szervezők minden érkezőnek kis kitűzőt
adtak, melyre azt a nevet
írták, amit elköltözésekor
viselt az elszármazott. A
délelőtti programban helyi
szereplők, - óvodások, iskolások, nyugdíjasok kedveskedtek
megható
műsoraikkal a vendégeknek. Ezután az árnyas fák
alatt rögtönzött "ebédlőben" költhették el az óvodai szakácsok által készített finom ebédet. Délután
néptánc és citera együttesek szórakoztatták a jelenlévőket, hatalmas sikert
aratva. Közben "kis vonattal" mindenki, aki szeretett
volna nosztalgiázni, végig
vonatozhatott kis falunk
utcáin, emlékezhetett régi

2014. augusztus 22.
lakóhelyére, gyönyörködhetett a falu új arculatában. Nagyon nagy sikere
volt ennek a programnak
is.
A Helytörténeti Egyesület
kiállításának is sok nézője
akadt. Önkéntes segítők
ladányi emlékeket árusítottak, aminek szintén sokan
örültek. Nagy öröm volt
látni az egymásra találás
első perceit, könnyes, mosolygós ölelkezéseket.

A nap folyamán aztán
mindenki talált magának
régi barátot, iskolatársat,
némelyek rég nem látott
rokont is.
Késő délután közös fényképez-kedésre került sor a
kastély bejáratánál, majd
az iskolások és nyugdíjasok megható búcsúéneke
alatt rózsaszirom eső csalt
könnyeket minden résztvevő szemébe.
Remek időben és szép
programokkal telt el a nap,
de a legfontosabb, hogy
aki eljött, szép emlékekkel
térhetett haza, ígérve,
hogy a következő eseményre is eljönnek. Köszönet a segítőknek.
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I.

Járási Közbiztonsági
Nap 2014. július 12.

