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Miről döntött a testület 
áprilisban ? 

 

 A Fejérvíz Zrt. által az önkor-
mányzatnak fizetendő szennyvíz-
csatorna hálózat bérleti díja 75 %-
os mértékűre történő csökkentési 
javaslatával – figyelemmel az ön-
kormányzat rendkívül nehéz anyagi 
helyzetére - nem ért egyet, az üze-
meltetés tárgyában létrejött szerző-
dést nem módosítja. 
 

 A Fejérvíz Zrt. beruházási javasla-
tával kapcsolatos napirendet elna-
polta.  

 
 Megalkotta a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátások té-
rítési díjáról szóló 2/2007. (I. 25.) 
önkormányzati rendelet módosítását 
 

 Kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
a Nádasdladány - Sárkeszi Közok-
tatási Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodását 2013. június 30-
napjáig felülvizsgálja, azonban a 
Társulás keretében kizárólag az 
óvodai-nevelési feladatot kívánja el-
látni. Az Általános Művelődési Köz-
pont Községi Könyvtár intézmény-
egysége által ellátott nyilvános 
könyvtári feladatokat a Képviselő-
testület könyvtári szakfeladaton látja 
el.  
 

 Megalkotta a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 
6/2012. (XI. 14.) rendelet módosítá-
sát 
 

 A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Székesfehérvári Kistérségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ 
által ellátott házi segítségnyújtás, 
családsegítés és gyermekjóléti fel-
adatokat 2013. július 1. napjával 
változatlan formában a Székesfe-
hérvári Többcélú Kistérségi Társu-
lás által működtetett intézmény út-
ján kívánja ellátni.  
 
 A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy pályázatot nyújt be a kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó in-
tézmény fejlesztése, felújítása cél-
jából.  

A pályázat keretében a Nádasdla-
dányi Sün Balázs Óvoda Nádasdla-
dány, Kastélypark 3. sz. alatti telep-
helyén az alábbi felújítási munkákat 
kívánja elvégezni:   
1. a fűtési rendszer átalakítása 
pellet tüzelésű kazán beépítésével,  
2. a napkollektor rendszer kiépíté-
se, beintegrálása a szükséges át-
alakításokkal 
 

Miről döntött a testület 
májusban ? 

 

 A Képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a települési önkormány-
zatok részére szociális nyári gyer-
mekétkeztetés céljából 2013. évben 
nyújtott támogatás igénylésének, fo-
lyósításának és elszámolásának 
részletes szabályairól szóló 
30/2013.(IV. 30.) NEFMI rendelet-
ben meghatározottakra, valamint az 
anyagi fedezet hiányára tekintettel  
2013. évben nem kíván részt venni 
a szociálisan rászorult gyermekek 
részére nyári étkeztetés biztosítá-
sában, a támogatásra kérelmet nem 
nyújt be.  
 

 Nádasdladány Község Képviselő-
testülete a Fejérvíz Zrt. és a Kő-
szárhegy kistérségi vízmű rend-
szerhez tartozó települések, között 
kötendő vagyonkezelési szerződés 
tervezetét megismerte, az abban 
foglaltakkal egyetért.  
 

 A Képviselő-testület a FEJÉRVÍZ 
Zrt. 2013 évi a szennyvízcsatorna 
hálózatra vonatkozó és Nádasdla-
dányt is érintő hálózatrekonstrukci-
ós és fejlesztési javaslatát 2 690 e 
Ft értékben támogatja. 
 

 A Képviselő-testület a logopédiai 
ellátás és nevelési tanácsadás, mint 
közoktatási szakszolgálati feladatok 
ellátása tárgyában kötött megálla-
podás 2013. január 1-i közös meg-
egyezéssel történő megszüntetésé-
vel egyetért,  tekintettel arra, hogy a 
pedagógiai szakszolgálatok 2013. 
január 1. napjától állami fenntartás-
ba kerültek, és a fenntartói feladatok 
ellátására a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ került kijelölésre. 

 A Képviselő-testület támogatás 
megelőlegezési hitel igénybevételét 
rendeli el. A hitel célja: tartozás 
meghosszabbítása, Energia haté-
konysági fejlesztés a Gróf Nádasdy 
Ferenc Általános Iskola épületében 
című KEOP-5.3.0/A-2009-0159 pá-
lyázaton nyert támogatás megelőle-
gezésére 
A hitel összege:  7.930.105.-Ft 
 

 Megalkotta az önkormányzati va-
gyonról és vagyongazdálkodás sza-
bályairól szóló 2/2013.(II. 26.) ren-
delet módosítását. 
 

 A Képviselő-testület döntött a Ná-
dasdladány – Sárkeszi Közoktatási 
Intézményi Társulás Társulási Meg-
állapodása felülvizsgálatáról, a je-
lenleg nem jogi személyiséggel mű-
ködő Társulás 2013. július 1-jei 
kezdő hatállyal – jogfolytonosan – 
jogi személyiségű Társulásként mű-
ködik.  
 

 A Képviselő-testület a Nádasd-
ladányi Általános Művelődési Köz-
pont Alapító Okiratát 2013. július 1-
jei hatállyal módosítja.  
 

 A Képviselő-testület a Polgárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapí-
tó Okiratát 2013. július 1-jei hatállyal 
módosítja.  
 

 A Képviselő-testület a 2013. má-
jus 3-i esőzés miatt kialakult helyzet 
kezelése érdekében szükségessé 
vált I. fokozatú védelmi készültség 
polgármester részéről történő elren-
delésével egyetért. Mivel az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetése a 
védekezési költségekre fedezetet 
nem biztosít és az önkormányzat-
nak egyéb bevételi forrás sem áll 
rendelkezésére a védekezés során 
felmerült költségek kiegyenlítésére 
a vis-maior igény benyújtását jóvá-
hagyja. 
 

 A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a 87/2012. (XI. 29.) számú ha-
tározatával elfogadott belső ellenőr-
zési tervet kiegészíti a 2013. évi ét-
kezéssel összefüggő normatíva 
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igénylést alátámasztó dokumentáció 
ellenőrzésével. 
 Megalkotta az önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 1/2012. 
(III. 9.) rendeletének módosítását. 
 

 Megalkotta az önkormányzat 
2012. évi gazdálkodásáról szóló 
zárszámadási rendeletét.  
 

Miről döntött a testület 
júniusban ? 

 

 A Székesfehérvár Többcélú Kis-
térségi Társulás Társulási Megálla-
podása IX. számú módosításáról. 
 

 A Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társu-
lási Megállapodás felülvizsgálatáról 
 

 A Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társu-
lási Tanácsba képviselő delegálásá-
ról. 
 

 A Képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a települési értéktár létre-
hozásának lehetőségével nem kí-
ván élni 
 

 A Képviselő-testület a Polgárdi 
Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselőkre, 
ügykezelőkre és munkavállalókra 
kiterjedő hatállyal, a 2013. évre vo-
natkozó igazgatási szünet elrende-
lése tárgyában elkészített rendelet 
tervezetet megismerte, az abban 
foglaltakkal egyetért.  

 

 A Képviselő-testület megbízza a C 
és R közlekedésépítő Kft-t a Ná-
dasdladány Sallai Imre utca és 
Arany János utca burkolatjavítási 
munkáinak elvégzésével.  
 

 A Képviselő-testület Nádasdla-
dány Község 2013-2017 évre szóló 
helyi esélyegyenlőségi programját 
elfogadja. 
 

 A Képviselő-testület a Sárvízi me-
dence szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer ellátásáért felelős képvise-
lőjeként Sárszentmihály Község 
Önkormányzatának kijelölésével 
egyetért.  
 

 A Képviselő-testület az iskolabusz 
és utánfutó üzemeltetése tárgyában 

Nádasdladány Község Önkormány-
zata és Sárkeszi Község Önkor-
mányzata között kötendő megálla-
podás tartalmát megismerte, az ab-
ban foglaltakkal egyetért.  
 

 A Képviselő-testület egyetért az-
zal, hogy az Önkormányzat közvet-
lenül  a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központtal kössön megállapo-
dást a kötelező felvételt biztosító is-
kolába történő utazás egyedi feltét-
eleiről a Sárkeszi iskoláskorú gyer-
mekek utaztatási költségeinek meg-
térítése tárgyában.  

