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Miről döntött a testület 
2012 decemberben ? 

 
December 11.  

Nyilvános testületi ülés 
 

  A Nádasdladányi Általános 
Művelődési Központ Szervezeti 
és Működési Szabályzatának 
módosításáról.  

 Az Önkormányzat létszámá-
nak bővítéséről.  (az iskolabusz 
vezetőt nem vette át alkalmazás-
ba az iskola új fenntartója,  
Klebesberg Kuno Intézményfenn-
tartó Központ)  

 Az Önkormányzat 2013. évi  
költségvetési koncepciójáról  

 A Sallai utca és Virág utcai 
lakók kérelméről   
  Az Általános Iskola átadás-
átvétellel kapcsolatos megállapo-
dásról  

 A Kőszárhegy Kistérségi 
vízmű önkormányzati tulajdonba 
kerüléséről.  

 A házi gyermekorvos kérel-
méről  

 A házi gyermekorvosi fel-
adatellátásról szóló megállapo-
dásról 

 A fogorvosi feladatellátásról 
szóló megállapodásról  

 A felnőtt háziorvosi feladatel-
látásról szóló megállapodásról  

 Az Önkormányzat adósság 
konszolidációjáról  

 Az önkormányzati, körjegy-
zőségi és ÁMK dolgozók kará-
csonyi jutalmazásáról  
 

December 17. 
Közmeghallgatás 

 
A lakosság részéről összesen 7 
fő vett részt a közmeghallgatá-
son, sajnálatos, hogy ilyen ala-
csony az érdeklődés a falu ügyei 
iránt.  
 
 

December 19. 

Rendkívüli nyilvános testületi 
ülés 

 A Nádasdladányi Általános Mű-
velődési Központ III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámo-
lóról 

 A Nádasdladányi Általános Mű-
velődési Központ 2012. évi költ-
ségvetésében előirányzat átcso-
portosításról  

 A Nádasdladány-Sárkeszi In-
tézményfenntartó Társulás társu-
lási megállapodásának módosí-
tásáról  

 Az Óvoda nyitvatartásáról   

 A Körjegyzőség 2012. III. ne-
gyedéves gazdálkodásáról szóló 
beszámolóról   

 Az Önkormányzat 2012. III. ne-
gyedéves gazdálkodásáról szóló 
beszámolóról  

 A Polgárdi Közös Önkormány-
zati Hivatal létrehozásáról és mű-
ködtetéséről szóló megállapodás-
ról  

 Polgárdi Város Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratának mó-
dosításáról  

 Nádasdladány-Csór Községek 
Körjegyzősége megszüntető ok-
iratáról 
 

December 27. 
Rendkívül nyilvános testületi 

ülés 
 

  A Polgárdi Közös Önkormány-
zati Hivatal működésével kapcso-
latos hozzájárulásról  
 

 A Polgárdi Tűzoltóság támoga-
tásáról.  
 

Miről döntött a testület 
2013. januárban, február-

ban és márciusban ? 
 
 A szociális étkeztetés szakmai 
programjáról 

 Belső ellenőrzési ajánlatról 

 A Klebesberg Intézményfenn-
tartó Központtal kötendő vagyon-
kezelői szerződésről  

 A Nádasdladányi ÁMK alapító 
okiratának módosításáról 

 Az iskolai és óvodai felvételi 
körzethatárok meghatározásáról 
 

Január 31. 
Rendkívüli nyilvános ülés 

 

 Közbeszerzési eljárással kap-
csolatban a Bíráló Bizottság tag-
jainak megválasztásáról 
 

Február 4. 
Rendkívüli nyilvános ülés 

 

 Közbeszerzési eljárás nyerte-
sének kihirdetéséről  

 Napelemes rendszer kiépítésé-
vel kapcsolatos pályázat benyúj-
tásáról  
 

Február 20. 
Együttes nyilvános ülés 

 

 Polgárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetéséről 
 

Február 25. 
Nyilvános ülés 

 

 Az önkormányzat adósságot 
keletkeztető fizetési kötelezettsé-
geinek megállapításáról 

 Az ÁMK-nál többlet juttatás, és 
az iskola részére az iskolabusz 
használatára pénzügyi keret biz-
tosításáról 

 Közép,- és hosszútávú vagyon-
gazdálkodási tervről  

 A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény végrehajtásáról 
szóló helyi rendelet  megalkotá-
sának véleményezésérő 

 A 2013. évi belső ellenőrzési 
feladatok ellátásáról 
feladatot kell most ellátniuk, mint 
eddig. 
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 Ezúton is kérem a lakosság tü-
relmét erre az átmeneti időre, il-
letve ezúton szeretném megkö-
szönni kolleganőim, kollégáim A 
Vertikál Zrt. és az Önkormányzat 
között kötendő megállapodásról 

 Az Önkormányzat és Polgárdi 
Város Önkormányzata között kö-
tendő együttműködési megálla-
podásról  
 

Március 13. 
Rendkívüli nyilvános ülés 

 

 Az óvodai beiratkozás időpont-
jának meghatározásáról  

 
Varga Tünde polgármester 

 

 
 

Fontosabb információk 
2012. évről 

 
Nádasdladány község lakosság-
száma öt évvel ezelőtt, 2008. ja-
nuár 1. napján 1833 fő volt, öt  
évvel később, azaz 2013. január 
1. napján 1799 fő. Látható tehát, 
hogy a lakosság szám drasztikus 
csökkentést mutat évről évre. 
 
Mindenki tisztában van azzal, 
hogy nagyon nehéz év áll az ön-
kormányzat mögött ugyanúgy, 
mint a családok mögött, és még 
az előttünk álló év is nagyon ne-
héz lesz. 
 
2012-ben 280 millió forintból 
gazdálkodott az önkormányzat, 
annak ellenére, hogy jelentősen 
csökkent az állami normatíva. 
Véleményem szerint jól gazdál-
kodtunk, hiszen egész évben 
egyensúlyban tudtuk tartani a ki-
adások és bevételek alakulását. 
 
Sajnos fejlesztésekről nem tudok 
sokat beszámolni, hiszen – pol-
gármesterségem óta – ez az első 
év, hogy a képviselők fel nem 

vett tiszteletdíját nem tudtuk fej-
lesztésre fordítani. Az elmúlt 6 
évben ezek a tiszteletdíjak mindig 
egy elkülönített alapot képeztek, 
amit kizárólag falufejlesztésre 
fordítottunk. 2012. évben ezt az 
összeget már működésre kellett 
fordítanunk. A működési kiadá-
sok fedezetét csak ebből az 
alapból tudtuk biztosítani.  
 
Az alábbi fejlesztések valósultak 
meg:  

- Kis híd felújítása a 
Promonádon az egész-
ségház felé 

- Utak javítása (csupán ide-
iglenes megoldással) 

- kötelező árvízvédelem 
 

Ez utóbbi költsége 1,5 millió fo-
rintra rúgott. Itt viszont nem volt 
választási lehetőség, a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság utasítása 
alapján ezt kötelező volt végre-
hajtani.  
 
Intézmények 
Örömmel mondhatjuk el, hogy az 
intézmények megfelelő gyermek-
létszámmal működnek, és nem 
mutatnak létszámcsökkenést. Át-
lagosan 164 gyermek járt az isko-
lába, és 85 fő gyermek az óvo-
dába. Elég sokan járnak ide a 
környező falvakból, a legtöbben 
Sárkesziből és Jenőből. 
 
