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iről döntött a testület
júliusban ?
Az Energia Program Kft. megbízásáról napelemes pályázat
lebonyolításával kapcsolatosan
 A
KEOP-2014-4.10.0/N,
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat benyújtásáról
 A KEOP-2014-4.10.0/N jelű
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat közbeszerzési eljárásához Bíráló
Bizottság létrehozásáról
 A KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása” című
pályázati
konstrukcióra vonatkozó pályázat
keretében
építéskivitelezési munkák elvégzése.”
tárgyú közbeszerzési eljárás
során megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes,
és az eljárás nyertesének az
alábbi ajánlattevőt hirdeti ki:
DNA Development Kft. 8000
Székesfehérvár, Poprádi u.
44/A. Nettó ajánlati ár (HUF)
19.107.001,-.
 Vis maior pályázat benyújtásáról a 2014. július 27-én hirtelen lezúduló nagymennyiségű
csapadék által Sörtető dűlőn
okozott káreseménnyel kapcsolatban.

 Döntött a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 A házi gyermekorvos kérelméről
 Az ÁMK vezetői pályázat
véleményezéséről
 A Helyi Választási Bizottság
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Varga Tünde
polgármester

Rövid visszatekintés:
Mi történt az elmúlt 4 év
alatt?
Eltelt ismét egy 4 éves önkormányzati ciklus 2010-2014., és
ilyenkor mindig számadást készít a helyi vezetőség, a lakosság és saját maga felé. Mit tudott megvalósítani, mit nem, illetve milyen fontos eseményeket kell ismét megemlíteni
2010. októbere óta:

o Virág utca egy szakaszán
járda építése,
o a temető kápolnájába villany hálózat bevezetése,
o Walz János Emlékhely kialakítása,

Fejlesztések, karbantartások:
o

Iskola épületének felújítása,

o református templomkertben
az I. világháborús emlékhely
felújítása, parkosítás
o egészségház előtti parkoló
kialakítása,

Augusztus
 Döntött az Önkormányzat
belső ellenőrzési tervének módosításáról
 Megalkotta a közterületek
elnevezésének, az elnevezés
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló helyi rendeletét.
 Döntött az Önkormányzat
és az Amatőr Futball Club között kötendő együttműködési
megállapodásról

o épületeink belső festése,
esővíz csatornázása,
o kőgabion építése az árvíz
megakadályozására a Rákóczi
u. végén (együtt a Ság-Mező
Kft-vel),
o Öreghegyi buszmegálló építése,

o Promonádnál az egészségház fele kis fahíd felújítása,

o sportpálya kivilágításához a
villamos rendszer kiépítése,
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o ravatalozó felújítása (jelenleg részben kész),
o konditerem felújítása az
Amatőr Futball Clubbal közösen,
o piactér térkövezése,
o Fő úton aszfaltos járda kialakítása,

o kápolna felújítása a Katolikus Egyház pályázatával,
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sebb anyagi összeggel havonta
támogatjuk a felsőoktatásban
tanulókat.
- Az EU élelmiszersegély pályázattal a 4 év alatt összesen
13 tonna tartós élelmiszert osztottunk ki a rászorultaknak, öszszesen 1900 főnek
- Folyamatosan 50 fő felett van
a segélyezettek létszáma, ami
a település méretéhez képest
nagy létszámnak bizonyul.
- Jelentős az önkormányzati
(átmeneti) segély kérelmek
száma is. Sokat költöttünk
ezekre az intézkedésekre, mert
minden segélynek van önrésze,
amit a saját pénzünkből kell
megoldani.
- Sikeresek továbbra is közmunka programjaink, sok embert foglalkoztatunk ebben a
formában. A közterek tisztántartása mellett így oldottuk meg a
takarítást, a helyi építkezéseket, a kertek művelését.

o Fő tér felújítása (folyamatban van).
o Füves nagypálya kialakítása (kivitelezése előkészítő szakaszban van)
o Folyamatosan
tisztítjuk
csapadékvíz elvezető rendszerünket, köztéri árkainkat, több
kilométer árkot kiásattunk, kitisztíttattunk az árvízvédelem
miatt.
o Az útburkolat javítása, a kátyúzás folyamatos.
o Minden évben fásítottunk,
virágosítottunk, parkosítottunk.
Különösen odafigyeltünk a közterek, játszóterek, a temető
rendben tartására, a parlagfű
irtásra, a veszélyes fák kivágását is elvégeztük.
Szociális intézkedéseink:
- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj
keretében minden évben ki-