 
A Képviselő-testület a 2013. január 
1. és 2013. június 14. közötti idő-
szakra az iskolabusz üzemeltetési 
költségeire KIK által fizetendő költ-
ségtérítés mértékét 622.982,- Ft-
ban határozza meg.   
 

 A Képviselő-testület 2013. július 1. 
napjával megállapította az iskola-
busz használati díjának mértékét. 
  

 A Képviselő-testület helyi sport és 
szabadidős tevékenységek végzé-
séhez szükséges épület felújítás és 
eszközbeszerzés érdekében hozzá-
járul ahhoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Nádasdladány 
187. hsz-ú, Nádasdladány, Kossuth 
u. 7. sz. alatt található ingatlanra a 
Nádasdladányi Amatőr Futballclub 
pályázatot nyújtson be. 
 

 A Képviselő-testület Nádasdla-
dány településen szabadidős prog-
ramok, rendezvények megtartását, 
megvalósítást lehetővé tevő eszkö-
zök beszerzése érdekében hozzájá-
rul ahhoz, hogy azok őrzését az ön-
kormányzat tulajdonát képező Ná-
dasdladány 185. hsz-ú, Nádasdla-
dány, Petőfi Sándor utca 1. szám 
alatti ingatlanra a Nádasdladányi 
Környezetvédő Egyesület pályáza-
tot nyújtson be. 
 

 Megalkotta a talajterhelési díjjal 
kapcsolatos eljárás szabályokról 
szóló 5/2012. (IX. 25.) rendelet mó-
dosítását. 
 

Miről döntött a testület 
Augusztusban? 

 

 Elfogadta az Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi  

feladatainak 2012. évi ellátásá-
ról szóló átfogó értékelését. 

 A Képviselő-testület megbízza a 
Bleha Szolgáltató Bt-t a KEOP 
5.3.0/A/09-2009-0159 azonosító-
számú, „Energiahatékonysági fej-
lesztés a Gróf Nádasdy Ferenc Álta-
lános Iskola épületében” című pá-
lyázat projektmenedzsmenti felada-
tainak, a projekt záró elszámolás és 
egyéb hiánypótlási dokumentációjá-
nak összeállításához kapcsolódó 
ellátásával. 
 

 Megalkotta a közterület szabályai-
ról és díjáról szóló rendeletét. 
 

 A Képviselő-testület döntött a helyi 
önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló támogatás be-
nyújtásáról 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy valamennyi nyilvános ülés 
jegyzőkönyve teljes terjedelmében 
elolvasható a Községi könyvtárban. 

 
Varga Tünde polgármester 

 

 
 

Röviden arról, hogy mi történt 
a nyáron: 

 
2013. január 1-től a polgármesteri 
hivatalban a polgármesteren kívül 3 
fő köztisztviselő látja el igen feszített 
tempóban a lakosság, a település 
ügyeit. A nyári szabadságolások 
miatt a feladatok feltornyosultak, a 
helyettesítést meg kellett oldanunk.  
 
Sajnos így a faluújság megjelenése 
a nyári hónapokban elmaradt, de 
nem maradnak le semmiről, mert az 
eseményekről ebben a kiadásban 
értesítjük Önöket. Remélem, az el-
következendő időben tudjuk a falu-
újság 2 havi megjelenését tartani. 
Megértésüket és türelmüket köszö-
nöm.   

Varga Tünde  polgármester 
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Fontosabb eseményeinkről  
röviden: 

 
Falunap: június első szombatján 
tartottuk, jó hangulatban telt. Elő-
ször hirdettük meg a „Tiszta udvar 
rendes ház” versenyünket, melyre 
10-en jelentkeztek, remélhetőleg jö-
vőre még többen csatlakoznak a 
kezdeményezéshez.  
 

 
 
A délutáni műsorban főként a helyi 
csoportoknak, egyesületeknek sze-
rettünk volna lehetőséget adni, hogy 
bemutatkozhassanak, de volt sztár-
vendégünk is, Baby Gabi, Sihell 
Ferry és Henna, nem kis sikerrel. 
 

 
 

 
 
Nagyon sokan buliztak az esti sza-
badtéri diszkóban is. Összességé-
ben, aki jól akarta érezni magát, an-
nak volt rá lehetősége.  
 
Pedagógus nap, Semmelweis és 
köztisztviselői nap: mint minden 
évben, az idén is szerényen, de ün-
nepélyes keretek között köszöntöt-
tük az oktatás, az egészségügy és a 
közigazgatás területén dolgozókat, 
valamint a nyugdíjasokat. Mindany-
nyian a településen élőkért dolgoz-

nak, hivatásuk, lelkiismeretes, oda-
adó munkájuk a nádasdladányi em-
bereket szolgálja. Ezúton is köszö-
nöm magam és a lakosság nevében 
is fáradozásaikat, és kívánok 
mindannyiuknak sok-sok türelmet, 
kitartást, megértést, jó egészséget. 
 
Nádasdok találkozója: az idei ta-
lálkozó soronkövetkező szervezője 
Mecseknádasd volt, ahol részt vet-
tünk egy nagybusznyi delegációval 
a találkozón. A szokásos hangulat-
ban telt a május 18-i hétvége. A te-
lepülés kakaspörkölt főző versenyén 
vehettünk részt, és megtekinthettük 
a faluban megvalósult újabb fejlesz-
téseket, sok régi ismerőssel talál-
kozhattunk, tapasztalatot cserélhet-
tünk. Jövőre a vas megyei Nádasd-
ra hívtak meg bennünket, hiszen ők 
lettek a következő szervezők.  
 
Búcsú – augusztus utolsó vasár-
napján a szokásos időben és mó-
don megtartottuk a búcsút. Az időjá-
rás először megtréfált bennünket, 
de aztán mindenkinek volt lehető-
sége a szórakozásra, főként a gye-
rekek élvezték a körhintát, a bazá-
rosok kínálatát. 

Varga Tünde polgármester  

 
 

Nádasdy családi találkozó 
 
Nádasdy Borbála nyitotta meg a 
Nádasdy családi találkozót, amelyre 
júliusban került sor. 
Elsőként a katolikus templomba 
mentek a vendégek, ahol szentmise 
keretén belül megemlékeztek a né-
hány hónapja elhunyt Nádasdy Fe-
rencről is. Ezután a kastélyparkon át 
a kastélyba sétáltak, ahol néhány 
régi családi kép levetítése után Ná-
dasdy Borbála köszöntötte a családi 
találkozóra összegyűlt, szinte a vi-
lág minden tájáról érkezett rokono-
kat.  
 
Volt, aki 16-17 órát utazott, de a tá-
volság nem volt akadály, hiszen 
ilyen találkozókat öt évente szer-
veznek. Borbála is Nádasdy Ferenc 
munkásságát és vele kapcsolatos 
élményeit, emlékeit idézte fel. Bízik 
abban, hogy a lelkes fiatalok tovább 
viszik Ferenc álmait, elképzeléseit.  
Elmondta, hogy ebben a park szé-
lén álló templomban keresztelték 

meg Nádasdy Ferencet, ahol 
most a hamvai vannak elhelyezve. 
Érzi, hogy lélekben velük van, figyel 
rájuk és szeret mindenkit. Ferenc-
nek nagyon fontos volt az ilyen csa-
ládi találkozó. Borbála Takáts An-
namáriának köszönte meg, hogy a 
kastélyban kialakítottak egy Nádas-
dy Ferenc szobát. 
 
Az összefogás az ő családi öröksé-
ge, örökségünk, mert ennek a név-
nek mindenki méltó viselője. Ná-
dasdy Orsolya egy fotó-összeállítást 
készített ajándékba (ami egy nagy-
méretű keretezett kép) Nádasdy Fe-
rencről Dr. Takáts Annamáriának a 
szoba elkészítéséért, és Ferenc ál-
dozatos gondozásáért, amiben 10 
évig vett részt.  
Takáts doktornő a kép átvétele után 
homályos tekintettel és elcsukló 
hangon próbált pár mondatot szólni.  
 
Elmondása szerint 40 éves orvosi 
múlttal a háta mögött nem igazán 
jelentett gondot a szónoklás, de 
most ő is elérzékenyülve idézte fel 
Nádasdy Ferenccel töltött éveit, hi-
szen ő gondozta. Annamária úgy 
fogalmazott, hogy az életének a 
csodája volt és köszöni, hogy meg-
ismerhette Nádasdy Ferencet. Az 
elmúlt 10 évben a mennyet és a 
poklot bejárták, az utolsó 5 eszten-
dőben a betegség egyre súlyosabbá 
vált. 
 