Első alkalommal szerveztük meg a Polgárdi Járási
közbiztonsági napot, itt
Nádasdladányban a Kastély parkjában. Meghívást
kapott a járás valamennyi
települése, a települések
polgárőrségei, valamint a
Polgárdi Tűzoltók, Rendőrőrs, és a Járási Hivatal
dolgozói. Még nem találkoztunk így együtt, pedig
együtt dolgozunk, egy cél
érdekében.
A települések lakóinak fontos, hogy biztonságban
érezzék magukat. Ezt a
biztonságot az illetékes
hatóság
vezetésének
szakmai tudása adja, illetve a bűncselekmények
alacsony száma.
A folyamat láncszerűen
épül fel, a helyi személyes
kapcsolatot a lakossággal
a polgárőrség képviseli,
illetve folyamatos és megfelelő a kommunikáció a
szakmai szervekkel, a
rendőrséggel, a tűzoltósággal.
Kiemelkedő
fontosságú,
hogy ezt a kapcsolatrendszert a járási hivatal megfelelően összefogja és koordinálja. Fontos a személyes kapcsolat, így itt most
megismerhettük egymást.
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A rendezvényre 150 e Ft
támogatást kaptunk a Fejér Megyei Polgárőr Szövetségtől (amit ez úton is
nagyon köszönünk Cseh
István elnök úrnak). Támogatta a rendezvényt
Nádasdladány
Község
Önkormányzata is, illetve
segítséget adott a rendezvény megszervezéséhez
bonyolításához.
Fontos a járási szintű gondolkodás a jövőben is, a
járási jövőkép kialakítása,
illetve, hogy a helyi értékeket megismerjük, így
össze tudjuk gyűjteni a járás nevezetességeit.
Köszönjük a munkáját a
Járási Hivatal dolgozóinak,
a Polgárdi Rendőrőrs dolgozóinak, a Polgárdi Tűzoltóság dolgozóinak, a helyi polgárőrség tagjainak,
hiszen fontos, hogy ha
ezek a szervek együtt dolgoznak, hatékonyabb és
eredményesebb lesz közbiztonságunk.
I.Világháborús Emlékmű
helyreállítása
Ez év tavaszán pályázatot
adtunk be a református
templomkertben lévő I. világháborús emlékmű és
környékének felújítására 2,3
millió Ft költségvetéssel.
Mivel nagyon sok pályázó
volt, így a pályázaton sajnos csak 400 ezer Ft-t nyertünk. Ennek megfelelően új
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pénzügyi tervet kellett készítenünk a munkálatokra,
így sokkal szerényebben
tudjuk felújítani az emlékművet és környékét. Ennek
ellenére bízunk benne,
hogy így is jóval szebb lesz,
mint a mai állapotában. A
kivitelezés hamarosan elkezdődik. A területet szeretnénk ünnepélyesen átadni, melynek időpontját
2014. szeptember 28-án 15
órára tervezzük, de a pontos programról majd értesítjük a lakosságot.
Napelemes pályázat
Megújuló energiaforrások
létesítésére adtunk be pályázatot, melyben napelemes rendszer kialakítására
kerülhet sor az egészségház, az óvoda, a könyvtár
épülete és a polgármesteri
hivatal épületének tetőszerkezetén. A kivitelezés
költsége közel 27 millió Ft.
Ennek megvalósulásával
óriási villanyszámlák kifizetésétől mentesülne az
önkormányzat, havi közüzemi kiadásaink jelentősen csökkennének, azt a
pénzt más egyébre lehetne fordítani. Bízunk a pályázat
sikerességében.
Eredményhirdetés előreláthatólag októberben lesz.
Fő úti járda
Mindenki megelégedésére
elkészült a Fő úti járda
aszfaltozása,
felújítása,
néhány apró munka van
már csak hátra. A régi járdán szinte nem lehetett
közlekedni, nagyon rossz
állapotban volt, sok panasz érkezett. Köszönhető
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a falugazda Óber Ferenc
szakmai vezetésének és a
közmunkaprogramban
résztvevő dolgozóknak. Ez
a fajta járdafelújítás új volt
számunkra, de egyszerűbb volt, mint a betonozás, és jobb időtállóbb felületet kaptunk. A felújítási
költségek. A felújítás költsége kb. 3 millió forint volt,
ez ugyanannyit jelent,
mintha betonozással oldottuk volna meg a járda felújítását. Azóta már görkorcsolyával is közlekednek
rajta fiatalok, jó érzéssel
töltött el bennünket ez a
látvány.

Tudom, hogy máshol is
problémát jelent a járda állapota, van ahol nincs is,
de mindenkinek be kell
látnia, ez a legforgalmasabb járdaszakasz az
egész településen. Legalább 9 utca van még a településen, ahol szükséges
lenne a felújítása. Bízom
benne, hogy az elkövetkezendő években azok is
megvalósulnak majd.
Ravatalozó
Nagyon régi, nagyon rossz
állapotban volt már a ravatalozó épülete, hosszú évtizedek óta nem végeztek
felújítást rajta. A katolikus
temető kis kápolnája már
megújult, a ravatalozó
épülete most fog megújulni. Már elkezdődtek a
munkálatok, ami (az időjá-
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rástól függően) október
végéig biztosan el fog tartani, de gyönyörű lesz. A
látványtervet az alábbi képen láthatják:

Sokszor pályáztunk már a
felújításra, de sajnos nem
nyertünk, és a jövőben
sem várható erre pályázat
kiírása.
Így a képviselő-testület
úgy döntött az idén, hogy
saját forrásból, de megvalósítja a felújítást.
A beruházás előre látható
költségvetése közel 12
millió Ft lesz, melyet az
önkormányzat 3 évre szóló
kamatmentes kölcsön felvételével valósít meg. A
temetések a kápolnánál
lesznek megtartva ebben
az időszakban. Kérem
mindenki megértését és
türelmét.
Könyvtár esőcsatornázása
Mindig van mit felújítani,
megjavítani! A könyvtár
épülete belülről már megújult, hiszen néhány éve
ezt megvalósítottuk, az
idén a konditerem helye,
és a közlekedő folyosó is
megszépült.
A könyvtár helyiség homlokzati ablakait kellene
még kicserélni, ezzel a
nyílászárók is rendben
lennének az egész épületen. Sajnos a tető cseréje
óriási összeg lenne, (azt
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pályázatból
szeretnénk
majd megvalósítani) de
még nem veszélyes az állapota. Az esővíz elvezető
csatorna
már
nagyon
rossz állapotban volt, helyenként elrepedt, ázott a
fal, másikat kellett feltenni.
Az esővizet kivezettük az
árokba, hogy ne ázzon
alulról sem az épület. Jövőre az épület külső átfestésével ez az intézményünk is szépen felújított
lesz majd.

Diák munka
2014 nyarán is részt vettünk a diákmunka programban, és júliusban 6 főt,
augusztusban 2 fő diákot
foglalkoztattunk napi 6
órában. Dolgoztak a járda
építésénél, tevékenykedtek a fűnyírásnál, takarításban, festésnél. Bízom
benne, hasznosan, tapasztalatok
gyűjtésével
teltek el a mindennapok a
munkahelyen.
Közmunka program
Jelenleg 21 fő dolgozik a
közmunka
programban,
napi 6, illetve 8 órában, attól függ, kit melyik programba tudtuk felvenni.
A közterek tisztán tartásában, kertek művelésében,
takarításban, a ravatalozó
felújításában
vesznek
részt. A programban részt
vevők többségének októ-
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ber 31-ig van szerződése.
Szerencsére sokan el tudnak helyezkedni munkahelyekre, többnyire Székesfehérvárra a nagy gyárakba, így csökkenni látszik a
segélyen lévők száma. Ez
nagy öröm számunkra, hiszen így a családok megélhetése is könnyebb lesz.
Honlap
Hosszú idő óta végre elindult a honlapunk a következő
cím
alatt:
www.nadasdladany.hu.
Bár még szerkesztés alatt
áll, és nem mindenhol tökéletes, de egyre bővül a
tartalma, és igyekszünk a
régebbi eseményeket is
apránként feltölteni rá. Kis
türelmet még kérünk a
honlap látogatóitól.
Veszélyes fák kivágása
A településen 16 db fa
van, amelyet a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
munkatársa veszélyesnek
minősített, így sajnos azokat ki kell vágni. Ezek a
fák valószínűleg már belülről üregesek, bármikor kettétörhetnek, az idő eljárt
felettük. Veszélyesek lehetnek a környéken lévőkre, vagy ingatlanjaikra.
Szakemberek fogják ezt a
munkát elvégezni, a fa kivágását és elszállítását
egyaránt. A fák kivágása
szeptember végéig megtörténik, és utána mindenhol pótoljuk fiatal csemeték ültetésével. a kivágottakat. Kérem a lakosság
megértését és türelmét.
Veteményeskert
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Ahogyan azt már a faluújság előző számában leírtuk, az idei évben ismét
veteményeztünk az önkormányzatnak használatra adott kertekben.
Megkezdődött a zöldségfélék betakarítása. Leszedtünk több mint 100 kg
tököt, 10 kg zöldbabot, 10
kg retket. Betakarításra
vár a cékla, burgonya,
sárgarépa, zöldség. A begyűjtött termés szakszerű
feldolgozása, tárolása és
későbbiekben a felhasználása az óvoda konyháján
történik.
Sajnálattal
tapasztaltuk,
hogy „egyesek” az önkormányzati dolgozók munkáját semmibe vették, és a
termést egyszerűen meglopták. Hiába a munka, hiába az igyekezet, hiába
minden törekvés a költségek csökkentésére. Kérem
azt, aki lop, hagyja abba,
mert ezzel a falut lopja
meg. Felháborítónak tartom ez az állampolgári viselkedést, és amennyiben
nem fejeződik be, ismeretlen tettes ellen feljelentést
fogunk tenni a rendőrségen.
Lopnak a temetőben
Sajnos ismét elközdődött a
lopás a temetőben is, nem
csak virágok tűnnek el,
hanem egyre több kegyeleti tárgy is, vázák, gyertyatartók, stb. Szégyenkezhet magában az az
ember, aki ezt teszi. Kérem, tartsuk egymás tulajdonát tiszteletben. Amenynyiben ez a folyamat nem
áll meg, ismeretlen tettes
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ellen feljelentést fogunk
tenni a rendőrségen.
Varga Tünde polgármester