-A kertműveléssel részlegesen
önellátók tudunk lenni, de a
közmunkával oldottuk meg az
utcabútorok, kerítések festését,
karbantartását is.
- Csatlakoztunk a diákmunka
programhoz is egyre több diák
érdeklődésére.
Rendezvényeink:
Hagyományt teremtettünk sok
rendezvényünkkel, így:
o Kisállat kiállítás,
o Falunapok,
o Idősek napja,
o Szüreti felvonulások,
o „Itthon vagy, Magyarország
szeretlek!”,
o Tiszta udvar, rendes ház,
o Nemzeti ünnepek,
o Játszóházak,
o Elszármazottak találkozója,
o Tojásfa díszítés,
o Járási közbiztonsági nap,
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o Regionális majális,
o Adventi vasárnapok,
o Ajándék zsákocska karácsonykor.
Számos jótékonysági rendezvényünk is volt: beteg gyermekért, fellépő ruhákért, játszótérért.
Minden évben megtiszteltük
dolgozóinkat azzal, hogy az ő
számukra jeles napokon megünnepeljük őket, pl. Pedagógus
nap, Semmelweis nap, Köztisztviselők napja.
Folyamatban lévő pályázatok
 Szociális tűzifa,
 Napelem az önkormányzat
épületeire,
 Ovi-foci pálya létesítése,
 Sörhegyi dűlő rekonstrukciója (vis maior pályázat)
Kész tervekkel rendelkezünk
 Központi buszmegálló kialakítása,
 Multifunkcionális sportpálya
létesítése,
 Játszótér és pihenőpark kialakítása az iskolával szembeni
területen,
 Óvoda épületének fűtéskorszerűsítés,
Egyéb intézkedések, kötelező
feladatellátások
A leköszönő testület a kiváló
közösségi munkáért a falunapi
rendezvényen „Nádasdladányi
Díszpolgára” címet, illetve a
„Nádasdladányért Emlékérem”
díjat adományozta az arra érdemes személynek.
- a Polgárőr Egyesülettel igyekeztünk a közbiztonság javítására, közösen pályáztunk kamerarendszer kiépítésére
különböző
tanfolyamokat
szerveztünk, a lakosság hely-
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ben, kedvezményesen tanulhatott
- rendkívüli hó helyzetekben,
árvizek esetén sikeresen intézkedtünk.
- ellátjuk a gyermekvédelmi és
ifjúságvédelmi valamint a családsegítési feladatokat.
- működik a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés az arra
rászorulóknak, illetve a háziorvosi ügyelet fenntartása.
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nincsen, hiszen külön költségvetéssel rendelkezünk, és abból gazdálkodunk.
Az ügyek többségének intézése
továbbra is helyben történhet, a
hivatal nem szűnt meg. Az eddig eltelt idő tapasztalata azt
mutatja, hogy a jegyzői feladatok ellátása jól megy, kiváló
szakemberek irányítják a hivatalt, a hivatalban tapasztalt, jól
képzett szakemberek dolgoznak, kifogás eddig nem nagyon
érkezett. Az ellen, amit a törvény szabályoz, nincs módunk
változtatni.

kal 2010-ben Önök hatalmaztak fel bennünket. Bízunk
benne, hogy bizalmukra a továbbiakban is számíthatunk.

A képviselő-testület többségének is az a véleménye, hogy
Nádasdladány csak „nyert” ezzel a kapcsolattal.

Az önkormányzat már korábban
tájékoztatást adott a lakosságnak arról, hogy a református
templomkertben lévő I. világháborús emlékmű és környékének
felújítására nyert 400 ezer Ft-t.
Ebből megvalósult az emlékmű
felújítása, pad, virágtartó kihelyezése, térkövezés. A Református Egyházközség anyagi
támogatásával a csapadékvíz
elvezetés, az önkormányzat
anyagi támogatásával fásítás,
virágosítás, egy ülőpad, hulladékgyűjtő elhelyezése. Néhány
lakos anyagi támogatást nyújtott a virágosításhoz, köszönjük
nekik, és mindenkinek, aki
bármilyen módon hozzájárult
ahhoz, hogy ez a terület is
megszépüljön.

