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Miről döntött a testület 
márciusban ? 

 

 Nádasdladány Község   Ön-
kormányzat képviselő-testülete a 
2014-2016. évi belső ellenőrzési 
feladatok ellátásával a Gerlang El-
lenőrzési Iroda Kft-t (8000 Székes-
fehérvár, Olaj u. 34/A)  bízza meg. 

 

 Nádasdladány Község 
Önkormányzata az OVI-FOCI 
Közhasznú Alapítvány 
támogatására vonatkozó előter-
jesztést megtárgyalta és támogatja, 
hogy a Nádasdladány-Sárkeszi 
Köznevelési Intézményi Társulás a 
pályázaton részt vegyen és az 
Alapítvánnyal – a támogatási 
összeg pontos ismeretét követően - 
támogatási szerződést kössön.  

 Nádasdladány Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete meg-

tárgyalta a Székesfehérvári Több-

célú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának XI. számú mó-

dosítására vonatkozó javaslatot, és 

elfogadta azt.  

 Nádasdladány Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az ön-
kormányzat 2014. évi közbeszer-
zési tervét jóváhagyja és gondos-
kodik annak a település honlapján 

való közzétételéről. 

 Nádasdladány Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete a polgármester 2014. évi 
szabadságolási ütemtervét az elő-
terjesztés szerint jóváhagyja. 

 
 Nádasdladány Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy az Amatőr Futball 
Club Nádasdladány Szervezet 
(8145. Nádasdladány, Ady Endre 
utca 28.) részére a Helyi Vidékfej-
lesztési Stratégiák LEADER kere-
tében elnyert, kondicionáló terem 
felújítása című pályázat megvalósí-
tásához 6.842.757.-Ft, azaz hatmil-

lió-nyolcszáznegyvenkettőezer-
hétszázötvenhét forint kölcsönt biz-
tosít, a pályázati támogatás folyósí-

tásáig, de legkésőbb 2014. decem-
ber 31-ig. 

Varga Tünde polgármester 

  
            Veteményezés 

 
Az idei évben ismét veteményez-
tünk, az önkormányzatnak haszná-
latra adott kertekben.  
2 kertben vetettünk borsót, burgo-
nyát, hónapos retket, sárgarépát, 
zöldséget, fejes salátát, cékla ré-
pát, és hagymaféléket. Ha eljön az 
ideje vetünk még uborkát, zöldba-
bot, tököt és csemege kukoricát. A 
megtermelt és betakarított zöldség-
félét, az óvoda konyhájában fel tud-
ják dolgozni. Friss zöldségféléből 
készül majd az étel gyermekeink, 
és az étkezési előfizetők számára. 
A közmunkaprogramban dolgozók-
nak lesz munkája, és egyben a fő-
zőkonyha étkezéssel kapcsolatos 

költségeit is tudjuk így csökkenteni. 
           
           Óvoda pályázat 
 
Az előző faluújságban tájékoztattuk 
Önöket, hogy az önkormányzat pá-
lyázott az óvoda fűtéskorszerűsíté-
sére. Sajnos a beadott pályázatunk 
forráshiány miatt nem nyert. Amint 
lehetőség nyílik, ismételten be-
nyújtjuk a pályázatunkat. A kivitele-
zés magas költségekkel jár, ame-
lyet az önkormányzat saját költség-
vetéséből nem tud megvalósítani. 

 
 

       Padok, kerítés festés 

 
A tavasz megérkezése hozza ma-
gával a tavaszi felújításokat is. 
Közmunkásaink szépítik a falu ut-
cáit, tereit. A folyamatos fűnyírás 
mellett lefestették a közterek, a 
buszvárók padjait, az orosz em-
lékmű kerítését, és a padok festése 
folytatódik majd a temetőben is. Vi-
gyázzunk rá! 