Az érzékenység mellett a hihetetlen 
szeretetigény maradt meg, amit 
minden formában tudomására ho-
zott a gondozójának. Igényelte is a 
szeretetet, de az utolsó pillanatig ő 
is tudott szeretetet adni, közvetlen 
környezetének, vagy akik őt meglá-
togatták.  
 
Takáts Annamária utolsó mondatai-
ban azt említette, hogy úgy érzi, 
mintha Szent Pál apostol levele neki 
szólt, vagy mintha ő olvasta volna 
fel, hogy a végén marad a hit, re-
mény és szeretet, de ezek közül a 
legfontosabb a szeretet. 40 éves or-
vosi munkássága alatt megtanulta, 
hogy a szeretetnek a rendnek, a 
nyugalomnak, a csendnek gyógyító 
ereje tud lenni és ők próbálták 
mindezekkel körülvenni Ferencet. 
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Majd invitáltak mindenkit az Ősök 
csarnokába, ahol szendvicsek és 
hűs italok várták a vendégsereget.  
 

 
 

Zárásként egy közös nagy családi 
fotó készítésére került sor. A távozó 
vendégek hálásan köszöntek min-
dent, már aki tudott magyarul, de 
aki csak kicsit tudott vagy egyáltalán 
nem, azért ő is megértette magát. 

Siki Szabolcs 

 
 

Közmunka program, 
diákmunka 

 
Szinte már természetes, hogy az 
önkormányzat a közterületek kar-
bantartását, és a település rendezé-
sét közmunkaprogram keretén belül 
végzi el. Az idei évben nem tudtunk 
annyi embert alkalmazni, mint 
amennyit szerettünk volna, mert a 
foglalkoztatás költségének önrészét 
nem tudtuk kigazdálkodni az ön-
kormányzat pénzügyi helyzete mi-
att. Több nádasdladányi lakost fog-
lalkoztat közmunkaprogram kereté-
ben a Vízügyi Igazgatóság, és a 
Sárvíz Térségi Vízi Társulat, így 
remélhetőleg mindenkinek teljesül a 
30 napos foglalkoztatás ahhoz, 
hogy a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást (segélyt) továbbra is 
megkaphassa.  
 
Az idén új lehetőségünk volt a köz-
munka program keretében diákok 
(18-25 év) alkalmazására. Ezt az 
állam 100%-ban támogatta, így 6 fő 
diákot alkalmazhattunk 6 hétig, 3 főt 
pedig 2 hétig. Főként a szabadtéri 
munkákban, takarításban, levél,- és 
szórólaphordásban vettek részt, be-
tonoztak, festettek, kapáltak, éppen 
amit kellett. Örültünk ennek a lehe-
tőségnek, bízunk benne, hogy jövő-
re még több fiatalt tudunk így foglal-
koztatni.  

Ismét lopások sorozata 
 a temetőben 

 
Több lakótársunk jelezte felém, 
hogy a nyár folyamán ismét eltűnt 
néhány dolog (váza, virág, cserepes 
virág, stb.) hozzátartozójának sírjá-
ról. Sajnálom, hogy megint ezzel a 
témával kell foglalkoznunk, de ez-
úton kérek mindenkit, hogy tartsa 
tiszteletben a temető területét, a sí-
rokon lévő dolgokat, hiszen az em-
berek nem azért viszik ki szeretteik 
sírjához a virágokat, kegyeleti tár-
gyakat, hogy azt valaki eltulajdonít-
sa.  Kegyeletsértésnek számít, és 
amennyiben ez a folyamat nem áll 
meg, kénytelen leszek a rendőrsé-
gen feljelentést tenni ismeretlen tet-
tes ellen.  Kérek mindenkit, ha ilyent 
észlel, vagy lát, jelezze felém, és 
azonnal intézkedünk az ügyben. 
Összefogással, egymásra figyelés-
sel tudunk csak eredményt elérni. 
Köszönöm:   

Varga Tünde polgármester  

 
 

Kedves Nádasdladányi 
Polgárok! 

 
Ezúttal a katolikus egyházközség 
idei fontosabb eseményeiről, az 
előttünk álló feladatokról és gondja-
inkról szeretnék tájékoztatást adni. 
Az év szomorú eseménnyel indult. 
Január 31-én helyeztük el a temp-
lomunkban Nádasdy Ferenc gróf 
hamvait. Nyugodjék békében! 
Volt örömteli ünnepünk is. Június 
30-án tartottam hálaadó jubileumi 
szentmisémet, a pappá szentelé-
sem 50. évfordulóját ünneplő un. 
aranymisét. Erre számosan eljöttek 
egykori híveim 60-70 km távolság-
ból is. Üröm volt az örömben, hogy 
ők talán többen vettek részt ezen a 
szentmisén, mint a helybeliek. A 
szentmisét közösen mutattuk be 
Reich Ciprián kapucinus szerzetes 
atyával, aki pedig az idén ünnepelte 
pappá szentelése 25. évfordulóját. 
Így egyszerre részesültek a jelenle-
vők arany- és ezüstmisés áldásban. 
 
Még egy említésre érdemes alkalom 
volt a Nádasdy család találkozója 
július 25-én, amikor is a család le-
származottai mintegy nyolcvanan 
vettek részt közös szentmisén. 

A főegyházmegye 1,2 millió Ft-
os támogatásával június hónapban 
sikerült elkészíttetni a templombelső 
festését. Ugyanekkor a fafelületek 
mázolását és a főbejárat, valamint a 
toronykapu felújítását is elkészíttet-
tük, erre azonban van még kétszáz-
ezer Ft tartozásunk, amit az év vé-
géig ki kell egyenlítenünk. 
 
Mindenki előtt ismeretes volt a te-
metőkápolna lepusztult állapota, 
ami miatt már a harangozást is le 
kellett tiltani. Június 16-án kaptunk 
értesítést arról, hogy a kápolna fel-
újítására benyújtott pályázatunkat 
elfogadták, s rögtön el is indítottuk a 
munka első szakaszát, a tetőcserét, 
ami e sorok eljuttatásakor már le is 
bonyolódott. Sajnos, ez a pályázat 
is utófinanszírozású, így nekünk kell 
megelőlegezni a munka kifizetését 
(gyakorlatilag épp ennyi pénze van 
együttesen Ladánynak és Jenőnek), 
s szabály szerint 90 napon belül kell 
a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatalnak ezt az összeget a 
számlánkra utalni. Ám addig is él-
nünk kell, amíg ez az összeg meg-
érkezik, ezért nagyon kérjük a híve-
ket, hogy akik hátra vannak az egy-
házi adójukkal, vagy az előző évek-
ben eddig még nem is fizettek egy-
házi adót, fizessék be vagy Cserni 
Jánosnénál (Kastély u. 9) vagy a 
plébánosnál, esetleg utalják a plé-
bánia bankszámlájára (Forrás Taka-
rékszövetkezet, 72900020-
10014145).  
Az éves egyházi adó kereső szemé-
lyeknek minimálisan 4000, nyugdí-
jasoknak 3500 Ft. A felújítás máso-
dik szakasza (kőművesmunka, te-
reprendezés) a tavasz folyamán tör-
ténhet meg. Külön adományaikat is 
kérjük. Felkeressük otthonaikban a 
ladányiakat, de mivel ezekre az 
adományokra sürgős szükségünk 
van, kérjük, aki teheti, hozza be a 
templomba szeptember 22-én, va-
sárnap d. u. 4-6 óra között.   
 
Másik nagy gondunk a templomto-
rony ügye. Templomunk műemlék, 
ezért a végzendő munkának az 
Örökségvédelmi Hivatal előírása 
szerint kell történnie, s kőrestaurá-
tornak kell végeznie. Csak az állvá-
nyozás kb. félmillió Ft-ba fog kerül-
ni. Bár erre a feladatra is kérjük a 
főegyházmegye segítségét, termé-
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szetesen elengedhetetlenül szükség 
van a ladányiak hozzájárulására is. 
Ne felejtsük el, hogy műemlék, épí-
tészetileg is hazánkban ritkaság-
számba menő templomunk az 
egész község dísze és értéke. 
 