Magam, és képviselő társaim
nevében köszönjük Önöknek,
az egész közösségnek, egész
Nádasdladánynak, hogy együtt
idáig fejlődhettünk, és idáig eljuthattunk.
Varga Tünde Nádasdladány
polgármestere
I. világháborús emlékmű

Kapcsolataink
Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal. Több
rendezvényünket
közösen
szervezzük.
- továbbra is tagjai vagyunk a
Nádasd Települések Együttműködéséért
Közalapítványnak,
találkozókra járunk, gyermekeinknek közös nyaralásokat
szervezünk.
- jó a kapcsolatunk a helyi vállalkozókkal, legtöbbször a helyi
munkákat velük végeztetjük, de
jelentős támogatást kapunk tőlük felajánlás formájában is.
- továbbra is kiemelt helyen van
az Amatőr Futball Club támogatása, értékeljük a sportkörben
végzett munkát, gyermekeink
sportra való nevelését.
A hivatalról
2013-ban a járási rendszer kialakításával közös hivatalt kellett létesítenünk Polgárdi várossal a hatósági feladatok ellátására.
Mindennemű híresztelés ellenére önállóságunkat nem veszítettük el, hiszen az önkormányzat
önállóan gazdálkodhat, képviselő-testülete önállóan dönt a
település érdekében, Polgárdi
városnak ebbe beleszólása

A szűkös anyagi helyzetünk
mellett intézményeinket biztonsággal működtetjük, kötelező
közfeladataink ellátása hiánytalanul megtörtént.
A fenti felsorolásom természetesen nem teljes, hiszen nagyon sok minden kimaradt még,
amiről említést kellene, hogy
tegyek. Egy valami biztos. Nem
sikerült volna mindez, ha nincs
egy ilyen jó közösség, aki segítette munkánkat, és a fenti tervek megvalósításához a képviselő-testület többsége nem adta volna támogatását.
Nádasdladány kiállta a megpróbáltatásokat, talán átlendült
a gazdasági mélyponton az országgal együtt, és ráléptünk a
fejlődés útját jelző, felfele ívelő
görbére. A bankszámláinkon
lévő pénzösszegek a további
biztonságos működésről tanúskodnak.
Megtisztelő volt számunkra,
hogy Önökkel, és Önökért dolgozhattunk, a „köz javát” szolgálhattuk.
Tisztességgel, becsülettel teljesítettük azt, amire szavazataik-

Ünnepélyes keretek között adtuk át a felújított területet, egyben az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról is emlékeztünk 2014. szeptember 27én. A rendezvényen szerepeltek az óvodások, iskolások,
nyugdíjasok, volt koszorúzás,
és faültetés is a templomkertben, majd ökumenikus istentiszteleten, majd szeretet vendégségen vehettünk részt.
Új arculatot kapott a hely, hiszen néhány héttel ezelőtt kivágásra kerültek az elöregedett
fenyőfák, melyek már túlélték
korukat, a templom tetőszerke-
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zetét rongálták, és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság is veszélyesnek nyilvánította őket.
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juk, és az utakat, járdákat folyamatosan felújítsuk.
Jól vizsgázott

Tudom, hogy nem mindenkinek
tetszett ez a művelet, - nekem
sem -, de meg kellett tennünk,
az idő elmúlt felettük, veszélyeztették környezetüket. Nem
pusztításnak kell értelmezni,
hanem frissülésnek, újításnak,
hiszen ültetünk fát helyettük.
Ahogy mi a kivágott fákkal őseinkhez kötődtünk, úgy az ünnepségen elültetett fákkal ránk
emlékeznek majd gyermekeink,
unokáink, hiszen a fát nem magának ülteti az ember, hanem a
jövő nemzedékének.

„Már úsztunk volna egy párszor!”- egyre sűrűbben mondogatták az utóbbi időben a Rákóczi-Arany utcában lakók, hiszen a sok csapadéktól rettegtek 2013-ig. Csak az tudja milyen szörnyű érzés az, mikor
jön az ár, akinek volt benne része. 1 éve készült el a Rákóczi
utca folytatásában az a gát,
amely nem engedi a sok csapadékot a belterületre folyni,
hanem elvezeti a mezőgazdasági földekre, ahol a csapadékvíznek még hasznát is veszik.
Az idei év nagyon esős időjárásánál is jól vizsgázott, hiszen az
árkokban éppen csak folydogált
a víz a legnagyobb esőzés után
is, pedig a talaj már telítődött
vízzel. Az ott lakók megnyugvására és örömére.