Iskolás hírek
Iskolánkban idén 2014. június 21-én, szombaton volt
a 8. osztályosok ballagási
ünnepélye és a tanévzáró
ünnepségünk.
Hagyományainkhoz híven
a tanévzárón kiosztásra
került a nyolcadik osztályos tanulók legnagyobb
elismerése a Nádasdy díj,
amely 1996-ban lett alapítva és eddig 61 tanuló
kapta meg.
Az ide tanév Nádasdy díjasai:
I. helyezett:
Renácz Adrienn Dorina
III. helyezett:
Miklós Dávid és Tuboly
Gergő
Minden nyolcadikos tanuló
sikeres felvételi vizsgát
tett, és gimnáziumban,
szakközépiskolában
és
szakiskolában
folytatják
tanulmányaikat.
Az idei nyárra több tábort
is szerveztünk.
Rögtön a ballagás utáni
héten kezdődött hagyományos Kézműves táborunk Tóth Anna és Fister
Zoltánné szervezésében.
A gyerekek nagyon szép
és egyedi kézműves tárgyakat készítettek, egy
nap pedig Tihanyban és
Balatonfüreden voltak kirándulni. Aki részt vett rajta, igazán tartalmas hetet
tölthetett el.

6.
Kerékpáros tábort szervezett Bodnár Gábor és Varga Judit.
Idén sem múlhat el a nyári
szünet a „Nagy balatoni
tábor” nélkül. Idén Balatonszemesen volt a tábor,
melyet Tóth Anna és Fister
Zoltánné vezetett.
Szűcs Szilvia vezetésével
négy tanuló részt vehetett
a Nádasd települések Kuratóriumának támogatásával megszervezett táborozáson Bogácson illetve
Borsodnádasdon.
3 turnusban 30 gyerek vett
részt az Erzsébet tábor keretében a Balaton melletti
táborokban, kísérő pedagógusok: Krivács Erzsébet, Nagy László és Varga
Judit.
Szintén az Erzsébet program keretében 20 diák
nyert részvételt a Forma1
Magyar Nagydíj időmérő
edzésére, melyre Krivács
Erzsébet és Szűcs Szilvia
kísérte el őket.
Iskolánk
előreláthatólag
augusztus közepén kapja
meg a tankönyveket.
A tankönyvek pontos átvételéről minden szülőt értesíteni fogunk.
Tanévnyitó ünnepélyünk
2014. augusztus 29-én
(pénteken) reggel
7.30
órakor lesz az iskola udvarán (rossz idő esetén a
tornateremben). A gyerekeknek ünneplőruhába kell
jönni.
Szeptember 1-én, hétfőn
reggel fél nyolckor megkezdődik a tanítás. Az első
osztályos szülők az első 2
órán, az ötödikes szülők 1
órán lehetnek bent az
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órán. Már az első nap természetesen lesz étkezés
a gyerekek számára (tízórai, ebéd, uzsonna), de
azoknak a gyerekeknek,
akik nem az iskolában étkeznek, kérem, hogy az
első nap is csomagoljanak
enni és innivalót.

jén újra szólhatnak, hívhatják az élőket, sirathatják
az elhunytakat, s ha hallgatunk a szavukra, enyhíthetik, talán nem a természet, hanem ami fontosabb, a saját lelkünk viharainak pusztításait.
Szeretettel és bizalommal
kéri minden jóakaratú
ladányi áldozatos hozzájárulását fontos feladatunk
megvalósításához

