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Miről döntött a testü-
let 

áprilisban? 
 

 Nádasdladány Község 
Önkormányzat képviselő-
testülete elfogadta a sze-
mélyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló rende-
letét.  
 

Május 

 Döntött a 
Nádasdladány Község 
Díszpolgára és 
Nádasdladányért 
Emlékérem kitüntető 
címek adományozásáról  

 Együttes ülésen elfo-
gadták a Polgárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
2013. évi gazdálkodásáról 
és tevékenységéről szóló 
beszámolókat  

 Elfogadta az Önkor-
mányzat 2013. évi belső 
ellenőrzési jelentését 

 Döntött a Városkör-
nyéki Alaptól kamatmentes 
kölcsön igényléséről  

 Döntött a „Nádasdla-

dány hangos képeslapja” 

című pályázat kiírásáról  

 Elfogadta az Önkor-

mányzat 2013. évi költ-

ségvetéséről szóló rende-

let módosítását, és az ön-

kormányzat 2013. évi költ-

ségvetési gazdálkodásáról 

szóló zárszámadási rende-

letét 

  Elfogadta a gyermek-

jóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2013. évi ellátás-

ról szóló átfogó értékelést.  

 Egyetértett a Fejérvíz 
Zrt.-nek a víziközmű fej-
lesztési hozzájárulás be-
szedésének, nyilvántartá-
sának ügymenetéről szóló 
javaslatával.  

 Tárgyalt a Gránit 2007. 
Kft. és az Önkormányzat 
között kötendő megállapo-
dásról  

 Döntött az urnafalak 
megváltási díjáról.  

 Véleményezte az ÁMK 
vezetői álláshelyre beér-
kezett pályázatot.  

         Június 

 Véleményezte az 
igazgatási szünet elrende-
léséről szóló rendeletter-
vezetet 

 Döntött az Energia Kft. 
megbízásáról napelemes 
pályázat lebonyolításával 
kapcsolatban 

 Döntött a napelemes 
rendszerek kialakításával 
kapcsolatos pályázat be-
nyújtásáról 

Varga Tünde polgármester 

  
Regionális majális  
Sárszentmihályon 

 
2009-ben 8 település ösz-
szeállt, hogy együtt ünne-
pelje a május elsejéket, 
megismerkedjenek a 
szomszéd település lakói-
val, illetve a régi ismerő-
sökkel találkozzanak.  
 
Így született meg a „Sárrét 
Fesztivál és Majális”. Az 
első település, ahol a ren-
dezvényt megtartottuk, 
Nádasdladány volt, és 
minden évben más telepü-
lésen ünnepelhetnek 
együtt a delegációk, illetve 
az oda látogatók. Az idei 

évben Sárszentmihály volt 
a vendéglátó, és nagyon jó 
hangulatú, barátságos ta-
lálkozót szervezett.  
Sokan látogattak el ide 
Nádasdladányból is, meg-
nézhették a humoros és 
színvonalas műsorokat, 
kedvükre szórakozhattak. 
Nádasdladányt a Nyugdí-
jas Klub képviselte nagyon 
színvonalas műsorával, 
nagy tapsot kaptak. Jövőre 
Fülén lesz a találkozó 
megtartva. 
 

 
 

Pedagógusnap 
2014.  június 12. 