 
 
 
 
 
A „Tiszta udvar, rendes ház - 

az élhetőbb környezetért 
2014" 
 
Szeretnénk, ha újra éledne tele-
pülésünkön a táblák értéke.  
A „Tiszta udvar, rendes ház” akció 
az 1950-es évek elején indult útjára 
Debrecenben és Létavértesen, 
Seress Géza körzeti orvos kezde-
ményezésére, a Vöröskereszt tá-
mogatásával. Az ötlet nagyon sike-
res volt, hamarosan igazi presztí-
zse lett a kis tábláknak.  
 
Egy családi ház, társasház is akkor 
igazán mutatós, élhető, ha a kör-
nyéke is tiszta. Nem mindegy, hogy 
milyen területen jutunk be lakásunk 
bejáratáig. A mai fiatalok talán 
gyermekkorukban viccesnek talál-
ták, hogy nagyszüleik oly büszkén 
mutatták a  

„Tiszta udvar, rendes ház” 
táblát, ma már talán ők is belátják 
ennek az értékét. Sokan hisszük, 
hogy ha jó példát mutatunk saját 
környezetünk megbecsülésére, ez-
zel is neveljük a fiatal generációt. 
Kérünk minden Nádasdladányi la-
kost, figyeljünk a falu virágaira, 
parkjaira, tereire, játszótereire, és 
ha szemetelőt lát, jó szóval intse 
tisztaságra! A verseny gondolatával 
is ösztönözni szeretnénk a lakos-
ságot erre a feladatra. A versenyre 
faluújságban található jelentkezési 
lapon lehet jelentkezni, 2014. 05. 
30. 13 óráig, a polgármesteri hiva-
talban leadva, vagy e-mailben a hi-
vatal@nadasdladany.fejer.hu e-
mail címen. A versenyre jelentkez-
hetnek családok, de akár utcák is, 
ha szeretnének összefogással ten-
ni utcájuk szépségéért. Az ered-
ményhirdetés a falunapon lesz. A 
zsűri tagjai független szakemberek 
lesznek!  
A félreértések elkerülése végett 
tisztázandó, hogy ez a verseny 
nem arról szól, hogy ki mennyi 
pénzt tud környezetére fordítani, 
hanem a környezet legyen harmo-
nikus, tiszta, gondozott, ötletes.  
Az első három helyezett ajándék-
ban részesül, és különdíjakat is 
odaítélhet a zsűri. A jelentkezők 
portáját 2014. június 2. és június 5. 
között a délutáni órákban szemléli 
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meg a zsűri. Bízom benne, hogy 
sok résztvevője lesz ismét a ver-
senynek. 
    

      Paksi kamion május 13. 

 
Különleges élményben lehet ré-
szünk, 2014. május 13.-án 08.00-tól 
17.00-ig (ebédidő: 12.00-13.00 óra kö-
zött). 
A kamionos tájékoztató program kap-
csán hívják és várják a településen le-
vő társadalmi szervezeteket, és érdek-
lődőket a kamionba, hogy megfelelő 
tájékoztatást nyújthassanak a Lévai-
projekt keretében megvalósuló atom-
erőmű bővítési körülményeiről, az 
atomenergia biztonságos és környe-
zetbarát felhasználásáról, gazdasági 
hasznosságáról és egyéb előnyeiről.  

Érdekes látványosság lehet, aki te-
heti, nézze meg! 
 

      Közösségi gyermekkert 

 
Jó néhány éve a Környezetvédelmi 
Egyesület megrendezi a húsvéti 
játszóházat. Ilyenkor a gyerekek 
keresgélik az ajándékokat a fűben, 
játékos vetélkedőkön vesznek 
részt, kellemes délutánt tölthetnek 
el így húsvét vasárnap délután. 
Ünnepélyes keretek között birtokba 
vehették a gyerekek az új arculatú 
játszóteret, ami jótékonysági bulik-
kal, a lakosság agyagi támogatá-
sával, valamint a szülők munkájá-
val jött létre.  
Ez nem egy átlagos játszótér, a 
nevét is azért kapta így, hogy kö-
zösségi gyermekkert. A lakosság 
virágaival, az iskolából kapott táb-
lával, melyet „cirka-firka-fal”-nak 
neveztünk el (majd a szülőknek kell 
krétát vinni magukkal), a hordós 
nénivel és bácsival, a színes gumi-
kerekekkel különleges hangulatot 
idéz elő.  
Ültettünk egy fát is, amely ha meg-
nő, tojásfának fogjuk feldíszíteni 
ilyenkor húsvét idején.  
 