Utak kátyúzása
A csapadékos időjárás következtében az útjaink állapota ismét jelentősen romlott. A rengeteg eső kedvezett a kátyúk
kialakulásának.
Ideiglenes
megoldásként ismét csak az a
lehetőségünk, hogy a gödröket
murvával töltjük fel, így próbáljuk a közlekedést zökkenő
mentesebbé tenni.
A legrövidebb utunk aszfaltozása is minimum 5 millió Ft-ba kerülne, így az idei évben ezt nem
tudjuk megvalósítani.
Útfelújításra kiírt pályázat az
elmúlt években nem volt, és a
jövőben sem várható. Önköltségen kell majd a felújítást végeznünk, évente a költségvetésbe fedezetet keresnünk rá.
Kérem a lakosság türelmét és
megértését, a jövőbeni tervek
legfontosabb feladata lesz,
hogy ezt a problémát megold-
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Fő tér felújítása
Szép lesz a központi területünk
is, lassan befejeződnek a munkálatok. A ravatalozóra betervezett pénzzel jól gazdálkodtunk, és az előzetes számítások
alapján abból megmarad több
mint 2 millió Ft, amit fejlesztésre fordíthattunk.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a központi teret újítja fel
belőle. A térkövezés mellett
lesznek növényes zöldszigetek
is, illetve zászlótartók, padok,
rózsaliget, stb.
A kiszedett növényeket elültettük a község más területeire, ott
fogják tovább szépíteni a közparkokat. Az új növények ültetésére valószínűleg jövő héten
kerül sor.
Buszöböl kialakítására a Fő téren nincs lehetőség, nincs elegendő hely, azt majd másként
próbáljuk megoldani, hogy ne
legyen veszélyes a buszos közlekedés.

Ravatalozó
Folyamatosan dolgoznak, épül
a ravatalozó, már állnak a falak,
a napokban a tető is a helyére
kerül.
Az esős időjárás miatt kicsit
lassabban megy a munka, mint
szeretnénk, de már láttatja magát az épület. Előre láthatólag
október végére, november elejére készen lesz, át tudjuk adni
rendeltetésszerű használatra.
Az eddigi temetéseken ebből
adódóan probléma nem volt,
kérem továbbra is megértésüket és türelmüket.

Öreghegyi járda
Szeretném tájékoztatni főként
az Öreghegyben lakókat, hogy
az idei őszre ígért járda kivitelezése miért nem indult el.
Úgy gondoltuk, a kivitelezés
egyszerűbb lesz, de a mély
árok próbára tesz bennünket.
Valószínűleg az árok partját a
legtöbb helyen ki kell „támfalazni”, és helyenként korlátot
kell építenünk az árok mélysége miatt. Nem számoltunk azzal
sem, hogy a közművek kiváltása ilyen bonyodalmas, és hosz-
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szadalmas, amelyek a leendő
árok nyomvonalába esnek.

léshez nem jó minőségűek, a
pályázaton nyert fa sokkal jobb,
és több lesz tüzelőnek.

A fenti okokból kifolyólag a kivitelezést elkezdeni nem tudtuk.
Terveink szerint a téli időszakot
az előkészületekkel, az engedélyek, terveztetések lebonyolításával töltjük, és a tavasszal
remélhetőleg elkezdődhetnek a
munkák. A kivitelezés költsége
ebből kifolyólag jelentősen meg
fog nőni.

A település vezetőségének
szemlélete a fásítás, növényesítés, parkosítás, hiszen már a
8 év alatt elültettünk 176 fák, és
számtalan bokrot, sövényt, virágokat, hiszen így tudjuk óvni,
levegőnk tisztaságát, szépíteni
környezetünket.

Fontos a járda kiépítése, hiszen
a lakosság, a gyerekek az úttesten tudnak csak gyalogosan
közlekedni, ami nagyon veszélyes. Kérjük további türelmüket.
Köszönjük.
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Délután megemlékeztünk Walz
János halálának 20. évfordulójáról, és a kastélyban hallhattunk skótdudásokat, katonanótákat, operettet, és láthattunk
néptáncosokat.