 
Szokásainkhoz híven 
megtartottuk a pedagógus 
napot, melyre szeretettel 
vártuk az oktatási intéz-
ményeink dolgozóit. Az is-
kola udvarában felállított 
kopjafa melletti megemlé-
kezés után a közösségi 
házban volt az ünnepség, 
melyre nagy szorgalom-
mal, nagyon szép műsor-
ral készültek a gyerekek.  
Az ünnepségen Péterfalvi 
Lajos, a Polgárdi tanker-
ület igazgatója elismerő 
oklevelet adott át Szűcs 
Szilvia tanárnőnek egész 
éves kimagasló pedagógi-
ai munkájáért, valamint 
köszöntöttük, búcsúztattuk 
Dombai Károlyné Icát 
nyugdíjba vonulása alkal-
mából. Sok-sok éven ke-
resztül volt az óvodában a 
főzőkonyhán szakács, fi-
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nomságokat főzött a gye-
rekeknek, felnőtteknek.  
További jó egészséget, jó 
pihenést kívánunk neki 
nyugdíjas éveiben. Ezúton 
is köszönetemet fejezem 
ki a nádasdladányi oktatá-
si intézményeinkben dol-
gozóknak, mint egykori di-
ák, aki a mai napig tiszte-
lettel és szeretettel emlé-
kezik vissza tanáraira, és 
mint polgármester, aki há-
lás mindazért az elkötele-
zett és elhivatott munkáért, 
amit a Nádasdladányba 
járó gyermekekért és ifjú-
ságért végeznek. 
Az óvodai, iskolai dolgo-
zók elkötelezett munkája, 
áldozatos tevékenysége 
segíti gyermekeinket, fia-
taljainkat az ifjúság útján. 
Nagyon szerencsések va-
gyunk, hogy rájuk bízhat-
juk gyermekeinket, unoká-
inkat.  
Magam és Nádasdladány 
lakossága nevében kö-
szönjük. 
 

 
Köztisztisztviselők Nap-

ja, 
Semmelweis Nap 
2014. június 20. 

 
Ünnepséggel köszöntöttük 
a hivatal és az egészség-
ügy dolgozóit. Mindannyi-
an kiválóan képzett, nagy-
szerű szakemberek, ők  
nap mint nap azért dol-
goznak, hogy Nádasdla-
dány szebb, jobb és élhe-
tőbb település legyen. 
Mindenki elkötelezetten 
tesz eleget saját hivatása 
követelményeinek. Vala-
mennyien, elhivatottan, 

motiváltan dolgoznak, 
végzik a feladatukat a la-
kosságért, a közösségért! 
Engedjék meg, hogy ez 
úton is a település elisme-
rését és köszönetét fejez-
zem ki áldozatos munká-
jukért.  
Büszke vagyok arra, hogy 
elmondhatom: mindannyi-
an rendelkeznek azzal a 
lelkesedéssel, tudással, 
amely lehetővé teszi, hogy 
igazi, elhivatott dolgozó-
ként tevékenykedjenek a 
helyi közösségért! Köszön-
jük. 

 
 

Nádasd Települések Ta-
lálkozója 2014. június 27-

29. 
 
A Nádasd Települések 
Együttműködéséért Köz-
alapítvány soron követke-
ző találkozója a Vas me-
gyei Nádasd településen 
volt. A nádasdladányi de-
legáció szokásához híven 
nagyon jó hangulatú 3 na-
pot töltött ott el.  
Találkoztunk régi baráta-
inkkal, tapasztalatot cse-
réltünk néhány témában, 
és ötleteltünk a közalapít-
vány jövőbeni sorsáról, és 
a települések együttműkö-
déséről. Jövőre Nádasdla-
dány lesz a rendezvény 
szervezője, mi vettük át a 
vándorzászlót. 
 

Falunap 
2014. június 7. 

 
Az idei évben megrende-
zett falunap nagyon gaz-
dag volt programokban, 
minden korosztály megta-

lálhatta a napi szórakozá-
sát. A gyerekeknek bősé-
gesen voltak ingyenes 
programok, ugráló vár, 
körhinta, ügyességi játé-
kok, aki akart vonatozha-
tott a faluban, és a csapa-
tok humoros vetélkedőn 
vehettek részt, fabatkákat 
gyűjtve.  
A színpadon helyi csopor-
tok léptek fel, óvodások, 
iskolások, nyugdíjasok, 
hastáncosok, és hallgat-
hattuk Tihanyi Tóth Csabát 
kedves párjával énekelni.  

 
Táncoltak nekünk a Csil-
lagfény táncklub tagjai, éj-
szaka szuper diszkó volt a 
fiataloknak. Először fociz-
hattak a sportpályán a 
gyerekek este nappali vi-
lágosságban, hiszen erre 
az estére a sportpályán el-
készült a világítás, ekkor 
kapcsolódtak fel először a 
lámpák. 
 