Az iskola és az iskola Szülői Munkaközössége által
közösen szervezett Szüreti
felvonulás és bál október
11-én lesz.
Minél több fiatal pár jelentkezését várjuk a felvonuláshoz!! A próbák előreláthatólag szeptember első
hetében fognak kezdődni.
Gönczné Simon Henrietta

Kedves Nádasdladányi
Polgár!
A katolikus plébánia szűkös anyagi lehetőségei
mellett is komoly eredményeket ért el az utóbbi
években: elsősorban egyházmegyei segítséggel
kifestettük a templomot,
renováltattuk a templomtorony már életveszélyt jelentő kőelemeit, pályázatból nyert összeggel pedig
kívülről-belülről
teljesen
felújítottuk a temetőkápolnát.
E munkák kb. 11 millió 400
ezer Ft-ba kerültek, amiből
csak elenyésző rész volt a
saját erő.

7.

Dr. Bohus Péter plébános

Ezen eredmények elérése
csak nagyon alapos, felelősségteljes, jól megtervezett gazdálkodás révén valósulhatott meg.
Sajnos, most előre nem látottan állunk súlyos anyagi
gondot jelentő feladat
előtt. A harangok nemcsak
elnémultak, de tartószerkezetük is megroggyant, a
harangok ezért bármikor
lezuhanhatnak, s elektromos vezérlésük is végérvényesen felmondta a
szolgálatot. Megközelítésük is életveszélyes, ezért
a toronyba tilos felmenni.
Javításuk, tartószerkezetük és új vezérkő berendezésük 1.105.000 Ft-ba kerül, amire a probléma váratlansága miatt fedezetet
nem tervezhettünk. Plébános megpróbál minden
külső segítséget felkutatni,
de szükség van minden
ladányi polgár áldozatkészségére is.
Ezért a vasárnapi és ünnepi misék után szeretettel
várjuk a jóindulatú adományokat a templomban.
Megfelelő hozzáállásunk
esetén a harangok szeptember végén, október ele-

Konfirmáció a Nádasdladányi Református
Egyházközségben
Idén pünkösdkor, június 8án két fiatal, Horváth Attila
Rajmund (Nádasdladány)
és Bagoly Dorottya (Jenő)
tett konfirmációi fogadalmat gyülekezetünkben.
Ezt követően részesülhettek az első Úrvacsoravételben. A konfirmációi
vizsgára egy héttel korábban, június 1-jén került
sor.

Kovácsi Krisztián

Nyugdíjas hírek
Az idei év sem volt eseménytelenebb, mint bármelyik előző, de talán több
olyan említésre méltó dolog történt, ami mindenképpen közérdeklődésre
tarthat számot. Falunapon
megrendeztük a humoros
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"PARASZT
OLIMPIÁT",
amit láthatóan sokan fogadtak tetszéssel. Igaz,
sokat fáradtunk, hogy sikerüljön a Somogyhárságyon
látott rendezvényhez hasonlót szervezni, de úgy
gondoljuk, nem volt hiábavaló.