Közmunka program 
Véleményem szerint évek óta jól 
működik Nádasdladányban a 
közmunkaprogram, bár óriási ne-
hézségekkel, és rengeteg mun-
kával jár ez a hivatal részéről. 
Ennek ellenére úgy gondolom, 
hogy szükség van a közmunkára, 
hiszen nagyon sok munkanélküli-
nek a segélye függ ettől.  
Az önkormányzat, ahol csak le-
het, mindent közmunkával próbál 
megoldani, illetve kiegészíteni, 
ezért valamennyi meghirdetett 
közmunka programra jelentke-
zünk.  
A 2012. év folyamán 70 és 80 fő 
között volt a közfoglalkoztatásban 

részt vevők száma. Általá-
ban 2-3 hónapos, illetve 4 hóna-
pos foglalkoztatások voltak. Vé-
leményem szerint jobb volt, ami-
kor 6 és 8 hónapos foglalkozta-
tásra volt lehetőség, de most ezt 
támogatta az állam, ezt kellett el-
fogadnunk. Rengeteg munkával 
jár egy-egy program lebonyolítá-
sa.  
Érdekességként tájékoztatom a 
Tisztelt lakosságot, hogy a 2012. 
III. negyedévi beszámoló alapján 
a közmunka program költsége 
8,3 millió forint volt. Ez azt jelenti, 
hogy – programtól függően –
önrészként 5, 10, 15 %-ot a saját 
költségvetésünkből kellett biztosí-
tanunk, ami közel 1 millió Ft volt, 
illetve jelentős számban volt 
olyan program is, ahol az állam 
100%-ban nyújtott támogatást, de 
a járulékok kifizetését nekünk kel-
lett biztosítani.  
 
A településen élők szociális 
helyzete 
Ez nagyon fontos kérdés, és úgy 
gondolom, hogy erről tájékozta-
tást kell adni a lakosságnak. Vé-
leményem szerint jelentősen 
romlott a szociális helyzet Ná-
dasdladányban. 2012-ben kb. 60 
fő az, aki aktív korúak ellátásá-
ban (segélyben) részesül. Pontos 
számot azért nem tudok monda-
ni, mivel ez napról napra változik. 
Szeretném tájékoztatni Önöket 
arról a számok tükrében, hogy a 
2012. III. negyedévi beszámoló 
alapján mekkora összegeket köl-
töttünk szociális kiadásokra:  

- szociális segély 1,3 millió 
forint 

- lakásfenntartási támogatás 
2,7 millió forint 

- FHT (segély) 10,7 millió 
forint  

- ápolási díj 3,8 millió forint 
 
Ezekre az összegekre az állam 
70-80 %-os támogatást nyújt, te-
hát a fennmaradó részt az ön-
kormányzatnak kell biztosítani. 
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Az alábbi segélyformákra nincs 
állami normatíva, tehát az ön-
kormányzat a „saját pénzéből” 
biztosítja: 

- átmeneti segély  
- temetési segély  
- rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás     
- óvodáztatási támogatás  
- szociális étkeztetés stb. 

 
Összesen 2012. szeptember 30-
ig az önkormányzat csaknem 23 
millió forintot költött a lakosság 
nehéz helyzetének enyhítésére. 
Ez az összeg is kifejezi azt, hogy 
az önkormányzat 2012-ben sem 
hagyta magára a segítségre szo-
rulókat. 
 
Pályázatok 
Sajnos nem tudok sok mindenről 
beszámolni. Folyamatban van 
egy megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos pályázat, már bead-
tuk, az eredményre még várunk.  
 
Ennek keretében a tervek szerint 
az óvoda, az egészségház, a 
polgármesteri hivatal, és a könyv-
tár tető kapna napelemeket, me-
lyek az elektromos áramot ter-
melnék. A pályázat 85 %-os tá-
mogatású.  
 
Pályázatot nyújtottunk be szociá-
lis tűzifára, melynek keretében 54 
rászoruló család kapott téli tüze-
lőt, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság döntésének megfelelő-
en.  
 
A Környezetvédelmi Egyesület az 
önkormányzat együttműködésé-
vel pályázatot nyújtott be gumibo-
rítású sportpálya, valamint játszó-
tér, és pihenő park kialakítására. 
A sportpálya az Egészségház 
mögötti területen, a játszótér és a 
pihenőpark a Magyar Hősök Em-
lékmű körüli területeken fog re-
ményeink szerint megvalósulni. 
2013. áprilisában fog kiderülni a 
pályázat eredménye. 
 
 

Rendezvények 
Bátran állíthatom, hogy 2012. év 
a találkozók éve volt. Nádasdla-
dány adott otthont a négy „Ná-
dasd” település találkozójának, 
melyet a Nádasd Alapítvány 600 
e Ft-tal támogatott, ez nagyjából 
elegendő is volt.  
A három „Nádasd” település 
gyermekei pedig itt táborozhattak 
egy hétig, melynek költségét tel-
jes egészében a Nádasd Alapít-
vány finanszírozta. 
 
A hagyományos programok, 
amelyek minden évben megren-
dezésre kerülnek, az alábbiak 
voltak 2012-ben is: 

- Szüreti felvonulás és bál 
- Nemzeti ünnepek (március 

15., és október 23.) 
- Adventi ünnepek 
- Pedagógusnap 
- Semmelweis nap 
- Köztisztviselők napja 
- Falunap 
- Idősek Napja 
- Farsangi Kupa 
- stb. 

 
Az önkormányzat 2012-ben is 
támogatta a település civil szer-
vezeteit: 

- Polgárőr Egyesület 
- Nyugdíjas Klub 
- Amatőr Futball Club 
- Női Futball Csapat 

 
Aktívan részt vett az önkormány-
zat, és támogatta azt a rendez-
vényt, amelynek bevételét a 
nádasdladányi Kövér Márk Lász-
ló 8 hónapos gyermek operáció-
jára ajánlottak fel. 
Örömmel mondhatjuk el, a kis-
gyermek jól van. 
 
Önkormányzati utcák állapota 
Tisztában vagyunk vele, hogy ez 
volt a legkardinálisabb kérdés 
2012-ben is, és jelenleg is. A Sal-
lai utca lakói aláírást gyűjtöttek az 
utcájuk felújítása ügyében, és le-
vélben fordultak az önkormány-
zathoz. Ismert kérdés volt ez a 
képviselő-testület előtt, kértünk 

árajánlatokat is, a legol-
csóbb ajánlat is 1 és 1,5 millió fo-
rint között volt. A 2012. évi költ-
ségvetésben nem volt erre keret. 
Egyelőre ideiglenes megoldással 
enyhítettük a kritikus helyzetet, 
erről valamennyi lakót értesítet-
tünk. Kértük a lakosság türelmét, 
megpróbálunk a 2013. évi költ-
ségvetésében erre forrást biztosí-
tani. 
A Sallai utcán kívül viszont leg-
alább 7 utcát tudunk mondani, 
ahol hasonló a helyzet, szinte 
ugyanolyan rossz ezeknek az  
utcáknak az állapota is. 
Ideiglenesen a közmunka prog-
ram keretében a kátyúzást elvé-
geztük, de tudjuk jól, hogy ez 
csak átmeneti megoldást jelent. 
 
Bizonyára értesült róla a lakos-
ság is, hogy a néhány évvel ez-
előtti útfelújításokkal kapcsolat-
ban folyamatban volt egy peres 
eljárás, amit az önkormányzat 
megnyert, 15 millió forint körüli 
összeget. Az önkormányzatnak 
járó összeget végrehajtásra ad-
tuk. Azt, hogy ebből mikor lesz 
pénz, még nem lehet tudni, a 
szükséges intézkedéseket meg-
tettük.  
Itt szeretném a lakosság figyel-
mét felhívni egy jelentős dologra. 
Ellentétben a környező falvakkal, 
Nádasdladányban nincs kommu-
nális adó. A kommunális adót 
azért vezetik be a képviselő-
testületek, mert ez is olyan helyi 
adóbevétel, amelyet elvileg – a 
gépjárműadón felül – fejlesztésre 
(utak, járdák) lehetne fordítani. 
Nádasdladány képviselő-testülete 
2012-ben nem vezette be a 
kommunális adót, az idei évben 
sem szeretné ezt bevezetni, hi-
szen tisztában van a családok 
nehéz helyzetével.  
Úgy gondoljuk, hogy több terhet 
nem lehet a lakosságra róni, és 
ezért is kérjük az utak állapotával 
kapcsolatban a lakosság türel-
mét.  