 
   

Elszármazottak Találko-
zója 

2014. július 5. 
 

Ez évben volt esedékes a 
Nádasdladányból elszár-
mazottak találkozója. Erre 
a rendezvényre 5 éven-
ként kerül sor, és a mos-
tani már a harmadik talál-
kozó volt. 
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Az ilyen találkozók meg-
szervezése hosszadal-
mas, és rengeteg munká-
val jár, bár azt gondoljuk, 
az erre fordított idejét sen-
ki sem sajnálta. Először 
természetesen a címek 
gyűjtése volt fontos, amit 
sokan vállaltak, és amikor 
úgy gondoltuk, hogy már 
"mindenki megvan", 
egyeztettük a névsorokat.  
Ezután került sor a távol-
lévők kiértesítésére, kinek 
levelet, kinek telefonos 
üzenetet, kinek e-mail ér-
tesítést küldtünk. Kértük a 
helyi lakosságot is, hogy 
elszármazott, messze élő 
családtagjaikat maguk ér-
tesítsék, amit sokan telje-
sítettek is. 
 A találkozó helye a Ná-
dasdy kastély parkja  volt, 
de kiállításokat a kastély 
termeiben is lehetett meg-
tekinteni, sőt, régi fényké-
pekből diavetítést láthattak 
az érdeklődők. A park be-
járatánál a szervezők min-
den érkezőnek kis kitűzőt 
adtak, melyre azt a nevet 
írták, amit elköltözésekor 
viselt az elszármazott.   A 
délelőtti programban helyi 
szereplők, - óvodások, is-
kolások, nyugdíjasok - 
kedveskedtek megható 
műsoraikkal a vendégek-
nek. Ezután az árnyas fák 
alatt rögtönzött "ebédlő-
ben" költhették el az óvo-
dai szakácsok által készí-
tett finom ebédet. Délután 
néptánc és citera együtte-
sek szórakoztatták a jelen-
lévőket, hatalmas sikert 
aratva. Közben "kis vonat-
tal" mindenki, aki szeretett 
volna nosztalgiázni, végig 
vonatozhatott kis falunk 
utcáin, emlékezhetett régi 

lakóhelyére, gyönyörköd-
hetett a falu új arculatá-
ban. Nagyon nagy sikere 
volt ennek a programnak 
is.  
A Helytörténeti Egyesület 
kiállításának is sok nézője 
akadt. Önkéntes segítők 
ladányi emlékeket árusítot-
tak, aminek szintén sokan 
örültek. Nagy öröm volt 
látni az egymásra találás 
első perceit, könnyes, mo-
solygós ölelkezéseket.  

 
A nap folyamán aztán 
mindenki talált magának 
régi barátot, iskolatársat, 
némelyek rég nem látott 
rokont is. 
Késő délután közös fény-
képez-kedésre került sor a 
kastély bejáratánál, majd 
az iskolások és nyugdíja-
sok megható búcsúéneke 
alatt rózsaszirom eső csalt 
könnyeket minden részt-
vevő szemébe. 
Remek időben és szép 
programokkal telt el a nap, 
de a legfontosabb, hogy 
aki eljött, szép emlékekkel 
térhetett haza, ígérve, 
hogy a következő ese-
ményre is eljönnek. Kö-
szönet a segítőknek.  

 
 
I. Járási Közbiztonsági 

Nap 2014. július 12. 