Természetesen vállaltunk
kis műsort is, de a technika ördöge lerövidítette a
szereplést.
Településünkön öt éve
volt találkozója a Nádasdladányból elszármazottaknak. Ebben az évben is
nagy sikere volt a rendezvénynek, sok hazalátogató
meghatódva üdvözölte rég
nem látott barátait, ismerőseit. Mi nyugdíjasok kis
énekcsokorral és búcsúénekkel
kedveskedtünk
volt ladányi lakótársunknak, remélve, hogy felejthetetlen perceket szereztünk számukra.
Klubunk (immár negyedszer) költözött új klubhelyiségbe. Ennek fő oka a volt
Plébánia Hivatal dohos,
penészes levegőjű helyiségei.
Mivel a „jegyzői lakás” lakó
nélkül állt, Polgármester
Asszony hozzájárult, hogy
a klub működéséhez ezt a
lakást igénybe vehessük.
Rengeteg segítséget kaptunk a lakás rendbetételéhez, amit ezúton köszönök
meg mindenkinek! Külön is
köszönjük Óber Ferencnek, aki szabad idejében
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minden segítséget megadott, festett, betonozott,
stb.
Köszönjük Polgármester
Asszonynak, hogy ezt a
költözést lehetővé tette.
Minden eddigi költözés kicsit szomorúvá tett minket,
hiszen, - bár tudtuk,- nemes cél érdekében került
sor a helyváltoztatásra,
mégis nehéz szívvel hagytuk el addig megszokott
"otthonainkat". Reméljük,
innen már nem kell továbbállnunk, és igyekszünk továbbra is a falu
minden rendezvényéhez
annyi segítséget nyújtani,
amennyit
korunk
és
egészségünk enged.
Szeptember 3.-án látogatóba megyünk Mecseknádasdra, testvérklubunk hívására. Szeretettel hívunk
minden klubtagot, hiszen
ezek a baráti találkozók felejthetetlen élményt jelentenek mind azoknak, akik
velünk jönnek. Jövőre ők
jönnek majd hozzánk.
Szeptember 27.-én ünnepeljük klubunk megalakulásának 25.-ik évfordulóját. Ez alkalomból baráti
klubok küldöttségeit és
természetesen saját klubtagjainkat is hívjuk és várjuk! Kérjük, tegyenek eleget meghívásunknak, hiszen az évfordulón a klubtagokat ünnepeljük, és
sokoldalú tevékenységüket értékeljük majd. Azt
szeretnénk, ha sok egyedül élő kortársunk találna
szerető társakra és igaz
barátokra a klub estjein.
Tagságunk
legtöbbje
egyedül él, itt jó társaságban tölthet el néhány félórát feledve a napi gondo-
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kat. Ehhez kívánunk még
sok együtt töltendő évet, jó
egészséget, vidámságot,
tevékeny nyugdíjas életet!
Buzás Lajosné