Varga Tünde  
polgármester 
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Változások  
2013. január 1-től 

 
Nádasdladány-Csór Községek 
körjegyzősége 2012. december 
31-én a törvény erejénél fogva 
megszűnt (mivel Csór a Székes-
fehérvári Járáshoz tartozik, Ná-
dasdladány pedig a Polgárdi já-
ráshoz).  
A hatósági feladatokat Polgárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal, és 
a Polgárdi Járási Hivatal látja el. 
Bizonyos feladatok tehát átkerül-
tek a Közös Hivatal székhelye 
szerinti, azaz a Polgárdi Polgár-
mesteri Hivatalba, és a Polgárdi 
Járási hivatalba.  A helyben ma-
radt feladatokat a továbbiakban 
Nádasdladány 3 fő ügyintézővel 
látja el. A Járási Hivatal által inté-
zendő ügyekkel kapcsolatban he-
tente egy alkalommal szerdai na-
pokon 8-10 óráig 1 fő ügysegéd 
fogadóórát tart Nádasd-
ladányban, és a kérelmeket ösz-
szegyűjtve azokat továbbítja a já-
rási központba.  
Építésügyi hatósági ügyeket is 
helyben lehet intézni minden pá-
ratlan héten pénteken 10-12 órá-
ig a helyi polgármesteri hivatal-
ban. Felelős: Pelesz Nándor, 
30/400-5851.  
Mezőgazdasági ügyekben Aggte-
leki Éva falugazdász tart ügyfél-
fogadást minden hétfőn: 10 órától 
11 óráig, telefon: 70/436-2441, 
30/277-7227.  
Az okmányirodai ügyeket (igazol-
ványok, útlevél, stb.) továbbra is 
az okmányirodákban személye-
sen lehet intézni, a lakcímigazol-
vány kérelem továbbítását a helyi 
polgármesteri hivatalban is kér-
hetik. 
A leggyakrabban előforduló 
ügyek ellátása helyben történik, 
akadálytalanul, a megszokott ru-
galmassággal, gyorsasággal, 
szakmai felkészültséggel. To-
vábbra is szeretnénk a lakosság 
ügyeit gördülékenyen intézni, re-
mélhetőleg mindenki megelége-
désére. Köszönjük türelmüket, 
forduljanak továbbra is hozzánk 

bizalommal a nádasdladányi pol-
gármesteri hivatalban. 
 
A nádasdladányi jegyzői felada-
tokat Dr. Pahola Tünde, Polgárdi 
jegyzője látja el. Az átalakulás 
miatt az ügyfélfogadás is megvál-
tozott a nádasdladányi hivatal-
ban:   
hétfő-szerda      8 -12 óráig,  
kedd-csütörtök  12 -16 óráig,  
pénteken ügyfélfogadás nincs.   
 
Elérhetőségeink: 
Telefon:     22/443-502;  
Fax:           22/443-533;  
Mobil: 06-30/581-65-91; e-mail: 
hivatal@nadasdladany.fejer.hu.  
 
A Polgárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal, a Polgárdi Járási Hivatal, 
valamint a jegyző központi tele-
fonszáma: 22/576-230 
 
Adósságrendezés, önkor-
mányzatok konszolidációja 
Bizonyára sokan hallottak a mé-
diában arról, hogy a 2000 fő alatti 
települések adósságát 100 %-
ban kiegyenlítette az állam. Így 
volt ez a mi településünkön is, fo-
lyószámla hitellel rendelkeztünk, 
melynek összege 2012. decem-
berében 20 millió Ft volt, amit ki-
fizetett az állam helyettünk a 
banknak. Ez az összeg tartal-
mazta a 2006 előtti időszakból 
átvett adósságot is, ami 15 millió 
Ft volt. Nagyon örültünk ennek a 
kezdeményezésnek, hiszen a hi-
tel kamata nagyon sok, éves 
szinten akár 1 millió Ft is volt. 
Ezen túl az önkormányzat csak a 
Kormányhivatal engedélyével 
igényelhet éven túli lejáratú hitelt. 
Remélhetőleg erre nem kell, hogy 
sor kerüljön.  
 
Szemétszállítás 
A Vertikál Zrt. minden háztartást 
értesített arról, hogy a szemét-
szállítás díja megemelkedik, illet-
ve változások történtek 2013. ja-
nuár 1-től. Az első negyedéves 
számlát még a tavalyi összeg kis 
emelésével kaptuk, azt minden-

kinek be kell fizetnie, de a 
következőkben már a nagyobb 
összeg éves arányos része kerül 
kiszámlázásra. Megszűnt a 70 év 
felettiek kedvezménye, helyette a 
120 l-es kukát cserélhetik le 80 l-
es edényzetre, melynek előfize-
tése kevesebb, mint a 120 l-esé. 
A 80 l-es kukát olyan háztartások 
igényelhetik a Vertikál Zrt-nél, 
akinek az egy háztartásban élők 
száma maximum 2 fő (ezt a lak-
címnyilvántartásból ellenőrizni 
fogják), 65 év felettiek, és nincs 
tartozásuk a szolgáltató felé. Ezt 
az igényt bejelenthetik levélben 
vagy személyesen is Polgárdin a 
szolgáltató székhelyén. Elindult a 
házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés is, a szolgáltató előre je-
lezte, hogy mikor viszik a mű-
anyag vagy papír hulladékot, 
vagy a zöld hulladék szállítására 
mikor kerül sor.  
Kérem Önöket, vegyék ezeket a 
szolgáltatásokat igénybe, hiszen 
ezzel csökkenthetik a szelektív 
hulladékszigeteken kihelyezett 
hulladékgyűjtők tartalmát, javít-
hatjuk a település területein a jó 
közérzetet, nem látjuk a hulla-
dékgyűjtőből „kifolyó” szelektív 
szemetet.  
 
Kérem a lakosságot, vigyázzunk 
együtt településünk tisztaságára, 
és anyagi nehézségeik ellenére 
is próbálják befizetni szemétszál-
lítási díjaikat, ne veszélyeztessék 
a szolgáltatást a felhalmozott hát-
ralék miatt. 
 
Kápolna – villany 
A Nádasdladányi Hírek előző 
számaiban kértük a lakosság se-
gítségét a Kápolna villamos 
energia ellátásának megvalósítá-
sában. Az egyház és az önkor-
mányzat összefogásával, vala-
mint lakossági adományokból 
megvalósult a Kápolna villamos 
energia ellátása, a belső szerelé-
si munkák a napokban befeje-
ződnek. Köszönet érte minden 
támogatónak.  
 

mailto:hivatal@nadasdladany.fejer.hu
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ÁMK átalakítása 
Nádasdladányban az intézmé-
nyek egy egységben működtek 
Általános Művelődési Központ 
(ÁMK) néven, melyben az iskola, 
óvoda, könyvtár működött. A tör-
vényi változások úgy hozták, 
hogy 2013. január 1-től az iskola 
állami fenntartásba került át, mű-
ködtetését átvette a Klebesberg 
Intézményfenntartó Központ, 
szakmai irányítását pedig a Pol-
gárdi Tankerület látja el. A tanítás 
akadálytalanul, ugyanolyan jó 
minőségben folytatódik, mint ed-
dig. Az iskolabusz fenntartása 
2013. augusztus 31. napjáig Ná-
dasdladány és Sárkeszi Önkor-
mányzatainak feladata. Szept-
embertől erről is a Klebesberg In-
tézmény fog gondoskodni. Mivel 
az ÁMK szervezeti egységét nem 
lehet felbontani, csak a tanévek 
közötti időszakban, ezért 2013. 
június 30-ig 2 egységgel (óvoda, 
könyvtár) működik tovább, és 
megszűnése után az óvoda önál-
lóan működő szervezetként megy 
tovább, a könyvtár pedig az ön-
kormányzathoz fog tartozni.  

Varga Tünde  
polgármester 

 
 

Tájékoztató a saját jogú 
öregségi nyugdíjról  

 
Az öregségi nyugdíj megállapítá-
sának szabályait az 1977. évi 
LXXXI. Tv. határozza meg.  
 
Az öregségi nyugdíj olyan saját 
jogú ellátás, amely csak bizonyos 
feltételek teljesülés esetén jár.  
 
Egyik feltétel: A magánszemély 
érjen el egy meghatározott élet-
kort.  
 