Mindenki nyögi a gazdasági válság 
terhét. Ilyen helyzet azonban sok-
szor volt már a történelem folya-
mán. Volt már az ókori Izraelben is, 
amikor ezt a mezőgazdaságból és 
állattenyésztésből élő országot és 
környezetét évekig tartó aszály súj-
totta, s sok szegény került az éhha-
lál szélére, ahogy a cáreftai öz-
vegyasszony és a fia is. Mégis adott 
a maga keveséből, utolsó szakajtó 
lisztjéből, utolsó korsó olajából Illés 
prófétának, s jutalmul abból a sza-
kajtóból nem fogyott ki a liszt és ab-
ból a korsóból nem ürült ki az olaj 
mindaddig, amíg az Úr újra esőt 
nem hullatott a földre. (1Kir. 17, 7-
16).  
 
Az egyházközség is úgy kér most 
az Önök keveséből, ahogy Illés pró-
féta a cáreftai asszonyéból. S hi-
szem, hogy ha hittel, jó lélekkel ad-
nak is a templomnak, Önök is elnye-
rik azt a jutalmat, hogy nem fogy ki 
túléléshez szükséges lelki erő, 
megélhetéshez szükséges pénz, 
amíg ki nem lábalunk anyagi és lelki 
válságainkból.                         

 Dr. Bohus Péter plébános 

 
 

Bemutatkozik az 
új református lelkész 

 
Szeretettel és tisztelettel,- felekezeti 
hovatartozás nélkül- Isten áldását 
kérve köszöntöm az újság olvasóit, 
Nádasdladány lakóit! Engedjék 
meg, hogy néhány szót szóljak ma-
gamról és a közeljövőben- Isten se-
gítségével- végzendő feladataimról, 
terveimről. 
Kovácsi Krisztiánnak hívnak-, hiva-
talosan- ez év július elsejétől va-
gyok a Református Egyházközség 
lelkipásztora. A Teológiát Komá-
romban, a Selye János Egyetemen 
végeztem 2008-ban. Azóta két he-
lyen: Székesfehérváron 
(Maroshegy) és Győrött (Szabad-
hegy) gyakoroltam ezt a szép, de 
egyben nehéz lelkipásztori hivatást. 
Feleségemmel –aki Székesfehérvá-

ron dolgozik biológusként- tavaly 
nyáron kötöttük össze életünket. 
Örömmel, Isten iránti hálával fogad-
tuk el a Gyülekezet meghívását, bi-
zalmát a szolgálatra.  
 
Aki új munkahelyre kerül, az tele 
van reménységgel, új ötletek meg-
valósítását tűzi ki magának célul. 
Ugyanígy van ezzel, illetve tekint 
előre a szolgálatát új helyen kezdő 
lelkész is. Tervek, elgondolások, el-
képzelések nélkül azonban nem le-
het munkához kezdeni. Képzeljük 
csak el, hogy milyen lenne, ha egy 
házat az építész tervei nélkül építe-
nének fel! Így vagyunk ezzel mi is: 
szeretnénk terveket kovácsolni a 
gyülekezeti élettel kapcsolatban. 
Ezzel a reménységgel- a falu újság-
ján keresztül- szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy néhány sort 
írjak elképzeléseimről, Gyülekezetet 
és szinte mindenkit érintő kérdések-
ről. 
 
Nagyon fontosnak tartom a gyere-
kek hitbeli nevelését, ezen belül a 
hitoktatás kérdését. Minden a tár-
sadalom „legkisebb sejtjében” a 
családban dől el. Terveink között 
szerepel szeptembertől a reformá-
tus óvodai és az iskolai Hittan okta-
tás (fakultatív, szabadon választha-
tó) elindítása (alsó-felső tagozat). 
Jelentkezni az óvodában és az isko-
lában lehet, illetve engem is megke-
reshetnek személyesen, telefonon, 
vagy e-mailben.  
 
A hitoktatás mellett másik fontos 
kérdés a konfirmáció kérdése: így 
várjuk szeretettel a 7. osztályba lé-
pő és 12 év körüli fiatalokat kon-
firmációra! Ha van a családunk-
ban, környezetünkben konfirmá-
ció előtt álló fiatal, nyugodtan bá-
torítsuk őket, hogy jelentkezze-
nek! Várjuk azokat a felnőtteket 
is, akiknek ez valami miatt kima-
radt az életükből!  
 
A harmadik dolog, amiről írni sze-
retnék, az a családlátogatás kér-
dése, fontossága. Arra a felisme-
résre jutottam, hogy ez az időszak- 
első hónapok, a nyár- az egymással 
való ismerkedés időszaka. Ezért in-
kább a családok megismerésére, 
látogatására helyezném a hang-

súlyt. Hiszen csak így tudjuk 
egymást számon tartani.  
 
Csak felsorolásszerűen említek 
meg néhány tervezett gyülekezeti 
alkalmat:  
- kulturális programok: templomi 
koncertek, felolvasóestek 
- Bibliaórák 
- szabadtéri programok: gyüleke-
zeti délutánok 
- Ökumenikus alkalmak 
 
Elérhetőségek: Nádasdladányi 
Református Egyházközség 
Lelkészi Hivatal 
8145 Nádasdladány, Kossuth u. 23. 
Telefon: 06-30-670-7109 
E-mail: kkristian@mailbox.hu 
(Facebook: hamarosan!) 
Hivatali fogadóóra: 
Szerda: 16:00-18:30 h 
 
Természetesen a megadott időpon-
ton kívül is tudunk találkozni, más 
napokon, ill. délelőtt is. Előtte ké-
rem, nyugodtan hívjanak fel telefo-
non! 
Isten áldása legyen Községünk és 
Gyülekezetünk életén! 
 

 
 

Kovácsi Krisztián 
Református lelkész 

 
 

Óvodás hírek 
 
A nyári szünet után 2013. augusz-
tus 27-én szülői értekezletre hívtuk 
az óvodába az újonnan érkező 
gyermekek szüleit. Tájékoztatást 
kaptak az óvodai életről, szokások-
ról és a beszoktatás rendjéről. A 
2013/2014-es tanévet három tiszta 
életkorú csoporttal indítottuk. Az 
óvodai dolgozók száma a követke-
ző: 6 fő, óvodapedagógus, 3 fő daj-
ka, 1 fő élelmezésvezető, 3 fő 
konyhai dolgozó, 1 fő karbantartó. 
Szeptember 1-től 1 fő pedagógiai 
asszisztensi állást kaptunk.   
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Az óvodapedagógusok délelőttös és 
délutános beosztásban végzik mun-
kájukat. Induló gyermeklétszám: 65 
fő. A helyi nevelési programunk át-
dolgozásra került a nyár folyamán, 
amelyben még nagyobb figyelmet 
fordítunk az egészség megőrzésé-
nek, az egészséges életmódnak, a 
természet védelmének és a hely ad-
ta sajátosságok még jobb kihaszná-
lásának. Az óvodában logopédus 
foglalkozik az arra rászoruló gyer-
mekekkel. A sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel pedig uta-
zó gyógypedagógus foglalkozik 
majd.  
Az óvoda 2013. szeptember 2.-án 
reggel 6 órától várta a gyermekeket.  

 
Siligáné Soós Rozália óvodavezető 

 
 

Tájékoztatás az óvoda hosszí-
tott nyitvatartásáról 

 
A Képviselő-testület az 56/2012. 
(IX. 17.) sz. határozatával úgy dön-
tött (6 fő szülő nyilatkozata alapján), 
hogy az óvoda legyen este 6 óráig 
nyitva. Ezzel szerettünk volna segí-
teni azoknak a szülőknek, akik nem 
tudnak gyermekükért odaérni az 
óvodába fél 5-re, vagy nem tudják 
megoldani a gyermek elvitelét eddig 
az időpontig. Eltelt azóta közel 1 év, 
és a tapasztalat az, hogy annak el-
lenére, hogy 6 fő szülő kérte a hosz-
szított nyitva tartást,  sajnos nagyon 
kevesen veszik igénybe, általában 
1-2 család, ők sem minden nap.  
A Képviselő-testület állásfoglalása 
az, hogy ha a szeptemberi hónap-
ban sem lesz nagyobb (8-10 fő) 
igény a hosszított nyitva tartásra, 
akkor október 1-től visszaállunk ar-
ra, hogy az óvoda fél 5 órakor be-
zárjon, a gyermekeket tehát addig el 
kell vinni. Ennek a döntésnek fő oka 
az anyagiak, hiszen nagyon szűkö-
sek a pénzügyi forrásaink, meg kell 
gondolnunk minden kiadást, ahol 
lehet, spórolnunk kell, természete-
sen a „köz” érdekeit figyelembe vé-
ve.  
 