Óvodás hírek
2014. május 15-re óvodai
kirándulást szerveztünk a
szülőkkel
közösen,
a
veszprémi állatkertbe. A
meteorológiai előrejelzés
hatalmas viharokat jósolt
erre a napra (ami aztán be
is igazolódott), ezért gyorsan más program után kellett néznünk. Budapestre
mentünk két autóbusszal
egy hatalmas játszóházba,
az Óbuda Centerben lévő
Eleven Parkba, melyet aztán egész napra birtokba
vettünk. Nagyon változatos, igen jó mozgásfejlesztő játékokat próbálhattak ki
gyerekek és szülők egyaránt. Mindenki nagyon jól
érezte magát, kellemesen
elfáradtunk.
2014. május 23-án délután
családi napot tartottunk az
óvoda udvarán, a húsvéti
locsoló bál bevételéből. A
dadus nénik, konyhás nénik és néhány segítő szülő
előkészítették a hagymát,
krumplit, ami aztán az
óvoda udvarán két önként
vállalkozó apuka egy nagy
kondérban megfőzött. Egy
nagycsoportos anyuka jóvoltából, szintén báli felajánlásból csillám tetoválást csináltathattak a gyerekek maguknak. Voltak
versenyjátékok, a két nagy
csapatot gyerekek és szülők alkották vegyesen.
Fergeteges hangulat és
szurkolás alakult ki. Akik
nem vettek részt a ver-
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senyjátékokban, azok különböző ügyességi és
mozgásos játékokat próbálhattak ki. A játékok után
mindenki jóízűen fogyasztotta el az estebédet, ami
igazán finomra sikerült.
Köszönjük! Szeretnénk a
családi nappal hagyományt teremteni, hiszen
akik részt vettek benne átérezhették, hogy a rohanó
világunkban milyen jó egy
kicsit közösen kikapcsolódni, beszélgetni egymással, együtt mozogni.
Ezúton köszönjük a szülők
és az SZMK tagok önzetlen segítségét.
2014. május 30-án tartottuk a nagycsoportosok Évzáró ünnepségét. Sajnos
az időjárás nem tette lehetővé, hogy az udvaron
tartsuk a búcsúzást, ezért
a nagyok az aulában mutatták be a műsorukat,
melynek keretét az énekes
gyermekjátékok adták, s
ezt fűszerezték sok-sok
verssel.
A gyerekek nagyon kitettek magukért, szereplésüket hangos taps jutalmazta. A középsősök verssel,
dallal és tarisznyával búcsúztatták őket, majd Rózsi óvó néni mondott Nekik
útravalót. Végül az óvó
nénik
közös
énekébe
„Múlnak a gyermekévek” a
szülők, nagyszülők közül
többen is bekapcsolódtak.
Az ünnepség végén, szintén
hagyományteremtő
céllal az óvoda udvarán a
gyermekek egy-egy lufival
búcsúztak az óvodai élettől.
Az SZMK tagjai a szülők
és gyermekek nevében
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nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték szakácsnőnket, Dombai Károlyné Ica nénit.
Június 7-én a nagycsoportos gyermekek közül többen részt vettek a Falunapon, évzáró műsorukból
adtak elő egy kis csokrot
az egybegyűlteknek.
Június 1-től kezdődött meg
a nyári élet az óvodában,
ettől kezdve már összevont csoportok működtek
július 31-ig. Igyekeztünk a
nagy melegben a gyermekek napvédelméről és
megfelelő folyadékpótlásáról gondoskodni, valamint
a délutáni pihenőhöz az
alvós csoportba árnyékolással elviselhető hűvöset
teremteni. Voltunk játszóterezni a faluban, állatokat
nézni, illetve az EON
munkálatait (oszlopcserék)
is megfigyeltük a gyerekekkel. Ez nagyon tetszett
Nekik, kérdezgették többször is: „Óvó néni megnézzük máskor is a Neonosokat?”.
Augusztus hónapban az
óvoda zárva tart. Az óvoda
dolgozói már az utolsó héten kezdik az előkészületet
a gyerekek fogadására. A
2014/15-ös tanévre 19 új
kisgyermeket írattak be,
de lehetnek még változások. (pl.: új beköltözöttek
stb.) Az új gyermekek szülei számára még augusztusban szülői értekezletet
tartunk, melyre a szülők
külön értesítést kapnak.
Szeptember 1-én (hétfőn)
a megszokott rendben 6
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órától várjuk a gyermekeket az óvodába 16.30-ig.
Csepi Istvánné

Büszkék vagyunk Rád
Varga Szabolcs!
Sokan kísértük figyelemmel az U 19-es válogatott
működését.
Csoportból
sajnos nem jutottatok tovább, de gólodnak és gólpasszaidnak köszönhetően csapatotok kijutott a Világbajnokságra.
Sok fiatal álma, hogy egyszer a válogatott mezében
szerepelhessen. Te példakép lehetsz minden sportszerető fiatalnak. Ehhez a
tehetségen kívül igen nagy
fegyelem, sok munka és
kitartás szükséges, és Te
ezekkel a tulajdonságokkal
rendelkezel.
Gratulálunk eddigi szereplésedhez, kívánunk még
hosszú, évekig tartó sikeres sportolói pályafutást!
Hutvágner Pál

Vis maior pályázat
Nádasdladány zártkerti részében, a Sörhegyen az
1171 hrsz-ú dűlőt a nagy
intenzitású, gyakran ismétlődő esőzés csapadékvize
kimosta, majd a hordalékot
a lankásabb részekre elterítette, ezáltal az út balesetveszélyes és helyenként nagyon nehezen járható lett. A zártkerti részben vannak családok, akik
életvitelszerűen ott laknak,
a sörhegyi gazdák naponta járnak ki, számukra a
közlekedés
nehézkessé
vált. A képviselő-testület
úgy gondolta, hogy vis
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maior támogatási kérelmet
nyújt be a dűlő út felújítására, melynek helyreállítása az előzetes költségbecslés alapján 4,5 millió
forint lenne. A pályázathoz
szükséges anyagok öszszegyűjtése folyamatos, a
pályázat eredménye novemberre várható.