Másik feltétel: A magánszemély 
szerezze meg a törvény által el-
ismerhető szolgálati időt.  
 
Az öregségi nyugdíjkorhatár az 
1952. január 1. előtt született 

nőknél és férfiaknál egységesen 
62 év.  
Az 1952. után született nők és 
férfiak esetében is egységes a 
nyugdíjkorhatár, de a 62 év éven-
te fél évvel emelkedik. 
 
Ezt a következő táblázat jól tük-
rözi:  

 

Szüle-
tési év 

Öregségi 
nyugdíj 
korhatár 

Nyugdíjba 
vonulás 
éve 

1952 
előtt 

62 2013 

1952 62,5 2014-2015 

1953 63 2016 

1954 63,5 2017-2018 

1955 64 2019 

1956 64,5 2020-2021 

1957 65 2022 

 

Az öregségi nyugdíjnak három 
típusa van:  
- öregségi teljes nyugdíj 
- öregségi rész nyugdíj 
- nők kedvezményes öregségi 

nyugdíja 
 
Ki jogosult öregségi nyugdíj-
ra? 
Aki a fenti táblázatban lévő öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt betöltötte 
és legalább 20 év szolgálati időt 
szerzett, vagyis 20 évig dolgozott 
biztosítással járó jogviszonyban.  
 
Ki jogosult öregségi résznyug-
díjra? 
Aki a fenti táblázatban lévő öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
és nincs 20 év szolgálati ideje, de 
legalább 15 év szolgálati időt 
szerzett, vagyis 15 évet dolgozott 
biztosítással járó jogviszonyban.  

 

Ki jogosult nőként öregségi 
kedvezményes nyugdíjra? 
 

Életkortól függetlenül az a nő, aki 
legalább 40 év jogosultsági idővel 
(jogosultsági idő nem egyenlő a 
szolgálati idővel) rendelkezik.  
 
2013. évtől a nyugdíjbiztosító 
adategyeztetést fog kezdemé-
nyezni írásban mindenkivel, 

melynek végén határozattal 
fogja megállapítani a nyugdíjra 
jogosultsági időszakot.  
 
Elsőként az 1955-1959 években 
született nők és férfiak számít-
hatnak arra, hogy a nyugdíjbizto-
sító írásban fogja megkeresni 
őket, melyben arról fogják tájé-
koztatni a magánszemélyeket, 
hogy a nyugdíjbiztosítónál milyen 
adatokat tartanak róluk nyilván.  
 
A magánszemélyeknek bizonyos 
idő áll rendelkezésre, hogy erre 
észrevételt tegyenek.  
(Észrevétel tehető, ha a magán-
személy tudomása szerint a 
nyugdíjbiztosító adatai nem tar-
talmaznak teljes körűen mindent, 
vagy nem úgy tartalmazza az 
adatokat, ahogy azt a magán-
személy tudja.  
Ilyen esetben a magánszemély-
nek írásban kell az adategyezte-
tésre reagálni, és vizsgálatot kér-
ni.  
Amennyiben a magánszemély a 
nyugdíjbiztosító írásos megkere-
sésére észrevételt nem tesz, 
vagy adategyeztetést nem kez-
deményez a nyugdíjbiztosítóval, 
akkor azt a nyugdíjbiztosító úgy 
értékeli, hogy rendben vannak a 
nyugdíjbiztosítónál nyilvántartott 
adatok, és az egyeztetést határo-
zattal lezárja.  
 
Mit jelent, ha egy ügyet határo-
zattal zár le a nyugdíjbiztosító? 
A határozatban biztosított felleb-
bezési időn túl további egyezte-
tésre a magánszemélynek sok 
lehetősége nincs.  
 
Erre szíveskedjenek figyelni! 
A tájékoztatás nem teljes körű, 
figyelem felkeltésnek szántam. 
Bízom benne, hogy sikerült.  
 
Tisztelettel:  

    Schmid Margit 
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Nyugdíjas Hírek  
 
Szép téli ünnepeken vehettünk 
részt a múlt év végén, és vehetett 
részt mindenki, aki a közösséget 
megbecsüli, és megtisztelte a 
szervezőket megjelenésével.  
A nyugdíjas klubtagok igyekez-
nek nem csak megjelenni, hanem 
aktívan közreműködni ezeken a 
közös ünnepeken. Ez évben is 
sor kerül néhány olyan ünnepre, 
ahol nem csak a nyugdíjasok, de 
a falu minden lakója jól érezheti 
magát. Sajnos sokan megkritizál-
ják ezeket a rendezvényeket, és 
legfőképpen azok, akik el sem 
jönnek még hívásra sem, vagy 
csak néha. Jó lenne, ha eljutnánk 
egyszer oda, hogy örüljünk, ha 
valami jó történik kis településün-
kön, és van lehetőség összejönni 
kedves ismerősökkel, vagy ép-
pen ismeretlenekkel. Mi nyugdí-
jasok igyekszünk példát mutatni, 
hiszen kevés olyan rendezvény 
van, - vagy nincs is – ahol ne 
képviselnénk a korosztályunkat.  
 
Az évek során kialakult baráti 
kapcsolatokat szeretettel ápoljuk, 
szívesen találkozunk más klubok 
tagjaival. Ezek az összejövetelek 
hol nálunk, hol a vendéglátó klu-
boknál történnek, és mindig igen 
vidáman zajlanak. Szükség van 
ilyen eseményekre, hiszen az 
idős kor különlegeses érzékeny-
nyé teszi az embereket nem csak 
a betegségekre, de a lelki sérel-
mekre is. Gyógyír lehet minden-
kinek, ha részese lehet a közös 
programoknak, elfeledkezhet né-
hány órára saját gondjairól. Egy 
dolgos élet van minden 
nyugdíjaskorú mögött. Nem sza-
bad hagyni, hogy eseménytelen 
szürke napokká váljék az idős 
kor.  
Családunk már rég éli a saját éle-
tét, neveli az unokákat, ahogy tet-
tük mi is annak idején. Kevesebb 
idő jut ránk, amit nem sérelmezni, 
hanem megérteni illik. Mi sem tet-
tük ezt máként, fiatalon nekünk 
sem jutott eszünkbe naponta ott-

hon „lógni” szüleinknél, volt a sa-
ját családunkkal elég dolgunk.  
Hát erre való a nyugdíjas klub, 
hogy lehessen valahová elmenni 
és beszélgetni, kikapcsolódni, 
énekelni, vidámkodni.  
Akik eljönnek, nem érnek rá saját 
bajukra annyit gondolni, nem 
szenvednek annyit az önsajnálat-
tól.  
Lehet, hogy ritkábbak a nagyobb 
nyugdíjas rendezvények, mint ré-
gen. Sokszor elmondtuk néhá-
nyan még a részükre szervezett 
ünnepségekre, - nőnap, anyák 
napja, karácsony – sem jönnek 
el. Akik eljönnek, azoknak emlé-
kezetes marad az ünnep.  
A klubtagok aktívabb csapata 
nagyon sokat tesz a klub műkö-
déséért. Énekkarunk – igaz ama-
tőr szinten -, megjelenhet bárhol, 
szíves fogadtatásra lel.  
Szeretettel megyünk kórházak, 
idős otthonok hívására egy kis 
búfelejtő műsorral.  
Ilyenkor hetekig visszagondolunk 
az ápolt halvány mosolyára. Örü-
lünk, hogy mi mehetünk még, és 
nem hozzánk jönnek.  
 
A március 15-16-i rossz idő miatt 
a hagyományos farsangi műso-
runkat egy héttel elhalasztottuk. 
Nagy lelkesedéssel készültünk, 
hiszen jó érzés tudni, látni, hogy 
jókedvet eredményez a műsor 
minden néző számára. Nem volt 
hiábavaló a sok próba, a felké-
szülés, az eredmény nem maradt 
el. Fergeteges előadás sikeredett 
a nézők és a szereplők megelé-
gedésére is.  
 