Ezen okokból kifolyólag valószínű-
leg az oktatási szünetekben (őszi, 
téli, tavaszi) sem tart nyitva az óvo-
da, de erről még nem döntött a kép-
viselő- testület, az egyeztetések fo-
lyamatosak az intézményvezetővel. 

Kérem a szülők, a lakosság megér-
tését, hiszen gondolják át, az intéz-
ményt fűteni, világítani kell, még ha 
kevesebb helységben is, de hosz-
szabb ideig, ami nem kis kiadást je-
lent az önkormányzatnak. A válto-
zásról természetesen időben érte-
sítjük az illetékeseket. Köszönöm 
megértésüket. 

Varga Tünde polgármester  

 
 

Iskolás hírek 
 

Szeptember 2-án iskolánkban meg-
kezdődött a 2013/2014-es tanév. 
Röviden tekintsünk vissza arra, mi 
történt a nyáron!  
A nyár folyamán sem állt meg a 
munka iskolánkban. Több táborban 
foglalkoztunk a gyerekekkel:  
- kézműves tábor volt Tóth Anna 
és Fister Zoltánné vezetésével  
- balatoni tábor Balatonszárszón 
Tóth Anna, Fister Zoltánné és Sze-
keres Zoltánné vezetésével 
- Erzsébet program keretében is-
kolánkból 4 csoporttal 40-en tábo-
rozhattak tanulóink Tóth Anna,  
Fister Zoltánné, Varga Judit vezeté-
sével. 
- Szűcs Szilvia 3 tanulóval Ná-
dasdon vett részt a Nádasd Telepü-
lések Együttműködéséért Közala-
pítvány támogatásával 
A nyári szünetben sajnos csak mi-
nimális felújítások voltak: több tante-
remben apró javításokat végeztünk, 
illetve két terem, mosdók, wc-k tisz-
tasági meszelésére került sor. 
 
Augusztusban kaptuk az értesítést, 
hogy ismét támogatást kapunk IPR 
pályázati pénzből, így az informatika 
terembe új tábla került, ötödikeseink 
is új táblát kaptak és a régi padjaik 
lapjait cserélik le. Valamint a prog-
ramban részt vevő gyerekek testne-
velés felszerelést kaptak és induló 
csomagot az iskolához tolltartó, író-
szerek, füzetek. 
 
Szeptember 1-től szervezeti válto-
zásra került sor iskolánkban, az új 
törvények kötelezővé tették igazga-
tóhelyettes kinevezését, így 
Hutvágner Györgyné lett megbízva 
a feladat ellátásával. Ennek követ-
keztében a 4. osztály osztályfőnöki 
teendőit Németh Kinga, az alsós 

munkaközösség vezetését 
Pénzes Zsuzsanna fogja ellátni.  
 
A tanévet a következő alkalmazotti 
közösséggel kezdjük: 
Osztályfőnökök: 

1. osztály Fister Zoltánné 
2. osztály Tóth Anna 
3. osztály Pénzes Zsuzsanna 
4. osztály Németh Kinga 
5. osztály Nagy László 
6. osztály Krivács Erzsébet 
7. osztály Varga Judit 
8. osztály Szűcs Szilvia 

 
Napközi: Tóth Eszter és Verhás 
Miklósné 
Nem osztályfőnök: Harmatiné Pap 
Éva, Jung Ferenc, Bodnár Gábor, 
Hutvágner Gyögyné, Szekeres Zol-
tánné, óraadóként Nagy Ildikó ének 
szakos kolleganő. 
A tanévben 1. és 5. osztályban az 
órarendbe építve, a többi évfolya-
mon a hitoktató Péter Zoltánné 
Magdika beosztása szerint katolikus 
hittan kezdődik- folytatódik, valamint 
Kovácsi Krisztián református lelkész 
jelzése szerint református hittan in-
dul iskolánkban. 
 
A tankönyvek beszerzése és kiosz-
tása az idei évben az új szabályo-
zás és rend miatt megnehezítette a 
munkánkat. Sajnos a nyári szünet 
utolsó napján, délután fél 4-kor ér-
keztek meg, így a kiosztásukra csak 
az első tanítási héten kerülhetett 
sor. Köszönöm a szülőknek a türel-
met, melyet a sorbanállásban tanú-
sítottak, ami a megnövekedett ad-
minisztráció miatt alakult ki. Kérem, 
hogy ne az iskolát, és különösen ne 
a kiosztásban résztvevő kollégákat 
hibáztassák a hiányok és a dátumok 
miatt. Sajnos egyik sem a mi fele-
lősségünk, bennünket is kötnek a 
határidők. Szeptember 5-e éjfél volt 
a pótrendelés és visszáruzás határ-
ideje, melynek szigorú szabályai 
vannak, és amit nem mi találtunk ki. 
Bármennyire is szerettük volna, 
nem tudtunk semmilyen kedvez-
ményt adni, mert a szabályok nem 
tették lehetővé. 
 
Minden könyv, de különösen az in-
gyen tankönyv átvételének a feltéte-
le a szülő személyes megjelenése, 
aláírása és a megfelelő igazolás 
bemutatása. Amíg ezt nem teszik 
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meg, nem áll módunkban a gyer-
meknek átadni a könyveket. 
A pedagógusok már a tanítást meg-
előző héten rendet raktak, csinosí-
tották a tantermeket, hogy iskolánk 
172 tanulója itt is otthonosan érezze 
magát. 
A tanuláson kívül igen sok délutáni 
foglalkozással, szakkörrel várjuk a 
tanulóinkat. Lesz rajz, játékos 
könyvtár, népdaléneklés, tánc, nép-
tánc, gyöngyfűző, furulya, vöröske-
resztes, színjátszó, művészettörté-
net, tollas, kézilabda, informatika, 
ÖKO, énekkar, népi játék, színját-
szó foglalkozás. 
A gyerekek örömére reggel és a tíz-
órai szünetben ismét szól a zene az 
iskolarádióból, Nagy László vezeté-
sével. 
Szeptember 19-én délelőtt a Kos-
suth emléktáblánál tartunk megem-
lékezést a 4. osztály szereplésével. 
A szüreti felvonulásra is elkezdődött 
a felkészülés. A kisebbeknek Fister 
Zoltánné, a nagyobbaknak Varga 
Judit tanítja be a táncot. A felvonu-
lás és a bál október 12-én lesz, 
ahova mindenkit nagyon sok szere-
tettel várunk. Elfogadunk felajánlá-
sokat a tombolához és a felvonu-
láshoz. 
A bál bevételét az előző évekhez 
hasonlóan az iskolások javára for-
dítjuk.  

Szekeres Zoltánné igazgató 

 
 

Nyugdíjas Hírek 
 

Nem múlt el ez a nyár sem esemé-
nyek nélkül a nyugdíjasok életében. 
Bár elhatároztuk, hogy tartunk ún. 
nyári szünetet, ez azonban nem va-
lósult meg. Egyik oka az volt, hogy 
olyan várt és nem várt események 
történtek, ami miatt újra össze kel-
lett hívni a klub magját képező 
énekkart, másik oka pedig az igény, 
hogy néhány percre összejöjjenek 
egy kis beszélgetésre, névnapi 
megemlékezésre.  
A régebbi időkben szokás volt, hogy 
csak az énekkar tagjait köszöntötte 
kis ajándékkal a közösség, és az 
ünnepelt megvendégelte a csapatot. 
Ezt azért szüntettük meg, mert so-
hasem lehetett az ajándékozást 
egyforma értékűre kivitelezni, az 
ünnepeltet pedig nem lehet arra kö-
telezni, hogy a megvendégelés 