 
 
Szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki részese ennek a 
területnek. Akár anyagilag, akár 

munkájával, de tett valamit az utó-
kor javára.  
Példaértékű, büszke vagyok Ná-
dasdladány lakóira, erre az össze-
fogásra, a kitartó munkára. 80 nyu-
szi lufi repült egyszerre a levegőbe, 
majd néhányan elmentek a falu to-
jásfáját díszíteni, és utána folyta-
tódhatott a játszóház. Az este fo-
lyamán kis létszámú, de nagyon jó 
hangulatú bál volt az óvoda szer-
vezésében a közösségi házban, az 
abból befolyt adományok is a 
gyermekek javát fogják szolgálni.  
 

           Tojásfa díszítés 
 
Az óvodások és iskolások, időseb-
bek és családanyák együtt akaszt-
gatták a falu tojásfájára a hozott to-
jásaikat. Gazdagon megteltek az 
ágak különböző tojásokkal, nagyon 
mutatós volt a Fő téren. Most elő-
ször próbálkoztunk ezzel az ötlet-
tel, de úgy néz ki, mindenkinek tet-
szett, remélem hagyomány lesz be-
lőle. 
 

 

Sportcélú támogatások ünne-
pélyes átadása 

 
2014. április 2-án igazi „sportos” 
ünnepnapunk volt. „Sportcélú tá-
mogatások ünnepélyes átadása” 
ünnepségen vehetett részt a lakos-
ság.  
2,5 millió Ft támogatás elnyeréséről 
értesített bennünket személyesen 
Kiss Norbert Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportért és Ifjúságért 
Felelős Államtitkársága – Helyettes 
Államtitkára, melyet a sportpálya 
fejlesztésére használhatunk fel.  
 
Köszöntőt mondott Törő Gábor a 

Fejér Megyei Közgyűlés Elnö-
ke, Országgyűlési képviselő úr is, 
aki sokat segített nekünk a támoga-
tások elnyerésében, valamint 
Schneider Béla MLSZ Fejér Megyei 
Igazgatója bejelentést tett arról, 
hogy a Nádasdladányi Futball Klub 
új füves pálya kialakítására közel 7 
millió Ft támogatást nyert.  
 
Ezek a támogatások sokat jelente-
nek a nádasdladányi futball életé-
ben. A kivitelezés a nyár folyamán 
kezdődik. 

 
Walz Jánosra emlékezünk 

 
2014. május 10-én szombatok (a 
rendezvény naptártól eltérő idő-
pontban) Walz János halálának 20. 
évfordulójára megemlékezést tar-
tunk. A pontos időpontról és a 
programról a későbbiekben értesít-
jük a lakosságot. 
 

       Állati családi majális 

 
2014. május 17-én szombaton 9-16 
óra között, hagyományainkhoz hí-
ven a kastély parkjában megtartjuk 
a szokásos családi majálisunkat. A 
pontos időpontról és a programról a 
későbbiekben értesítjük a lakossá-

got. 
                Anyák Napja 
 
Ezzel a verssel köszöntünk nagy 
szeretettel minden édesanyát! 

 
Anyák napjára 

Úgy repültem, mint a madár! 
Pedig szárnyam sincsen. 
Virágot is hoztam Neked! 

Pedig kertem sincsen. 
A szeretet az én szárnyam  

Szívem az én kertem. 
Anyák napján köszöntelek, 

Édesanyám, lelkem! 
 

Református Hírek  
 

Anyák napi családi istentisztelet 
lesz május 4-én vasárnap 9:30-
kor a református templomban, 
melyen a hittanos gyerekek szol-
gálnak. Mindenkit szeretettel hí-
vunk és várunk! 

 
Kovácsi Krisztián 
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