Ezúton is köszönöm mindenki-
nek, aki megtisztelte a rendez-
vényt a jelenlétével, és tapssal 
bátorította a szereplőket, és vé-
gül, de nem utolsósorban köszö-
nöm nyugdíjas klubtársaimnak a 
színvonalas szereplést és rész-
vételt. Úgy gondolom, nem csak 
a közönségnek, hanem magunk-
nak is felejthetetlen estét szerez-
tünk  
 

Kedves nyugdíjas Klubta-
gok! 
Tekintettel arra, hogy az utóbbi 
években már a kis szerény aján-
dékkal és kis műsorral kedveske-
dő szervezőket nem méltatták ar-
ra, hogy eljöjjenek, engedjék 
meg, hogy ezúton kívánjak min-
den nőtagunknak boldogságot, 
egészséget, hosszan tartó csalá-
di szeretetet! 
Kívánom, találják meg az idős 
korban a szépséget, ne zárkóz-
zanak be otthonaikba, keressék 
egymás társaságát.  
Így, a húsvéti ünnepek után re-
mélem mindenkinek népes csa-
ládi együttléteket, szép és békes-
séges ünnepeket hozott a húsvét. 
A szép tavaszi időre – úgy tűnik – 
még várni kell, pedig igazán 
szükség lenne már rá, hogy töb-
bet süssön mindenkire a nap, 
hogy ne legyen borús a tekinte-
tük, hanem mosolygós és derűs! 
El kell hinniük, derűs arcra nézni 
jobban esik az utódoknak is és 
őket is arra ösztönzi, hogy még 
több szeretet adjanak nagyszüle-
iknek.  
Szép tavaszt kívánok minden 
nádasdladányi lakótársunknak! 

Buzás Lajosné  

 
 

Iskolás Hírek  
 
Beszámolónkból látható, hogy a 
II. félévben is igen sok program 
várja a tanulóinkat. 
December végétől iskolánkban 
iskolarádió működik, reggelente 
zeneszóra érkezünk, nagyszü-
netben pedig a tanulóink kedven-
ceiket hallgathatják.  
Érdekessége, hogy a fontos 
eseményekre is felhívják a fi-
gyelmet rádiósaink. 
 
Műsorral, verssel emlékeztünk 
meg a Magyar Kultúra Napjára. 
Január 2. felében sporthét volt is-
kolánkban. Többször meglátogat-
tuk Székesfehérváron a Zichy li-
getben lévő jégpályát. Hagyomá-
nyainkat követve megszerveztük 
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a tavalyi 8. osztály és a mostani 
8. osztályosaink találkozóját. Jó 
hangulatban meséltek diákjaink 
az új iskolákban töltött I. félévről. 
 
Diákjaink részt vettek a Zrínyi Ilo-
na Matematika Versenyen. A 
Ciszterci Szent István Gimnázi-
umban pedig 3 tanulónk szöveg-
értési versenyen vett részt. Kézi-
labdásaink Soponyán versenyez-
tek, ahol 3. helyezettek lettek. 
Farsang előtt tánchét volt isko-
lánkban. Szívesen járták tanuló-
ink a csacsacsa, rumba, bécsi 
keringő, zumba, hip-hop és disco 
táncokat. 
Farsangi mulatságunkon nagyon 
sok ötletes jelmezt láttunk. A zsű-
ri nehezen hozta meg döntését. 
Hamar elszaladt a 3 óra, hiszen a 
szokásos táncversenyen, lufifújó 
versenyen, limbóversenyen kívül 
több osztály készült arra, hogy 
szórakoztassa a vendégeket.  
8. osztályosaink túl vannak a kö-
zépiskolai jelentkezéseken, sőt 
türelmetlenül várják a napokban 
megjelenő középiskolai ideigle-
nes névsorokat, hogy lássák, ho-
gyan sikerült a felvételijük. 
A „Határtalanul” országos támo-
gatott programban iskolánk 7. 
osztálya is nyert egy felvidéki ki-
rándulást, melynek időpontja 
március 15-16. lett volna, sajnos 
azonban az időjárás közbeszól. 
Reméljük hamarosan sor kerül az 
utazásra. A tervek szerint a két 
nap alatt felkeressük a 46 kirán-
dulóval Révkomárom, Ógyalla, 
Érsekújvár, Léva, Deáki, Galánta, 
Dévény, Pozsony nevezetessé-
geit.  
A 6. osztály műsorával megemlé-
kezést tartottunk a Rákóczi em-
léktáblánál március 29-én.  
A facebook-os szavazásnak kö-
szönhetően két osztályunk, a 4. 
és a 6. osztály egy-egy napot 
tölthet el Bükfürdőn. A fürdő 
szolgáltatásait ingyen vehetik 
igénybe.                                                                                           

Harmatiné Pap Éva 

 
 

Óvodás Hírek  
 

2013 február 7.-én hagyománya-
inkhoz híven óvodai farsangot 
szerveztünk.  A gyermekeket már 
reggel jelmezbe öltöztették szüle-
ik. A legtöbben kölcsönzött jel-
mezbe bújtak, de sok szülő  
sajátkezűleg  készítette az ötletes 
maskarát gyermekének. A han-
gulat tízóraizás után hágott a te-
tőfokára.  
Pihenésképpen a szülők által fel-
ajánlott süteményt és üdítőt fo-
gyasztották el az ovisok.  Ebéde-
lés előtt levetkőztettük a gyere-
keket a farsangi öltözetből és 
nyugodt körülményeket teremtet-
tünk a pihenéshez.   
 
A következő hétvégén február 
16.-án  az óvodai SZMK és a Sün 
Balázs Alapítvány közös szerve-
zésében bált tartottunk.  A ren-
dezvényen a szokásos törzsven-
dégek fergeteges hangulatot te-
remtettek. Ezúton mondunk kö-
szönetet minden kedves támoga-
tónknak.  
 
Február 19.-én Zsuzsa és Erika 
óvó néni az elsőosztályos tanu-
lóknál voltak látogatóban, ahol 
megnézték mennyit fejlődtek, vál-
toztak mióta iskolások lettek. Ol-
vasás órán meghallgatták, ho-
gyan tudnak már olvasni.  
 
Nagyon érdekes volt az órán az 
interaktív tábla alkalmazása, 
melynek alkalmazásában a gye-
rekek nagyon  otthonosan mo-
zognak.  
Óra végén megdicsérték a gye-
rekeket, megköszönték a ven-
déglátást az óvó nénik és saját 
készítésű ajándékkal kedvesked-
tek.  
Március 8.-án a Nádasdy kastély 
adott otthont szakmai napunknak, 
ahol dr. Vekerdy Tamás, Ma-
gyarország nagy tekintélyű pszi-
chológusa volt az előadó. A ren-
dezvényen több mint 200 fő vett 
részt. 

Az előadás témája a követ-
kező volt: Érzelmi biztonság és a 
magatartászavaros gyermek a 
közösségben. A szakmai napon 
hallottakból mindenki sok hasz-
nosat hallott, és profitálhat belőle 
a munkája során.  
 
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az 
óvodai beíratás időpontja az 
alábbi:  
2013. április 15.  Hétfő     8 - 12  
2013. április 16.  Kedd   13 -16  
2013. április 17.  Szerda     8 -12 
2013. április 18.  Csütörtök   13 -16 
2013. április 19.  Péntek  8 -12  
 

Siligáné Soós Rozália 
óvodavezető 

     
 

POLGÁRŐR HÍREK! 
 