anyagi nehézséget jelentsen szá-
mára. Ma már az ünnepeltnek éne-
kel a csoport, ő pedig jelképes ven-
déglátást tart, legfeljebb egy tányér 
süteménnyel.  
Ez évben nálunk vendégeskedtek a 
mecseknádasdi barátaink. Szép ha-
gyományt ápolunk a kölcsönös láto-
gatással. Igazi testvérbarátság a ve-
lük való kapcsolat, őszinte és önzet-
len. Szép délutánt sikerült együtt töl-
teni. Kicsit szomorúbb, hogy a Csal-
lóközben élő szlovákiai magyar ba-
rátaink klubja szétesőben van, ami 
miatt talán megszűnik a kölcsönös 
látogatás. Kis létszámú küldöttsé-
günk járt ott a nyár elején, és mi 
azért próbáljuk a későbbi időkben is 
hívni őket.  
A nyár folyamán meghívásoknak is 
eleget tett a „művész” csoport, Sár-
szentmihályon jártunk a kistérségi 
találkozón. Ide 20 főt hívtak a ven-
déglátók, és a tőlünk megszokott vi-
dám tánccal léptünk fel. Ezután Úr-
hidára a falunap és az Úrhidai Na-
pok keretében megtartott nyugdíjas 
találkozóra mentünk, szintén vidám 
műsorral, kis létszámmal.  
Az utóbbi időben már minden ven-
déglátó klub meghatározta azt a lét-
számot, amit a rendelkezésére álló 
összegből képes megvendégelni. 
Ezt már mi is így vezettük be, hi-
szen egyre kevesebb pénzből kell 
kigazdálkodni a klub egész műkö-
dését. 
Volt a nyáron lehetősége a nyugdí-
jasok bemutatkozásának: a helyi fa-
lunapon is sikerrel szerepeltek, a 
többi – helyi – kultúrcsoport műso-
rával együtt.  
Rendhagyó vidámságot is közzétet-
tünk: a Sörhegyen „kitáncoltuk” a 
nyugdíjas májusfát. Kellő mennyi-
ségű finomságot ettünk, ittunk. Köz-
beiktattunk egy bohókás „mentőta-
licska” felvonulást, mindannyiunk 
nagy derültségére. Szép napot töl-
töttünk együtt, sokak nem kis „irigy-
ségére”, amit jó értelemben kell 
venni. Ugyanis minden klubtagot 
nem tudtunk meghívni, kívülállókat 
meg főleg nem.  
A nyár végi terveink szerint még sok 
közös program kerül megvalósítás-
ra: Jenőből hívjuk az asszonykórust 
egy kis közös éneklésre, beszélge-
tésre, vendégségre. 

Őszre is van már két társklub-
hoz meghívásunk, Enyingre és 
Székesfehérvárra. 
 
A fürdési szezon elején és végén 
módunk és lehetőségünk volt és 
lesz kedvezményes gyógyfürdő lá-
togatásra. Idehívtunk mindenkit, aki 
szeret fürödni, és egy szép napot 
együtt tölteni. A fürdőben ebédet is 
biztosítottak számunkra, aminek ára 
a viszonylag olcsó belépőjegyben 
benne volt. Ősszel újra szervezzük 
a gyógyfürdői utazást abban a re-
ményben, hogy sok idős és nem 
annyira idős lakótársunknak örömet 
és gyógyulást okozunk ezzel.  
Szeretnénk, ha a nyugdíjas klub 
tagjai örömmel vennének részt a 
közös rendezvényeken, ki-ki egész-
ségi állapotától függően.  
Legyen szép és gazdag az ősz 
minden lakótársamnak és köztük a 
szépkorúak számára! 

Buzás Lajosné  

 
 

Polgárőr hírek 
 

Ismét elmúlt egy nyár. Magunk mö-
gött tudhatjuk az idei év első félévét. 
Vége a nyári szünetnek, megkez-
dődött az iskola kicsiknek-
nagyoknak egyaránt. Az iskolai be-
csengetéssel megnövekedett a pol-
gárőrök tevékenysége. Minden taní-
tási nap reggelén jelenlétünkkel 
próbáljuk növelni  a tanulók bizton-
ságos iskolába jutását,csak úgy 
mint az ovisokét. Ügyelünk a gyere-
kek biztonságos úttesten való átha-
ladására, ha szükséges, akár a for-
galom megállításával, lassításával. 
Ebbe az úgynevezett „iskola prog-
ramban” aktívan kiveszi részét a fa-
lu körzeti megbízottja Kulcsár Zoltán 
is, csak úgy, mint az éjszakai jár-
őrözésünk során. Szerencsére kirí-
vó eseményről, bűncselekményről 
nem tudok említést tenni. Szeret-
ném felhívni minden közlekedő la-
kótársam figyelmét, legyen az gép-
jármű vezető vagy akár kerékpározó 
személy, a megváltozott szabálysér-
tési bírság összegének emelkedé-
sére. Nappali szolgálatunk során, 
amit többnyire a körzeti megbízot-
tunkkal végzünk, sokszor tapaszta-
lunk biztonsági öv használatának 
hiányosságát, gyermekülés szabály-
talan használatát és ami talán a 
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legsűrűbben előfordul: vezetés köz-
beni telefonálást.  
Szerencsére még helyi lakosokkal 
szemben nem igazán volt szükség 
bírság kiszabására, és ez remélhe-
tőleg így is marad. Szeretném fel-
hívni a kerékpárosok figyelmét, a 
„látni és látszani” fogalomra. Na-
gyon kérek minden kerékpárral köz-
lekedőt, nézze át kerékpárját, ellen-
őrizze a kerékpár világítását, fék-
rendszerét, hogy üzemképes le-
gyen. Településen kívül viseljék az 
úgynevezett „láthatósági mellényt”, 
akár éjszaka vagy nappal van. Sok 
ember életet mentett, menthet meg 
a viselése. Végül de nem utolsó 
sorban beszélnünk kell az alkohol-
fogyasztásról és a kerékpározásról. 
Aki alkoholt fogyaszt, és felül a ke-
rékpárra, vagyis minimális alkoholos 
befolyásoltság alatt vesz részt a 
közlekedésben, ugyanolyan sza-
bálysértést követ el, mintha azt gép-
járművel tenné!                                              
 Kicsit visszatérve hozzánk, 
vagyis a polgárőrség tevékenységé-
re, mint már többször megemlítet-
tem a faluújságban, igyekszünk mi-
nél több szolgálatot teljesíteni a te-
lepülésünkön. Igyekszünk a falu la-
kói rendelkezésére állni éjjel-nappal. 
Minden bejelentésnek utána járunk 
és intézkedünk, ha kell rendőri se-
gítséget kérünk.  
Büszkén jelenthetem, folyamatos 
létszámcsökkenésünk végre meg-
állt, sőt új belépőkről adhatok híre-
ket.  
A nyári forróságban megrendezett 
Országos Polgárőrnapon, Pan-
nonhalmán ünnepélyes keretek kö-
zött közel háromszáz újonc nyilat-
kozott, hogy a polgárőrség kötelé-
kébe beszándékozik lépni. Őszintén 
kijelenthetem, hogy nagy büszkeség 
töltött el, hogy a mi kis falunkból 
Nádasdladányból is három személyt 
avattak polgárőrnek. Két fiatalem-
berrel bővült a létszámunk Kiss Ba-
lázzsal és Schneider Martinnal. 
Őket még nem annyira ismerheti a 
lakosság, nem úgy mint Mekota Pé-
tert, aki szintén sorainkat gyarapítja.  

 

Ez úton kívánok mindhárom új be-
lépőnek „erőt, egészséget” szolgála-
taik ellátásához.     
 
Nagyon szeretném, ha büszkélked-
hetnék további új polgárőrtárs je-
lentkezésével a következő faluújság 
hasábjain is. Továbbra is kérek 
minden Nádasdladányi polgárt, le-
gyen idős vagy fiatal, ha ambíciót 
érez, hogy tegyünk közösen a kis 
falunk még jobb közbiztonságáért, 
jelentkezzen közénk polgárőrnek. 
Minden tenni vágyó lakost szeretet-
tel várunk sorainkba.   
  