Fakivágások
Az előző faluújságban is tájékoztattam Önöket, hogy a településen 16 fát ki kell vágni a
katasztrófavédelem utasítására.
Már a tavalyi évben meg kellett
volna mind ezt tennünk, de
amíg lehetett, húztuk az időt.
Nem volt kérdés és választási
lehetőség sem, ez kötelező
utasítás, nincs lehetőség ennek
megtagadására!
Kérem Önöket, ezeket a tényeket fogadják el, és ne találjanak
ki különböző történeteket arról,
hogy valaki is hazavitte, vagy
ellopta a kivágott fákat. Két lehetőségünk volt, az egyik, hogy
kivágják, és itt marad a fa az
önkormányzatnál, kiosztjuk a
rászorulóknak, ez a művelet
több mint 600 ezer Ft-ba került
volna. A másik lehetőség, hogy
kivágják a fát, elviszi a vállalkozó, de az kb. 400 ezer Ft lesz.
Úgy döntöttünk, hogy a második
megoldást
választjuk,
ugyanis a szociális tűzifa pályázattal 200 ezer Ft önrésszel
sokkal több fát tudunk majd kiosztani a rászorulóknak, mint
amit ezzel a fakivágással tudtunk volna. A hozzáértők szerint
a jelenleg kivágott fák a tüze-

Óvoda tető
Sajnos beázik néhány helyen
az óvoda, a tető palája már elöregedett, néhány helyen megrepedezik. A tető felújítására,
vagy esetleges cseréjére az árajánlatok beszerzése folyamatban van, a tárgyalások elkezdődtek, de döntést csak az árajánlatok ismeretében tudunk
hozni. Az előzetes költségbecslések alapján 8-10 millió Ft-ba
fog kerülni, amelyre fedezetet
kell keresnünk az önkormányzat költségvetésébe. Remélhetőleg az idei évben találunk
megoldást rá, hiszen nagyon
fontos épületeink megóvása.
„Itthon vagy”
Magyarország szeretlek
Ismét megrendezésre kerülhetett az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” elnevezésű
programsorozatunk. Pályázaton
nyertünk 320 ezer Ft-t erre a
rendezvényre. Színes volt a
szombati nap, a délelőtti órákban a gyerekek szórakozhattak,
majd közösen ebédelhettünk a
kastély hátsó teraszán.

Az est fénypontja a tűzijáték
volt. Nagyon örültünk, hogy sokan voltak a rendezvényen, és
jól szórakoztak ingyenesen.
Szociális tüzifa pályázat
A tavalyi évhez hasonlóan, az
idei évben is pályázhat az önkormányzat szociális tűzifára. A
pályázatok elbírálása november
hónapra várható, ezt követően
tudjuk meg, mennyit nyertünk.
Az erre törvényileg jogosultak
igényeiket beadhatják a hivatalba, de értesítést csak akkor
tudunk adni, ha pontosan tudjuk, mennyit nyertünk, és mikor
szállítják a fát. Addig kérjük türelmüket!
Örülünk, hogy a tavalyi évben
ezzel is sok családnak segíthettünk, 39 erdei m3 fát osztottunk
ki 141 főnek.
Bízunk benne, hogy az idei évben is tudunk segíteni a téli tüzelő költségeinek csökkentésében.

Nádasdladányi Hírek
Fél éves beszámolók
A képviselő testület tárgyalta a
2014. évi gazdálkodás félévi
beszámolóit A beszámolók mutatják a lekönyvelt adatok tényszerűségét a tervezetthez képest.
A százalékos arányok nagyon
jók, hiszen a Polgárdi Közös
Önkormányzati Hivatal fél éves
teljesítése bevétel és kiadás oldalon is 50 %-on áll a tervezetthez képest, 65 898 e Ft kiadási és 66 112 e Ft bevételi
főösszeggel.
Nádasdladány Önkormányzatának százalékos aránya szintén jó. A bevételi oldal 65 %-on
áll, 88 101 e Ft-tal, a kiadási oldal 63 %-on áll, 85 311 e Ft-tal.
A fél évnek megfelelő, 50 %-tól
való eltérés oka mindkét oldalon a téli időszakban, a közmunkaprogramban résztvevők
számának növekedése volt.
Megnyugvással tölt el bennünket, hogy a könyvelt adatok is
azt
mutatják,
pénzügyeink
rendben folynak.
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eléréséhez vezető utat hangsúlyozta. Ezt követően Mihályka
János, a 43 évet szolgált tiszteletes életrajza került felolvasásra. A kiállítás értékes és érdekes részét képezte az egykori
lelkész hagyatéka, melyet leckekönyve, katonai kiskönyve,
énekeskönyve, Bibliája és jubileumi diplomája alkotott a sok
korabeli fénykép mellett. A gyűjtemény különleges tárgyi emléke volt egy aranyozott rézkehely az alábbi felirattal: „A
ladányi ref. eklesia készitette
1831”. A program az 1883–85
között épült, neogótikus, vörös
nyerstégla burkolatú római katolikus Szent Ilona-templomban
folytatódott, ahol dr. Bohus Péter plébános üdvözölte az érdeklődőket.