Ismét eltelt egy év, és talán kije-
lenthetjük, túl vagyunk egy iga-
zán zord, hideg télen.  
A Polgárőrség is számot vetett a 
tavalyi évről. Megtartottuk éves 
gyűlésünket, melyen megbeszél-
hettük az elmúlt év gondjait, baja-
it. Sajnos településünkön az el-
múlt év sem telt el bűncselek-
mény nélkül. Az emberiség törté-
netében mindig is jelen volt, és 
van a bűnözés.  
Meg lehet akadályozni, de meg-
szüntetni sajnos szinte lehetetlen.  
A Polgárőrség feladata leginkább 
a bűnmegelőzés, és a Rendőrség 
segítése.   
Egyesületünk szoros együttmű-
ködésben dolgozik a rendvédelmi 
szervekkel. 
Ugyanezt a szoros együttműkö-
dést szeretnénk kialakítani  Ná-
dasdladány minden lakosával, a 
fiataloktól, az idősebbekig. 
Esetenként kaptunk egy-egy tele-
fonhívást falopás ügyében, gya-
nús személygépkocsik feltűnésé-
ben, de sajnos még mindig keve-
sen hívnak minket ilyen esetek-
ben. Nem lehetünk megelégedve 
mindaddig, amíg az utolsó 
,,Besurranó tolvajt”  meg nem 
akadályozzuk. 
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Ezért kérjük a lakosságot, figyel-
jenek jobban saját és szomszéd-
jaik ingatlanára, főképpen, ha 
azok már idősebb korosztályt 
képviselnek, hiszen ők azok, akik 
leginkább sebezhetőek. Ha ide-
gen autót, idegen személyeket 
látnak a kapujukban, merjenek 
odamenni, átmenni, megkérdez-
ni, hogy mi járatban vannak, vagy 
legalább a személygépkocsi 
rendszámát, típusát színét je-
gyezzék fel, mert esetleg „ne adj’ 
isten” később még szükség lehet 
rá.  
Ha pedig a legkisebb gyanú is 
felmerülne, azonnal hívják bár-
melyik telefonszámunkat. 
Ha pedig egyértelmű a bűncse-
lekményre utaló magatartás 
azonnal tárcsázzák a 107-es 
Rendőrségi hívószámot.  
Sajnos a településünkön még 
mindig előfordulnak kisebb bűn-
esetek. 
Ezért arra kérjük a tisztelt Ná-
dasdladányi lakosságot, hogy aki 
tud és akar, tegyen többet a kis 
falunk biztonságáért, csatlakoz-
zanak hozzánk, jelentkezzenek 
polgárőrnek, szeretettel várunk 
minden Nádasdladányi lakost, 
férfit és hölgyet, aki betöltötte a 
18.-ik életévét,  
és büntetlen előéletű.  
Fogjunk együtt össze a falunk 
és a saját biztonságunkért!  
Közös erővel szorítsuk ki a bű-
nözést!  
Aki teheti, kérjük adója 1%- ával 
támogassa az egyesület műkö-
dését.   
Számlaszámunk: 
11736099-20005650    
 
Éjjel-nappal hívható telefonszá-
maink: 
06 20/9939-998 
06 20/2629-660 
06 20/4445-080      
 
Előre is köszönjük segítségüket: 

Tisztelettel: Bocs Lajos elnök 

 

 
 

Húsvét ünnepe 
 

A húsvét ünnepét 4000 éve ün-
neplik. Az első 2000 évben a zsi-
dók ünnepelték a Pasach-nak 
azaz Pászka ünnepének hívták. 
Ez az Egyiptomból való szabadu-
lást jelentette, amikor Isten 10 
csapást adott az egyiptomiakra, 
hogy engedjék el a zsidó népet, 
akik akkor rabszolgaként dolgoz-
tak Egyiptomban. Az utolsó csa-
pás előtti este a zsidó családok-
nak le kellett vágniuk egy szép, 
egészséges bárányt – ennek a 
vérével megkenték az ajtó szárfá-
ját, majd megsütötték a bárányt, 
de a csontját nem volt szabad 
megtörni. Kovásztalan kenyeret 
ettek hozzá és keserű salátát.  
A kereszténység ünnepe az 
utóbbi 2000 év, amikor Jézus 
Krisztus, Isten egyszülött fiának a 
kínszenvedését, kereszthalálát 
és feltámadását ünnepeljük. Jé-
zus azért jött a földre, azért jött 
közénk, hogy életével, tanításá-
val, végtelen szeretetéből fakadó 
szenvedésével, halálával és fel-
támadásával megváltsa az em-
bert az örök életre.   
Mit jelent ez a megváltás? 
 
A mennyország kapuja az ős 
szüleink (Ádám és Éva) súlyos 
bűne után bezáródott. A jó Isten 
már nem tudta elnézni a tévelygő 
bűnös embert, aki céltalanul bo-
lyong és nem találja önmagát és 
a gonosz egyre inkább hatalmá-
ban keríti. Ezért elküldte Jézust, 
aki szenvedésével és halálával 
kibékít az Atyával és megnyitja a 
mennyország kapuját.  
Hogy is van ez? 
Jézus tanítása a cselekvő szere-
tet! 
A gyógyításai, csodái, tanítása, 
vigasztalása, mind-mind azt mu-
tatja, hogy a Szentháromság egy 
Isten mennyire szeret bennünket.  
Akkor mi miért tennénk más-
képp? 
Ha szeretet nincs bennem akkor 
semmit sem érek, olyan vagyok 
mint egy élettelen tárgy! Isten 

tudja, hogy gyarló az em-
ber, könnyen bűnbe esik, de Jé-
zus megváltása ezen is segített – 
megbocsátásával.  
Ha Isten megbocsátja bűneimet 
amikor megbánom azokat, akkor 
én miért ne bocsátanék meg a 
másiknak?  
Jézus legyőzte a halált! 
Az embernek örök élete van!  
Mit kell tennünk, 
Elsősorban imádkozni, hálát adni 
szüleinkért, házastársunkért, 
gyermekünkért – ezért a szép 
magyar hazánkért.  
 
Megköszönni Jézusnak azt a sok 
fájdalmat, amit értünk elvisel a 
mai napig.  
Az egyházi szertartásokon való 
részvétel, hogy megértsem és 
megszenteljem az életemet! 
 
Szeretet, szeretet, szeretet!  
 
Vigasztaljak ott, ahol szomorúság 
van, a betegeket segítsem akár 
egy pohár víz odanyújtásával, 
beszélgessek a magánytól szen-
vedőkkel, játsszak a gyermekek-
kel, ezek nem mások, mint a cse-
lekvő szeretet tettei. Mi is ezt tet-
tük a gyermekekkel március 21-
én az iskolában rendezett játszó-
házban.  
Istennek legyen hála sokan vol-
tunk, és szép dolgok születtek a 
kis kezek által.  
 

 
 
Reméljük hozzájárultunk az ün-
nep szebbé tételéhez.  
Bízom benne, hogy sokan részt 
vettek, ki-ki a maga felekezeténél 
a húsvéti szertartásokon. 
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Ez azért fontos, mert átéljük Isten 
szeretetét, és így hatalmas erőt 
kapunk a cselekvő szeretetre, 
lelki békét és boldogságot, amit 
senki más nem tud pótolni.  
Imádságos szeretettel:  
 

Péter Zoltánné hitoktató 

 
 

Kedves Könyvtárhasználók! 
 
A hosszúra sikerült leltározás 
után újra megnyitja kapuit olvasói 
előtt a Községi Könyvtár. 
 
Engedjék meg, hogy röviden be-
mutatkozzam, mint az új könyvtá-
ros.  
Jenei Bernadett vagyok, párom-
mal és 16 éves lányommal Szé-
kesfehérváron élünk.  Diplomá-
mat a Nyíregyházi Főiskolán sze-
reztem. 1999-től dolgozom a 
végzettségemnek megfelelően, 
mint főállású könyvtáros. A 
szakma szeretetét mutatja, hogy 
mindvégig könyvtárban dolgoz-
tam, általános és középiskolá-
ban.   Az olvasás, a könyv szere-
tete, a művelődés iránt érzett el-
hivatottságomat tükrözi, hogy 
szívesen veszek részt egyéni be-
szélgetéseken, olvasótalálkozó-
kon, egyéb fórumokon.  
 
Több sikeres rendezvény és pá-
lyázatírás után szeretném a 
könyvtár életét felpezsdíteni, és 
aktív közösségi hellyé varázsolni.   
 
A célom megvalósításához szí-
vesen várom az olvasók ötleteit, 
javaslatait, a jobb együttműködés 
reményében. 
Örömmel számolhatok be új do-
kumentumok beszerzéséről, me-
lyek tovább színesítik a könyvtár 
kínálatát. 
A könyvtárban az olvasás, a 
számítógép használat mellett vál-
tozatos kézműves foglalkozáso-
kat tartok az olvasóknak, érdek-
lődőknek, melyről plakátokon, 
szórólapokon folyamatos tájékoz-
tatást adok.  