 
Végül de nem utolsó sorban meg 
szeretnék kérni minden lakost, aki 
személyével nem is tud részt venni 
aktívan a polgárőrség tevékenysé-
gében, de esetleg anyagilag hozzá 
tud járulni, ha csak csekély összeg-
gel is, az támogassa tevékenysé-
günket az alábbi bankszámlára való 
utalással: OTP 11736099-20005650 
Minden támogatóinknak, és leen-
dő támogatóinknak szeretném 
megköszönni, hogy hozzá járul-
nak egyesületünk működésünk-
höz. További „erőt, egészséget” kí-
vánok minden Nádasdladányi Pol-
gárnak.        
                   Tisztelettel: Bocs Lajos   

    
 

Amatőr Futballclub 
 
Öt éve működik a településen az 
Amatőr Futball Club, jelenleg 97 fő 
játékossal, 6 fő edzővel. A 2012-
2013-as szezonban szép eredmé-
nyeket értünk el, az U13 és U16 
csapataink megyei harmadik helyen 
végeztek. Az edzést heti két alka-
lommal tartjuk felváltva a korosztá-
lyok között. A játékosok lelkesen 
részt vesznek a felkészítőkön, jól 
érzik magukat, és kellemesen elfá-
radnak.  Várunk további jelentkező-
ket valamennyi korosztályhoz. Je-
lenleg a legfiatalabb korosztályunk a 
2008-ban születettek. Aki szeretne 
aktívan sportolni, versenyszerűen 
futballozni, keressen bennünket. 
Forduljon bizalommal Tóth István-
hoz, vagy Szabó Ferenchez, illetve 
megtalál bennünket a Facebook-on 
is „Labdarúgás Nádasdladány” cí-
men. 

 

Szabó Ferenc elnök 

Lány foci 
Nagy örömömre szolgál, hogy már 
harmadszor tudunk indulni a lá-
nyokkal a bajnokságon.  Az előző 
szezont elég jó eredménnyel sike-
rült zárnunk, hiszen a 8. helyen vé-
geztünk. Véleményem szerint ez 
egy igazán nagy előrelépés, hiszen 
az első bajnokságon a 15. helyen 
végeztünk, ami sajnos az utolsó 
volt.  
 
Nagyon sokat fejlődtek és ügyesed-
tek a lányok. A nyár folyamán 
Gaszner Viktória, aki a kapusunk 
volt, sajnos távozott a csapatból.  
Ezt szomorúan vettük tudomásul,  
hiszen Viki a bajnokság egyik leg-
jobb kapusa volt, nagyon ígéretes 
tehetségnek bizonyult.  
 
A harmadik mérkőzésnél az is kide-
rült, hogy azok a lányok, akik a 15. 
életévüket még nem töltötték be, 
nem játszhatnak a bajnokságban.   
Ez igen rosszul érintett mindenkit, 
hiszen mind a játékengedélyeket, 
mind az orvosi igazolásokat is kiállí-
tották a játékosok részére. Így na-
gyon nehéz lesz egy-két csapat 
számára ez a szezon, hiszen nálunk 
három lány is van, aki eddig játsz-
hatott, de most nem.  
 
A csapat tagjai: 
Balogh Cintia, Fadgyas Gyöngyi, 
Faragó Fanni, Fister Flóra, Gomán 
Mónika, Göncz Alexandra, Hajdár 
Klaudia, Jancsek Fruzsina, Lelkes 
Nikolett, Nagy Bettina, Sipos Eszter, 
Skabla Diána, Surányi Lívia és Vass 
Cintia. 
Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a Nádasdladányi Önkormány-
zatnak és Képviselő Testületnek, 
hogy kis csapatunkat támogatják 
mindenben! 
 
Szeretnék még köszönetet mondani 
Faragó Zoltánnak, aki szintén tá-
mogatja a női csapatot! 
 
Nem utolsó sorban pedig szeretnék 
köszönetet mondani a csapatom-
nak, akik minden mérkőzésen leg-
jobb tudásukhoz mérten és igazán 
szívből játszanak!                                                                                                                 

Göncz Zsolt 
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Tisztelt Olvasó! 

 

Új dolgozó állt munkába július else-
jétől a nádasdladányi könyvtárban. 
Engedjék meg, hogy a lap hasábjain 
röviden bemutatkozzam: Kuti-
Somogyi Ildikónak hívnak. Pályafu-
tásomat Igaron, egy 1200 lelkes fa-
luban kezdtem, ahol könyvtáros-
művelődésszervezőként dolgoztam. 
Többek között internet használatot 
oktattam diákoknak, valamint az ot-
tani nyugdíjas klub tagjainak. 
Amennyiben igény van rá, úgy ezt a 
tevékenységemet szívesen folytat-
nám a ladányi nyugdíjasok körében 
is, nyitvatartási időben.  
A könyvtár nyitva tartás ideje válto-
zatlan, hétfő: 10-18 szerda: 14-18 
csütörtök: 8-16. 
Kedden, pénteken, szombaton 
és vasárnap a könyvtár zárva tart.  
 
Ezúton is kérném, hogy akinek tar-
tozása van a könyvtár felé, a lejárt 
könyveket visszahozni szívesked-
jen. Megtisztelő figyelmét ezúton is 
köszöni a falu új könyvtárosa:  

Kuti-Somogyi Ildikó 

 
 

Parlagfű – sok az elhanyagolt 
kert, terület 

 
Az idén is azt tapasztaltam a telepü-
lés bejárásakor, hogy nagyon sok a 
parlagon lévő, hasznosítatlan terü-
let. Sok a felelőtlen, gondatlan em-
ber, aki nem teszi rendbe az udva-
rát, kertjét, háza előtti árok területét. 
Sajnos vannak köztük olyanok is, 
akik nem tudják megoldani, mert 
idősek, mozgásukban korlátozottak, 
vagy nincsen hozzátartozójuk, de ez 
a kevesebb!!!  
 
Sokan vannak, akik nem törődnek 
azzal, milyen a környezetük, és nem 
foglalkoznak azzal, hogy van a kör-
nyezetében olyan ember, gyerek, 
aki allergiás, és szenved a pollentől. 
Meg sem merem említeni emellett 
azokat az okokat, amelyek a telepü-
lés összképére nézve hátrányosak, 
illetve az utcában lakók komfortér-
zetét rontják. Kérem tehát azokat a 
lakosokat, akik eddig nem tartották 
rendbe területüket, tegyék ezután 
ezt meg, hiszen maguk és az utca-

beliek megelégedésére fog szolgál-
ni.  
Felhívom egyben a figyelmüket, 
hogy a külterületi ingatlanok tekinte-
tében a Körzeti Földhivatal elektro-
nikus eszközzel rögzíti a fertőzött 
területek főbb koordinátáit, majd a 
terület beazonosítása után jegyző-
könyv formájában továbbítja a me-
gyei kormányhivatalok Talaj és Nö-
vényvédelmi Igazgatóságára, amely 
szerv jogosult a bírság kiszabására.  
A bírság összege:  

 

15 000 Ft -  5 000 000 Ft-ig terjedhet!! 
 

Varga Tünde polgármester  

 
 

Kőgabion a Rákóczi  
utca végén 

 
Talán megoldódik a Rákóczi, Arany 
János utcai lakók „árvízvédelme”. A 
kivitelezés két fázisban történik a 
Ság-Mező Kft. által. Az első fázisú  
munkát néhány hete sikerült befe-
jezni,  a belterülethez közelebb eső  
része  már kész. Az építménynek az 
a szerepe, hogy elterelje a csapa-
dékvizet a Cinca felé.  
A vízügyi mérnöki tervezés szerint 
így nem tud egyenesen a Rákóczi 
utcára zúdulni a csapadékvíz, ha-
nem átterelődik az út másik oldalá-
ra, ezáltal mentesül a belterület a 
nagy mennyiségű víztől. A külterü-
lethez közelebb eső létesítmény a 
közeljövőben valósul meg. A főpró-
ba még nem volt meg, hiszen sze-
rencsére azóta elkerült bennünket a 
nagy esőzés, de bízzunk benne, 
hogy működni fog, és ezen a terüle-
ten fellélegezhetünk.  
 
Maradt még veszélyeztetett terület 
ilyen szempontból, hiszen ezzel a 
gonddal küzd a Sörhegy utca, a 
Sörtető. A Ság-mező Kft. illetékes 
képviselőjével történt előzetes 
egyeztetés során kiderült, talán a 
jövő évben erre is sor kerülhet. 
 