 
Első alkalommal szervez-
tük meg a Polgárdi Járási 
közbiztonsági napot, itt 
Nádasdladányban a Kas-
tély parkjában. Meghívást 
kapott a járás valamennyi 
települése, a települések 
polgárőrségei, valamint a 
Polgárdi Tűzoltók, Rend-
őrőrs, és a Járási Hivatal 
dolgozói. Még nem talál-
koztunk így együtt, pedig 
együtt dolgozunk, egy cél 
érdekében. 
A települések lakóinak fon-
tos, hogy biztonságban 
érezzék magukat. Ezt a 
biztonságot az illetékes 
hatóság vezetésének 
szakmai tudása adja, illet-
ve a bűncselekmények 
alacsony száma. 
A folyamat láncszerűen 
épül fel, a helyi személyes 
kapcsolatot a lakossággal 
a polgárőrség képviseli, 
illetve folyamatos és meg-
felelő a kommunikáció a 
szakmai szervekkel, a 
rendőrséggel, a tűzoltó-
sággal.  
Kiemelkedő fontosságú, 
hogy ezt a kapcsolatrend-
szert a járási hivatal meg-
felelően összefogja és ko-
ordinálja. Fontos a szemé-
lyes kapcsolat, így itt most 
megismerhettük egymást.  
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A rendezvényre 150 e Ft 
támogatást kaptunk a Fej-
ér Megyei Polgárőr Szö-
vetségtől (amit ez úton is 
nagyon köszönünk Cseh 
István elnök úrnak). Tá-
mogatta a rendezvényt 
Nádasdladány Község 
Önkormányzata is, illetve 
segítséget adott a rendez-
vény megszervezéséhez 
bonyolításához.  
Fontos a járási szintű gon-
dolkodás a jövőben is, a 
járási jövőkép kialakítása, 
illetve, hogy a helyi érté-
keket megismerjük, így 
össze tudjuk gyűjteni a já-
rás nevezetességeit. 
Köszönjük a munkáját a 
Járási Hivatal dolgozóinak, 
a Polgárdi Rendőrőrs dol-
gozóinak, a Polgárdi Tűz-
oltóság dolgozóinak, a he-
lyi polgárőrség tagjainak, 
hiszen fontos, hogy ha 
ezek a szervek együtt dol-
goznak, hatékonyabb és 
eredményesebb lesz köz-
biztonságunk. 
 
I.Világháborús Emlékmű  

helyreállítása 
 

Ez év tavaszán pályázatot 
adtunk be a református 
templomkertben lévő I. vi-
lágháborús emlékmű és 
környékének felújítására 2,3 
millió Ft költségvetéssel. 
Mivel nagyon sok pályázó 
volt, így a pályázaton saj-
nos csak 400 ezer Ft-t nyer-
tünk. Ennek megfelelően új 

pénzügyi tervet kellett ké-
szítenünk a munkálatokra, 
így sokkal szerényebben 
tudjuk felújítani az emlék-
művet és környékét. Ennek 
ellenére bízunk benne, 
hogy így is jóval szebb lesz, 
mint a mai állapotában. A 
kivitelezés hamarosan el-
kezdődik. A területet sze-
retnénk ünnepélyesen át-
adni, melynek időpontját 
2014. szeptember 28-án 15 
órára tervezzük, de a pon-
tos programról majd értesít-
jük a lakosságot.  

 
Napelemes pályázat 

 
Megújuló energiaforrások 
létesítésére adtunk be pá-
lyázatot, melyben napele-
mes rendszer kialakítására 
kerülhet sor az egészség-
ház, az óvoda, a könyvtár 
épülete és a polgármesteri 
hivatal épületének tető-
szerkezetén. A kivitelezés 
költsége közel 27 millió Ft. 
Ennek megvalósulásával 
óriási villanyszámlák kifi-
zetésétől mentesülne az 
önkormányzat, havi köz-
üzemi kiadásaink jelentő-
sen csökkennének, azt a 
pénzt más egyébre lehet-
ne fordítani. Bízunk a pá-
lyázat sikerességében. 
Eredményhirdetés előre-
láthatólag októberben lesz. 
 