Lányfoci
A 2013-2014-es szezonban Fejér megyében első
alkalommal került megrendezésre az U 15 korosztályban lány labdarúgó
bajnokság.
Öt csapat részvételével
kezdődtek a küzdelmek:
Balatonfüred,
Csákvár,
Fehérvárcsurgó, Törökbálint, Nádasdladány. Dunaújváros csapata tavasszal
csatlakozott a többiekhez.
Összesen tíz fordulóban
zajlottak le a mérkőzések.
Minden időpontban egy
csapat rendezett egy tornát, ahol minden csapat
játszott mindenkivel körmérkőzéses rendszerben.
A nádasdladányi lányok
összesen 40 mérkőzést
játszottak ebből 22 győzelem,14 döntetlen és mindössze 4 vereség született.
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Legeredményesebb játékosunk Vass Cintia, aki 12
gólt szerzett és ezzel második lett a góllövő listán.
A tornák közben játékosaink oly sportszerűen viselkedtek, hogy a Fair Play
díjat
is
begyűjtöttük.
Valamennyi játékos ellenfélként tekintett a másikra,
nagyon sportszerűen és
kedvesen álltak egymáshoz.
Komoly barátságok születtek a lányok között, amelyek a bajnokság befejeztével sem szűntek meg.
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(fényképek, bibliák, Mihályka János néhai református lelkészünk hagyatékának bemutatása).
15 óra Nádasdladányi
Római Katolikus Templom
– a helyben fellelhető katolikus emlékek kiállításszerű bemutatása (fényképek,
bibliák,
énekeskönyvek,
szentképek, rózsafüzérek,
keresztelő ruhák, a templom építésének története
Bányai Balázs munkájának alapján)
16 óra Nádasdy Kastély
kápolnája – a Nádasdladányban fellelhető baptista, evangélikus és zsidó
emlékek bemutatása (soksok ismeretlen vallási szokás ismertetése).

Faragó Zoltán

Emléknyitogató
Helytörténeti Egyesület
Örömmel értesítjük az olvasót, hogy Egyesületünk
immár hivatalos bejegyzéssel folytatja munkáját.
Sok-sok adminisztrációs
feladat megoldása után, a
Törvényszék és a NAVH is
hivatalosan
bejegyezte
Egyesületünket. Következő bemutatkozásunk a
„Nyitott templomok napja”,
2014. szeptember 20-án.
Egyesületünk pályázatot
nyújtott be az ARS SAKRA
Alapítványhoz ennek a
napnak a megrendezésére
az alábbi programokra:
14 óra Nádasdladányi Református Templom – a
helyben fellelhető református egyházi emlékek kiállításszerű
bemutatása

18 óra Nádasdy Kastély
szalon – Dr. Hernádi Mária
magánénekes és Tóka
Szabolcs orgonaművész
jótékonysági koncertje.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt erre a nem
mindennapi „vallástörténeti
sétára”, melynek méltó befejezéseként
csodálatos
koncert meghallgatására
lesz lehetőség ingyenesen.
Itt szeretnénk kérni, hogy
akinek a fenti kiállításhoz
kapcsolódó anyagok állnak rendelkezésére, ajánlja fel számunkra a kiállítás
idejére. Így lesz a magántárgyakból, „közös kincs”.
Mindenkit szeretettel várunk: az Emléknyitogató
Helytörténeti
Egyesület
nevében:
Borsányi Lászlóné
Egyesület
Elnöke