A könyvtár új nyitva tartása:  
hétfő         10.00 – 18.00 
szerda      14.00 – 18.00 
csütörtök     8.00 – 16.00  

 
Jenei Bernadett 

 
 

Árkok tisztán tartása 
 

A rendkívüli csapadékos időjárás-
ra való tekintettel kérek minden-
kit, hogy a háza előtti árkot, híd 
alatti gyűrűket tisztítsa ki, hiszen 
sajnos az a tapasztalat, hogy 
nem mindenki végzi ezt el, pedig 
minden ingatlan tulajdonos köte-
lessége, így a víz nem tud a fo-
gadókba eljutni, és az udvarokba, 
kertekbe befolyik. Sajnos Ná-
dasdladányban nagyon sok he-
lyen nem rendeződött a fő helye-
ken az átfolyók helyzete, így az 
önkormányzatnak számos helyen 
kellene utakat felbontani, átfolyó-
kat létesíteni, ami az eddigiekben 
nem valósult meg. Anyagi lehető-
ségeinkhez mérten, (ami az idei 
évben is nagyon szűkös) próbál-
juk a belvíz elvezetését megol-
dani, de nagyon fontos lenne eh-
hez a lakosság segítsége is.  
Kérem Önöket, segítsék abban 
munkánkat, hogy saját területü-
kön a belvíz elvezetéséről gon-
doskodnak.  
Köszönöm:  

Varga Tünde polgármester 

 
 

ZUMBA!! 
 
Minden hétfőn és csütörtökön 
18:30 - 19:30 között várok min-
den mozogni vágyó fiatalt és idő-
set a Közösségi Házba. 
A zumba Kolumbiából származó 
könnyen elsajátítható, latin ritmu-
sokra épülő tánc, mely fitness 
program is egyben, aerobic és 
különböző táncok lépéseiből. 
 ...GYERE ÉS ZUMBULJ EMŐ-
KÉVEL! 

Ódorné Juhász Emőke 

Hóhelyzet volt…. 
 
2013. március 15-én Magyaror-
szág behavazott! Településünk 
Sárkeszi felől, majd később Pol-
gárdi felől is el volt zárva 1 éjsza-
kára, sajnos, aki az autóbuszo-
kon rekedt, Sárszent-mihályon, 
Sárkeszin vagy Polgárdin, Sza-
badbattyánban kellett éjszakáz-
nia. Tudomásom szerint mindenki 
tisztességes ellátást kapott, amíg 
haza nem tudott indulni. Nálunk a 
településen senki nem kért me-
nedéket, de ügyeletet tartottunk. 
Több lakosunk ajánlott fel szál-
lást, meleg ételt, szükség eseté-
re, de szerencsére nem kellett 
igénybe venni a segítséget.  
Köszönetemet fejezem ki min-
denkinek, aki segített, és aki se-
gítségét felajánlotta, különösen a 
polgárőrség részéről Bocs Lajos-
nak és Mándel Istvánnak, vala-
mint Mekota Péternek és 
Jancsek Zsoltnak, hogy az em-
bert próbáló hóviharban segítet-
ték munkámat a forgalom irányí-
tásában, a polgárok védelmének 
érdekében.  
 
Néhány család kivételével a jár-
dák hóeltakarítása is megtörtént 
a lakosok részéről, örülök, hogy 
mindenki fontosnak tartja a közte-
rek tisztántartását. A falunkban 
néhány fiatal önkéntes munkát is 
vállalt, fáradtságot nem kímélve 
az idősek segítségére sietett! 
Fister Gergő, Kiss Ferenc,Kolozsi 
Béla, és Hadi László segítettek, 
ahol szükség volt!  
Segítettek az egyedülálló idősek-
nek, vittek gyújtóst, és takarítot-
ták az utakat, járdákat! Örülök a 
segítőkészségnek, az összefo-
gásnak, az önzetlenségnek, hogy 
mi, Nádasdladányiak ebben a 
nehéz helyzetben is ötösre vizs-
gáztunk! 

Varga Tünde polgármester 

 
A Valentin Napról 
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Valentin-nap a szerelmesek nap-
ja. Egyre divatosabb alkalom a 
szerelmesek körében. Úgy gon-
doltuk, egy fényképezés keretén 
belül versenyt hirdetünk, ki lesz a 
településünk „szerelmes párja”. A 
Valentiny emlékparkban romanti-
kusra varázsolt helyszínre vár-
tunk minden szerelmes párt!!! 
Hogy még romantikusabb legyen 
a fotózás, az égiek megrázták a 
dunnát, és gyönyörű pelyhekben 
hullott a hó!!  
 
A sorsolás úgy hozta, hogy a 
szerencse Kormány Bernadettre 
és Nagy Attilára mosolygott - ők 
nyerték el az idén első alkalom-
mal meghirdetett Valentin-napi 
versenyben a falu szerelmespárja 
címet, és főnyereményként a 
gyertyafényes vacsorát, pezsgőt, 
és gyönyörű virágcsokrot a Pokol 
pincében!  
 
A győzteseken kívül a falu leg-
kedveltebb szerelmespárjai közé 
bekerült még Bocs Nikolett és 
Scheider Máté, Ribi-Sass Zsu-
zsanna és Ribi Attila, Fister Fati-
ma és Toskov Attila, Rada Clau-
dia és Prei Ádám. Minden részt-
vevőnek gratulálunk,és jövőre 
reméljük nagyobb számmal csat-
lakoznak a szerelmesek ehhez a 
kedves játékhoz! 
 

Ribi-Sass Zsuzsanna 

 
 

A „Tiszta udvar, rendes 
ház - az élhetőbb környe-

zetért 2013" 
 
Szeretnénk, ha újra éledne te-
lepülésünkön e táblák értéke.  
 
Tegyünk környezetünk szépsé-
géért, és tisztább környezetün-
kért!! 
 
A „Tiszta udvar, rendes ház” ak-
ció az 1950-es évek elején indult 
útjára Debrecenben és Létavér-

tesen, Seress Géza körzeti orvos 
kezdeményezésére, a Vöröske-
reszt támogatásával. Az ötlet na-
gyon sikeres volt, hamarosan 
igazi presztízse lett a kis táblák-
nak.  
 
De miért az élhető környeze-
tért? 
 

Egy családi ház, társasház is ak-
kor igazán mutatós, élhető, ha a 
környéke is tiszta. Nem mindegy, 
hogy milyen területen jutunk be 
lakásunk bejáratáig.  
 
A mai fiatalok talán gyermekko-
rukban viccesnek találták, hogy 
nagyszüleik oly büszkén mutatták 
a „Tiszta udvar, rendes ház” táb-
lát, ma már talán ők is belátják 
ennek az értékét.  
 
Sokan hisszük, hogy ha jó példát 
mutatunk saját környezetünk 
megbecsülésére, ezzel is nevel-
jük a fiatal generációt. Kérünk 
minden Nádasdladányi lakost, fi-
gyeljünk a falu virágaira, parkjai-
ra, tereire, játszótereire, és ha 
szemetelőt látunk, jó szóval int-
sük tisztaságra! 
 
A verseny gondolatával is ösztö-
nözni szeretnénk a lakosságot er-
re a feladatra. A versenyre a fa-
luújságban található jelentkezési 
lapon lehet 2013. 05. 24-ig, a 
polgármesteri hivatalban le lehet 
adni, vagy e-mailben a hiva-
tal@nadasdladany.fejer.hu e-mail 
címre lehet eljuttatni.  
 
A versenyre jelentkezhetnek csa-
ládok, de akár utcák is, ha sze-
retnének összefogással tenni ut-
cájuk szépségéért. Az ered-
ményhirdetés a falunapon lesz 
képekkel illusztrálva!  
 
A zsűri tagjai független szakem-
berek lesznek! A félreértések el-
kerülése végett tisztázandó, hogy 
ez a verseny nem arról szól, hogy 
ki mennyi pénzt tud környezetére 
fordítani, hanem a környezet le-

gyen harmonikus, tiszta, 
gondozott, ötletes.  
 