Fő úti járda 

 
Mindenki megelégedésére 
elkészült a Fő úti járda 
aszfaltozása, felújítása, 
néhány apró munka van 
már csak hátra. A régi jár-
dán szinte nem lehetett 
közlekedni, nagyon rossz 
állapotban volt, sok pa-
nasz érkezett. Köszönhető 

a falugazda Óber Ferenc 
szakmai vezetésének és a 
közmunkaprogramban 
résztvevő dolgozóknak. Ez 
a fajta járdafelújítás új volt 
számunkra, de egysze-
rűbb volt, mint a betono-
zás, és jobb időtállóbb fe-
lületet kaptunk. A felújítási 
költségek. A felújítás költ-
sége kb. 3 millió forint volt, 
ez ugyanannyit jelent, 
mintha betonozással oldot-
tuk volna meg a járda fel-
újítását. Azóta már görkor-
csolyával is közlekednek 
rajta fiatalok, jó érzéssel 
töltött el bennünket ez a 
látvány.   

 
Tudom, hogy máshol is 
problémát jelent a járda ál-
lapota, van ahol nincs is, 
de mindenkinek be kell 
látnia, ez a legforgalma-
sabb járdaszakasz az 
egész településen. Leg-
alább 9 utca van még a te-
lepülésen, ahol szükséges 
lenne a felújítása. Bízom 
benne, hogy az elkövetke-
zendő években azok is 
megvalósulnak majd. 

Ravatalozó 

 
Nagyon régi, nagyon rossz 
állapotban volt már a rava-
talozó épülete, hosszú év-
tizedek óta nem végeztek 
felújítást rajta. A katolikus 
temető kis kápolnája már 
megújult, a ravatalozó 
épülete most fog megújul-
ni. Már elkezdődtek a 
munkálatok, ami (az időjá-
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rástól függően) október 
végéig biztosan el fog tar-
tani, de gyönyörű lesz. A 
látványtervet az alábbi ké-
pen láthatják:  

 
Sokszor pályáztunk már a 
felújításra, de sajnos nem 
nyertünk, és a jövőben 
sem várható erre pályázat 
kiírása.  
Így a képviselő-testület 
úgy döntött az idén, hogy 
saját forrásból, de megva-
lósítja a felújítást.  
A beruházás előre látható 
költségvetése közel 12 
millió Ft lesz, melyet az 
önkormányzat 3 évre szóló 
kamatmentes kölcsön fel-
vételével valósít meg. A 
temetések a kápolnánál 
lesznek megtartva ebben 
az időszakban. Kérem 
mindenki megértését és 
türelmét.  
 

Könyvtár esőcsatorná-
zása 

 
Mindig van mit felújítani, 
megjavítani! A könyvtár 
épülete belülről már meg-
újult, hiszen néhány éve 
ezt megvalósítottuk, az 
idén a konditerem helye, 
és a közlekedő folyosó is 
megszépült.   
A könyvtár helyiség hom-
lokzati ablakait kellene 
még kicserélni, ezzel a 
nyílászárók is rendben 
lennének az egész épüle-
ten. Sajnos a tető cseréje 
óriási összeg lenne, (azt 

pályázatból szeretnénk 
majd megvalósítani) de 
még nem veszélyes az ál-
lapota. Az esővíz elvezető 
csatorna már nagyon 
rossz állapotban volt, he-
lyenként elrepedt, ázott a 
fal, másikat kellett feltenni. 
Az esővizet kivezettük az 
árokba, hogy ne ázzon 
alulról sem az épület. Jö-
vőre az épület külső átfes-
tésével ez az intézmé-
nyünk is szépen felújított 
lesz majd. 

 
 

Diák munka 

 
2014 nyarán is részt vet-
tünk a diákmunka prog-
ramban, és júliusban 6 főt, 
augusztusban 2 fő diákot 
foglalkoztattunk napi 6 
órában. Dolgoztak a járda 
építésénél, tevékenyked-
tek a fűnyírásnál, takarí-
tásban, festésnél. Bízom 
benne, hasznosan, ta-
pasztalatok gyűjtésével 
teltek el a mindennapok a 
munkahelyen. 