Varga Tünde polgármester
Nyitott Templomok Napja
Nádasdladányban
2014. szeptember 20-án megnyíltak Nádasdladány egyházi
épületeinek kapui, csatlakozva
az Európai Örökségnapokhoz.
Az Ars Sacra Alapítvány felhívására jelentkezett az Emléknyitogató Helytörténeti Egyesület, hogy a településen élő és
élt felekezetek történetét bemutassa képi, tárgyi és írott emlékek segítségével. Hosszas
gyűjtőmunka és kutatás előzte
meg a kiállításokat. A relikviák
a helyi és a környékbeli lakosok
örökségét képezték.
Az Egyesület sétára invitálta a
látogatókat, melynek első állomása a közel kétszáz éves református templom volt. Kovácsi
Krisztián lelkész köszöntőjében
a boldogságot és a boldogság

A megnyitón arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen a napon ne
csak az épületek, hanem a szívek is nyíljanak meg. Engedjük,
hogy az isteni szeretet járja át
lelkünket. Az egyházi épületben
felállított tárlókban kaptak helyet 19. századi Bibliák, imádságos könyvek és elsőáldozási
emléklapok. A kiállított fényképek segítségével bepillanthattak a látogatók bérmálásra, grófi esküvőre és keresztelőre.
A
séta
a
Nádasdykastélykápolnában ért véget,
ahol három olyan gyülekezet
(baptista, zsidó, evangélikus)
tárgyi emlékei lettek bemutatva,
melyek nem rendelkeztek egyházi épülettel Nádasdladányban. Neubart István, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke a felekezetek közötti kom-

6.
munikáció
fontosságát
emelte ki beszédében, mert
mindannyian egyistenhívő keresztények vagyunk. Közös és
nemes cél vezérelt mindenkit a
rendezvény
megszervezésében, maradandót alkotni a jelen
és a következő nemzedék részére. Számos különleges darab gazdagította a gyűjteményt.
1930-as években íródott jegyzőkönyvből ismerhettük meg a
helyi baptista gyülekezet kialakulását.
A míves, fehér alapon kék festésű habán kerámiák (váza,
óra, gyertyatartó) mellett úrasztali jegyek is kiállításra kerültek.
A tárlókban látható zsidó tárgyak
(tóraolvasó,
kipa,
hanukija, tfillin) segítségével
megismerhettük a felekezet liturgikus eszközeit. Az evangélikus gyűjtemény különleges darabját képezte egy virágos tányér bibliai idézettel.
A rendezvény zárása egyben a
Nyitott Templomok Napjának
méltó fénypontja volt. Dr. Hernádi Mária énekművész és
Tóka Szabolcs orgonaművész
kalauzolt el mindenkit különböző felekezetek zenei dalirodalmába. A koncertet a vallási áhítat, szeretet és összetartozás
lengte át. A műsort követően
szeretetvendégség várta a
résztvevőket az Ősök Csarnokában. Az egész napot a programok sokszínűsége mellett az
összetartozás, az egymás iránti
tisztelet jellemezte vallási hovatartozástól függetlenül.
Reich Szabina és Fanny
Emléknyitogató Helytörténeti
Egyesület
Lomtalanítás
Többen érdeklődtek tőlünk,
hogy a szokásos évi lomtalanítás elmaradt-e. Nem marad el,
más formában valósulhat meg.
A Vertikál Zrt év eleji hírlevelé-
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ben az alábbiakról olvashattunk:
„….az ingatlan tulajdonossal
előre egyeztetett időpontban
háztól történik, a háztartásban
keletkezett lom elszállítását,
úgy mint feleslegessé vált
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat….”….. „Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen
díjhátralék.”
Lomtalanítási igényüket az
alábbi telefonszámon lehet jelezni a szolgáltató felé:
Polgárdi Régió Központ
06-22/576-070,
vagy e-mailen:
kommunalis@vertikalrt.hu
Varga Tünde polgármester