Varga Tünde polgármester  

 
 

Öreghegyi buszmegálló, 
 majd járda 

 
A napokban befejeződött az Öreghe-
gyi buszváró áthelyezése a megfelelő 
oldalra. Ahhoz, hogy a buszváró a 

Székesfehérvárra menő busz-
megállónál legyen elhelyezve, jelen-
tős munkálatokat kellett elvégezni. A 
néhány éve elkészült tervek alapján 
egy megfelelően nagy és biztonságos 
talapzatot kellett építeni a mély árok-
ba, hogy arra áthelyezhető legyen a 
felépítmény. Ezzel megoldott lesz a 
biztonságos várakozás. A buszmeg-
álló területéhez folyamatosan csatla-
kozni fog majd a járda, ahol a bizton-
ságos gyalogos közlekedés is meg-
oldott lesz majd. Az öreghegyi terüle-
ten nagyon kanyargós az út (főként 
ennél a buszvárónál), az autók a lej-
tős út miatt Jenőből nagyobb sebes-
séggel jönnek, mint a megengedett, 
így feltétlenül szükségesnek tartom a 
járda kialakítását, a baleset megelő-
zés érdekében. Bejárásunk során 
kértük a lakosság segítségét a járda 
kialakításához. Az ott lakók nagyon 
pozitívan álltak a témához, mindenki 
örült az ötletnek, önként felajánlották 
segítségüket.  
 

  
 
A buszváró elkészülte után aprán-
ként haladunk majd a járda kialakí-
tásával, természetesen ebbe majd 
az időjárás, a közművek áthelyezé-
se, az anyagiak is beleszólnak, de 
megpróbálunk a lehetőségekhez 
képest haladni. Előreláthatólag fo-
lyamatosan ki tudunk így jutni a jár-
dával a buszvárótól Jenőig, illetve 
Nádasdladányban az utolsó házig. 

Varga Tünde polgármester  

 

 
 

Virág utcai járda elkészült 

 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
szűkös anyagi lehetőségeinkhez 
képest mégis be tudtuk fejezni a Vi-
rág utca járdájának felújítását az ut-
ca első néhány háza előtt, hiszen a 
többi ház előtt már a korábbi évek-
ben ez megvalósult. A lakosság 
még a tavalyi évben kereste meg a 
Képviselő testületet, hogy szüksé-
ges lenne a járda felújítása, mert 
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nem lehet rajta rendesen közleked-
ni. Az utcában lakók segítségét ez 
úton is nagyon köszönöm, a munká-
latok az ő segítségükkel gyorsabban 
és hatékonyabban tudtak haladni. 
Kérem, vigyázzanak rá. Büszke va-
gyok arra, hogy összefogással ismét 
el tudtunk érni valamit. 

Varga Tünde polgármester  

 
 

Sallai utca – Arany J. utca 
útjavítások 

 
Szinte minden utcánkra ráférne a 
felújítás, de erre forráshoz nem le-
het jutni, pályázatot nem írtak ki az 
idén sem útfelújításra. Az önkor-
mányzat erre tartalékot nem tudott 
képezni, hiszen a mindennapi mű-
ködési problémákat kell megolda-
nia.  
 
A Sallai és Arany utcában azonban 
mégis kellett valamilyen megoldást 
keresni, hiszen az út a csatornacső 
mentén leszakadt, az autók nem 
tudtak rajta biztonságosan közle-
kedni.  
A Fejérvíz Zrt-vel történt hosszas 
egyeztetés során azonban mégis 
sikerült rá forrást találnunk közel 4 
millió Ft összegben (a 2 utca javítá-
sára összesen), a baleset veszélyes 
állapot elhárítására. A Sallai utcá-
ban terjedt olyan pletyka, hogy asz-
faltozásra kerül sor. Nagyon jó lett 
volna, de sajnos még tervben sem 
volt ilyen, hiszen az aszfaltozás ösz-
szege csak a Sallai utcára 16 millió 
Ft lett volna, ami az önkormányzat 
jelenlegi anyagi helyzetében elérhe-
tetlen összeg.  
Én úgy gondolom, örüljünk, hogy 
ezt is meg tudtuk valósítani. Sok ut-
cában bizony ennek az útfelújítás-
nak is nagyon örülnének.(Kb. 9 
ilyen, vagy ennél rosszabb állapotú 
út van még a településünkön.) 

Varga Tünde polgármester  

 
 

Utak kátyúzása 

 
Semmit sem ér, csak néhány hóna-
pig megoldás, kidobott pénz! – hal-
lottam több embertől a faluban, miu-
tán a nyár folyamán az utakon a ká-
tyúkba murvát szórtak a közmunká-
sok. Igazuk van, de másként nem 
tudjuk megoldani a kátyúk meg-

szüntetését, csak ebben a formá-
ban, átmenetileg. Sajnos nincs rá 
több pénz, ennyire egyszerű a vá-
lasz.  
Minden évben legalább kétszer ez-
zel a problémával kell szembesül-
nünk, minden évben szinte a sem-
miből kell megoldanunk ezt a prob-
lémát. Kérem a lakosság megérté-
sét.   

Varga Tünde polgármester  

 
 

Kishíd festés 
 
Közel 5 éve, hogy díszeleg a 
Valentiny-tér mellett a kis fahidunk. 
A település egyik jellegzetessége, 
sokaknak az egyik kedvenc területe. 
Vigyáznunk kell rá, óvnunk kell álla-
potát. Az idei nyáron sikerült megol-
dani az átfestését, hogy az időjárás 
viszontagságainak ellen tudjon állni 
a fa anyaga. Remélem, sokáig tu-
dunk még gyönyörködni benne.  

Varga Tünde polgármester  

 

 
„Itthon vagy, Magyarország 

szeretlek! – pályázat 

 
Nádasdladány Önkormányzata is 
csatlakozni szeretne ehhez az or-
szágos rendezvény sorozathoz. 
Szeptember 28-29-én kell a prog-
ramokat megtartani a településre 
jellemző arculattal, nevezetességeit 
kihasználva, híres, neves embereit 
bevonva. Kötelező elemei a szom-
bat délutáni rendezvény, az esti bál, 
illetve a vasárnapi tábortűzgyújtás, 
mely pontosan este fél 10-kor lehet. 
A programsorozat lebonyolítására a 
település 250 ezer Ft-t vissza 
nemtérítendő támogatást kaphat, ha 
a pályázat nyertes lesz. A pályázat 
elbírálása szeptember 12. utánra 
várható, így sajnos csak terveket 
tudok Önökkel közölni, illetve az 
időpontra felhívni a figyelmüket, ha 
tudják, tegyék magukat szabaddá 
erre a hétvégére. 
 
Tervezett programok: szombaton 15 
órakor Waltz János (közel 40 évig 
volt plébános a településen) emlék-
hely avató a helyi plébániánál; 19 
órától a kastélyban múltidéző – sze-
retnénk meghívni gróf Nádasdy 
Borbálát; az 1900-as évek elejét 
szeretnénk felidézni zenében, jel-

mezekben, hangulatban. Lesz 
zenekarok bemutatója, vasárnap 
délután a nádasdladányi időjárás 
jelző állomás avatása, kukoricafosz-
tás felidézése, este tábortűz, sza-
lonnasütés, beszélgetés.  Amennyi-
ben véglegessé válik a rendezvény, 
értesíteni fogjuk a lakosságot. 

Varga Tünde polgármester  

 

 
 

Tisztelt nádasdladányi és kör-
nyező települések 

lakosai!  
 

Megnyitottuk a nádasdladányi 
téglagyári agyaglelőhely területén 
az építési- és bontási anyaglera-
kónkat.  
Lerakható: beton, tégla, cserép, kő, 
föld  hulladék. 
 
Lerakás díja 2.500,-Ft + ÁFA/m3.  
A hulladék felrakását és szállítását 
is vállaljuk. 
  
Nyitva tartás:  Hétfőn 9-12-ig, elő-
zetes telefonos egyeztetés szüksé-
ges.  
Nagyobb mennyiség esetén egyez-
tetés alapján. 
Elérhetőség: 06-30-474-1896  So-
mogyi Ferenc, vagy  
06-20-971-3590 Balogh Albert. 
 
Telefon/Fax: 06-88-458-265  
E-mail cím: 

Somogyi.Ferenc25@upcmail.hu  
 

Tisztelettel várjuk megrendelőinket.  
 

Lénia Start Kft 

 
 

Szüreti felvonulás és bál 
 
Hagyományainkhoz híven idén 
megrendezésre kerül a szüreti fel-
vonulás és bál, 2013. október 12-
én.  
A felvonulók és lovasok gyülekezője 
a Közösségi Háznál lesz, 12 órakor. 
Este mindenkit sok szeretettel vá-
runk a varrodában tartandó bálra, 
ami 20 órakor kezdődik. A zenéről 
Hutvágner Péter gondoskodik. Lesz 
büfé és tombola is.  
    Általános Iskola 
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