Az első három helyezett aján-
dékban részesül, és különdíjakat 
is odaítélhet a zsűri. A jelentke-
zők portáját 2013. 05. 26-án dél-
után szemléli meg a zsűri. Bízom 
benne, hogy sok résztvevője lesz 
a versenynek. 
 

 
 

   Jótékonysági Retroparty 
 
A Club Nyaras segítségével is-
mét összefogtunk egy nemes cé-
lért. 
 
Sokan tudják, a Közösségi Ház-
nál lévő (összefogással létreho-
zott) kis játszórész megmaradó 
elemei már EU szabványosak, 
megfelelnek az előírásoknak. Kö-
szönet minden segítőnek, aki 
részt vállalt ennek létrehozásá-
ban.  
 
Mivel volt olyan játszótéri elem, 
amit le kellett bontani, ezért kissé 
hiányos lett a tér.  
Több szülő kezdeményezésére 
ismét szeretnénk több játszótéri 
elemből összerakott játszóteret, 
ezért ismét gyűjtést indítottunk e 
nemes célért.  
 
Összevetettük a „kellemest” a 
„hasznossal”, így meghívtunk 
minden időset, és fiatalt, hogy bu-
lizzon a gyerekek hintájáért!!  
A Club Nyaras adott helyet ennek 
a bulinak, oda vártunk minden 
szórakozni vágyót!! 
 
Gyűjtődobozt a Joker vegyes-
boltban is elhelyeztünk, így aki 
csak támogatni szeretné e nemes 
célt, ott is megteheti!!  
 
 
A támogatás utalással is történ-
het, az önkormányzat OTP 

mailto:hivatal@nadasdladany.fejer.hu
mailto:hivatal@nadasdladany.fejer.hu
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11736006-15362955 számú 
bankszámlájára, a megjegyzésbe 
kérjük, írják bele „játszótér tá-
mogatása”. 
 
A gyermekek nevében is nagyon 
köszönünk minden fillért, forintot. 

 
Ribi-Sass Zsuzsanna 

 

 
 

A Környezetvédelmi  
Egyesület hírei 

 
Tisztelettel köszöntjük a lakossá-
got. Pár mondatban szeretnénk 
közölni fontosabb eseményein-
ket. 2010-ben kezdtük el az óvo-
dás és alsó tagozatos iskolás 
gyermekek részére megszervezni 
a játékos tojáskeresgélést húsvét 
vasárnapján a Közösségi Háznál.  
Ilyenkor nyuszik is várják a gyer-
mekeket, készülünk zenével, 
tánccal, locsolóverseket monda-
nak a fiúk. 
Süteménnyel, teával várjuk őket. 
Az időjárás eddig kegyes volt 
hozzánk, az idei húsvét viszont 
hideg, esős, szeles időt hozott, 
úgy hogy mindent bentre kellett 
szervezni. 
 
Nem volt annyira jó, mert vi-
szonylag hamar megtalálták a 
kosárkáikat a résztvevők. Talán 
az idő miatt jött el a 74 jelentke-
zőből csak 36. 
 
Akik ott voltak jól érezték magu-
kat, főleg mikor megérkeztek az 
Ősi községből meghívott citerá-
sok, néptáncosok. A legifjabbak 
is bemutatták tánctudásukat, ők 
óvodások.  
Sajnálhatják, akik nem várták 
meg Őket, mert nagyon jó hangu-
latot teremtettek. Táncház is volt 
a javából. 
Külön köszönjük Siki Szabolcs-
nak, aki kitartott végig, és kiszol-

gálta a vendég Egyesületet zenei 
téren.  
Köszönet Fisterné Beának, és 
Magyariné Zitának a helyi nép-
tánccsoport tagjainak, hogy tánc-
tudásukkal segítették a gyerme-
keket.  
Az április 22-re meghirdetett 
szemétszedési akcióra jelentke-
zett a Környezetvédelmi Egyesü-
let is. A Magyar Közút Kht-val si-
került kialakítani olyan kapcsola-
tot, hogy elviszik a faluszerte ösz-
szeszedett szemetet, csak zsá-
kokba gyűjtve ki kell vinni a Fő út 
mellé.  
Már három éve így csináljuk, és 
minden évben rengeteg szemetet 
találunk, ami nagyon elkeserítő.  
 
Miért érzi az a pár ember, hogy 
az Ő szemetének dűlőutakon, fo-
lyóparton, tó mellett, út menti 
árokban van a helye?? 
És hiába van összeszedve, kita-
karítva, újból odaviszi.  
Írtunk erről az újságban is, meg-
kértük a lakosságot, szóljon ha 
problémája van szemét ügyben.  
Nem kell elszórni, megoldható 
másképpen is! 
Autóval viszik oda, de miért?? 
Szeretnénk megtudni az okot, és 
orvosolni. 
A kommunális hulladékot minden 
héten elviszi a szolgáltató.  
 
Köszönjük az együttműködést! 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni 
a lakosságnak, hogy adója 1 %-
ával támogatta Egyesületünk 
munkáját.  
 
Ezekből a támogatásokból 
33.173,- Ft-ot utalt át a Nemzeti 
Adó,- és Vámhivatal részünkre.  
 
Adószámunk: 18010798-1-07 
Nádasdladányi Környezetvédelmi 
Egyesület 
Segítőinknek, támogatóinknak 
kedveskedünk a húsvét vasárna-
pi rendezvényeinkkel. Falunapo-
kon is mindig ott vagyunk, fő-
zünk, sütünk. Várjuk az  érdeklő-

dőket a tábortűznél közös 
éneklésre harmonika kísérettel. 
Az önkormányzattal közösen pá-
lyázunk multifunkciós tornapálya 
építésre, parkosításra, játszótér 
építésre, festékekre.  
Szeretnénk fákat, bokrokat ültetni 
a József Attila utca tőzegtelep fe-
lőli kertjei, és házai védelmére.  
 
Nagyon sok tervünk, dolgunk van 
kérjük, csatlakozzanak, megkö-
szönjük a segítségüket.  
 
Elérhetőségünk:  
70/7765-785 
8145 Nádasdladány, Virág u. 8. 
 

Kocsis Károlyné  
Egyesület Elnöke 

  

 
 

Tájékoztató elhullott állait hul-
ladék elszállításáról  

 
Székesfehérvár Városgondnok-
ság Kft. üzemelteti a Székesfe-
hérvári Kistérségi Állati hulladék  
Gyűjtő és Átrakó Telepet a Sár-
keresztúri út 20407/2 hrsz alatt.   
 
Az üzemeltető ajánlja a lakosság 
és minden partnere figyelmébe a  
nap bármely szakában ingyen 
hívható 06-80/205-093 zöld szá-
mot.  
Ezen a számon egyeztetésre van 
lehetőség, és a leegyeztetett idő-
pontban az elhullott állati hulla-
dékot a lakosságtól térítésmente-
sen, vállalkozástól pedig térítés 
ellenében elszállítják.  
Ha az ügyfél szeretné az elhullott 
állati hulladékot a telepre szállí-
tani, továbbra is megtehet a kö-
vetkező nyitva tartás szerint:  
 
Hétfő-csütörtök  8 -14  
Péntek                8 -12 
 

Városgondnokság Kft.  
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12. 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

 
A „Tiszta udvar, rendes ház –  

az élhetőbb környezetért 2013” 
versenyre 

 
 
a) Jelentkező neve: ………………………………………………………. 
 
 
Címe:……………………………………………………………………… 
 
 
Elérhetősége:……………………………………………………………… 
 
 
 
 
Ha utcák jelentkeznek a versenyre, az alábbi b) pontot töltsék ki:  
 
 
b) Jelentkező utca neve: ………………………………………………….. 
 
 
    Az utca képviselője: …………………………………………………… 
 
 
    Elérhetősége: ………………………………………………………….. 
 
 
 
A jelentkezési lapokat a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni 2013. május 
24-éig, de elfogadjuk a jelentkezéseket a hivatal@nadasdladany.fejer.hu e-
mail címen is.  
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