Iskolás Hírek
Iskolánk 2014. október 9-én
csütörtökön 12.00-16.00 óra
között papírgyűjtést szervez.
Kérem Önöket, hogy lehetőség
szerint minél több papírt hozzanak, mert fele pénz a Diákönkormányzaté lesz, a másik fele
meg az osztályok között lesz
elosztva. A DÖK Ebből finanszírozza a farsangi dekorációt
és tombolaajándékokat, a Víz
Világnapján és a Föld napján a
gyerekeknek a díjak és ajándékok egy részét, valamint a Költészet Napját.
Ezen a napon lehetőség van
elhozni az összegyűjtött PET
palackokat és a műanyag kupakokat.
Hagyományainkhoz
híven
2014. október 11-én, szombaton lesz a szüreti felvonulás és
bál.
A menet 11.00 órakor indul az
Iskolai Étkezdétől.
1. tánc: Nyárfa büfé
2. tánc: Arany János u. (Varroda előtt)
3. tánc: Főtér
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4.
5.
6.
7.

tánc: Református templom
tánc: Sallai u.
tánc: Fő út
tánc: Iskolai étkezde

Hívunk és várunk mindenkit
szeretettel a bálba, mely a Varrodában lesz 20.00 órától.
Nyitótánc: 21.00 óra
Zenél: Hutvágner Péter
Nagyon szívesen fogadunk el
támogatói adományt, tombolába felajánlást, és a felvonuláshoz bort.
A bál teljes bevétele az iskolások javára lesz fordítva.
Gönczné Simon Henrietta
Óvodás Hírek
Az óvodai élet szeptember 1.én indult újra a nyári szünidő
után. Az év eleji létszámunk a
következőképpen alakult:
Kis csoport: 18 fő
Középső csoport:19 fő
Nagycsoport: 23 fő

7.
Nyugdíjas hírek
A Nádasdladányi Nyugdíjas
Klub ez évben ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját.
Az ünnepséget már fél éve
szeptember 27.-re terveztük, és
szép délutánt sikerült együtt töltenünk a klubtagokkal és szomszédklubok küldöttségeivel. 25
év nagy idő még emberi életben is. Emberi csoport egyben
tartásához, hogy 25 évig működjön, sok minden kell: kitartás, türelem, egymás hibáinak
elnézése, segítőkészség és
természetesen igény a vidám,
családias együttlétekhez.
Az idősödő korosztály gyakran
érzi feleslegesnek magát akár
családon, akár településen belül. Talán a klubba való eljárás
segít abban, hogy ez ne így legyen, és a mi nyugdíjasaink
igazán kiveszik a részünket
nem csak egymásért, hanem a
falu közösségében végzett
munkákban.

Mindhárom csoportban lezajlottak a szülői értekezletek, melyen a szülők tájékoztatást kaptak a beszoktatásról, annak
rendjéről, az éves programokról, nevelési, - oktatási terveinkről.
2014. szeptember 28.-án vasárnap délután a nagycsoportosokkal részt vettünk a református templom melletti I. világháborús emlékmű ünnepélyes
avatásán. A gyermekek alkalomhoz illő ünnepi ruhában, a
fiúk csákóval, a lányok pártával
a fejükön énekeltek és verseltek.
A következő időszakban az évszaknak megfelelő tevékenységeket végzünk: szüretelés, termések gyűjtése, piknik a kastélyban.
Siligáné Soós Rozália

Ünnepi műsorunkban a tagok
és vendégek a rövid visszatekintés és emlékek felidézése,
valamint a szép kulturális műsor után még egy rendezvényen is részt vettek a Nádasdy
kastélyban, ahol műsort, tűzijátékot láthattak.
Ez alkalommal ugyanis nem
táncolós estét terveztünk, mivel
ünnepünk egybeesett az „Itthon
vagy Magyarország szeretlek”
rendezvényével. Így két szép
eseménynek is részesei lehettek nyugdíjasaink. Ezúttal nem
az énekkar műsorában, hanem
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egy vendég énekes szép dalaiban gyönyörködhettek a meghívottak.
Itt köszönjük meg az Önkormányzatnak, vállalkozóknak az
eddigi segítő támogatást. Köszönjük a sok szép születésnapi ajándékot!
Köszönjük mindenkinek, aki az
elmúlt 25 évben bármivel is segítette klubunk működését.
Kérjük, ezután is úgy tekintsenek a nyugdíjasokra, mint akik
egy végigdolgozott élet alkonyán még emberek, akik a
szépre, szeretetre és vidámságra igényt tartó szép korúak!
Kívánok még többször 25 évet
együtt, jó egészségben, hasonló vidámságban, hasonló tenni
akarásban minden klubtagnak!
Buzás Lajosné
klubvezető
Nyugdíj melletti munkavégzésről röviden...
2014. évtől jelentősen átalakultak a nyugdíj melletti munkát
érintő szabályok. Több esetben
már csak keresetkorlátozással
lehet munkát végezni nyugdíj
mellett.
Más szabályok vonatkoznak
– Az öregségi nyugdíjban részesülőkre.
– A korhatár előtti nyugellátásban részesülőkre.
– A közalkalmazottakra.
Munkavégzés öregségi nyugdíj folyósítása mellett:
Öregségi nyugdíjat kizárólag Az
öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor állapítanak meg. (Előre
hozott öregségi nyugdíj 2014.
évtől már nem létezik)
Versenyszférában: nincs keresetkorlátozás,
közszférában
van keresetkorlátozás.
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Ha valaki közszférában munkaviszonyt létesít, a munkaviszony
létesítésének hónapját követő
hónap első napjától a munkaviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni
kell a nyugdíj folyósítását.
Az öregségi nyugdíjban részesülőnek el kell döntenie, hogy
érdemes-e a közszférában
munkát vállalnia.
Munkavégzés korhatár előtti
nyugellátás folyósítása mellett:
Ide tartoznak az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltése
előtti
nyugellátásban részesülők. (A
nők 40 év jogosultsági idejére
tekintettel megállapított nyugdíj
is ebbe a kategóriába tartozik.)
Aki korhatár előtti nyugellátásban részesül az évente az adott
év első napján érvényes kötelező legkisebb minimálbér (2014.
évben 101.500,- Ft) havi összegének
tizennyolcszorosát
(1.827.000,- Ft) meg nem haladó összeghatárig vállalhat
munkát anélkül, hogy szüneteltetni kellene a korhatár előtti
nyugellátását. (A minimálbér
összege minden évben változhat.)
Tekintettel arra, hogy az ilyen
ellátásban részesülő személy
még nem számít öregségi
nyugdíjasnak, csak korhatár
előtti nyugellátásban részesülőnek, ezért tőlük a munkaviszony
keretében elért jövedelmükből
levont 10 % nyugdíjjárulék miatt
évente 0.5% nyugdíjnövelésre
tarthatnak igényt, melyet saját
maguknak kell megigényelni a
nyugdíjfolyósító szervtől.
Természetesen ebben a rövid
összefoglalóban nem lehet teljes részletezettségben bemutatni a nyugdíjtörvény ide vonatkozó részét, már csak azért
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sem, mert ez is, mint sok
minden folyamatosan évrőlévre változik. Ezért javasolnám
annak, aki érintett a nyugdíj
melletti munkavégzést illetően,
hogy tanulmányozza át a törvényt, illetve kövesse annak
módosítását.
Nyugdíjjal, nyugdíjazással
kapcsolatos főbb jogszabályok:
1997. évi LXXXI. Tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról és
a törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek az alábbiak:
168/1997. (X.6.) Kormányrendelet
333/2011. (XII.29.) kormányrendelet
90/2014. (III.20.) Kormányrendelet
Amennyiben bővebb információra lenne szüksége valakinek,
szívesen segítek.
Schmid Margit

AKCIÓ!
Nádas ABC
Tchibo Family
Steffl dobozos sör
Kenyér 1/1
Zsemle
Kristálycukor
Sertés oldalas
Denis üdítő 2l
Coop lecsókolbász
Konkoly kolozsvári
szalonna

429,- Ft
189,- Ft
185,- Ft
15,- Ft
199,- Ft
1.290,- Ft
99,- Ft
890,- Ft
1.799.- Ft

Gyógytorna!
Sárkeszi, Sárszentmihály, Nádasdladány, és Jenő területén
Balesetek, műtétek utáni rehabilitáció,
stroke utókezelése
A kezelés ingyenes és a beteg otthonában történik
Kozákné P. Gabriella
30/300-43