Közmunka program 

 
Jelenleg 21 fő dolgozik a 
közmunka programban, 
napi 6, illetve 8 órában, at-
tól függ, kit melyik prog-
ramba tudtuk felvenni.  
A közterek tisztán tartásá-
ban, kertek művelésében, 
takarításban, a ravatalozó 
felújításában vesznek 
részt. A programban részt 
vevők többségének októ-

ber 31-ig van szerződése. 
Szerencsére sokan el tud-
nak helyezkedni munkahe-
lyekre, többnyire Székes-
fehérvárra a nagy gyárak-
ba, így csökkenni látszik a 
segélyen lévők száma. Ez 
nagy öröm számunkra, hi-
szen így a családok meg-
élhetése is könnyebb lesz. 
 

Honlap 
 
Hosszú idő óta végre elin-
dult a honlapunk a követ-
kező cím alatt: 
www.nadasdladany.hu. 
Bár még szerkesztés alatt 
áll, és nem mindenhol tö-
kéletes, de egyre bővül a 
tartalma, és igyekszünk a 
régebbi eseményeket is 
apránként feltölteni rá. Kis 
türelmet még kérünk a 
honlap látogatóitól. 

 
    Veszélyes fák kivágá-

sa 

 
A településen 16 db fa 
van, amelyet a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság 
munkatársa veszélyesnek 
minősített, így sajnos azo-
kat ki kell vágni. Ezek a 
fák valószínűleg már belül-
ről üregesek, bármikor ket-
tétörhetnek, az idő eljárt 
felettük. Veszélyesek le-
hetnek a környéken lévők-
re, vagy ingatlanjaikra. 
Szakemberek fogják ezt a 
munkát elvégezni, a fa ki-
vágását és elszállítását 
egyaránt. A fák kivágása 
szeptember végéig meg-
történik, és utána minden-
hol pótoljuk fiatal cseme-
ték ültetésével. a kivágot-
takat. Kérem a lakosság 
megértését és türelmét. 

Veteményeskert 

http://www.nadasdladany.hu/
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Ahogyan azt már a faluúj-
ság előző számában leír-
tuk, az idei évben ismét 
veteményeztünk az ön-
kormányzatnak használat-
ra adott kertekben.  
Megkezdődött a zöldség-
félék betakarítása. Le-
szedtünk több mint 100 kg 
tököt, 10 kg zöldbabot, 10 
kg retket. Betakarításra 
vár a cékla, burgonya, 
sárgarépa, zöldség. A be-
gyűjtött termés szakszerű 
feldolgozása, tárolása és 
későbbiekben a felhaszná-
lása az óvoda konyháján 
történik.  
Sajnálattal tapasztaltuk, 
hogy „egyesek” az önkor-
mányzati dolgozók munká-
ját semmibe vették, és a 
termést egyszerűen meg-
lopták. Hiába a munka, hi-
ába az igyekezet, hiába 
minden törekvés a költsé-
gek csökkentésére. Kérem 
azt, aki lop, hagyja abba, 
mert ezzel a falut lopja 
meg. Felháborítónak tar-
tom ez az állampolgári vi-
selkedést, és amennyiben 
nem fejeződik be, ismeret-
len tettes ellen feljelentést 
fogunk tenni a rendőrsé-
gen.  
 

Lopnak a temetőben 
 
Sajnos ismét elközdődött a 
lopás a temetőben is, nem 
csak virágok tűnnek el, 
hanem egyre több kegye-
leti tárgy is, vázák, gyer-
tyatartók, stb. Szégyen-
kezhet magában az az 
ember, aki ezt teszi. Ké-
rem, tartsuk egymás tulaj-
donát tiszteletben. Ameny-
nyiben ez a folyamat nem 
áll meg, ismeretlen tettes 

ellen feljelentést fogunk 
tenni a rendőrségen.  

Varga Tünde polgármester 

 
Iskolás hírek 

 
Iskolánkban idén 2014. jú-
nius 21-én, szombaton volt 
a 8. osztályosok ballagási 
ünnepélye és a tanévzáró 
ünnepségünk. 
 
Hagyományainkhoz híven 
a tanévzárón kiosztásra 
került a nyolcadik osztá-
lyos tanulók legnagyobb 
elismerése a Nádasdy díj, 
amely 1996-ban lett ala-
pítva és eddig 61 tanuló 
kapta meg. 
 
Az ide tanév Nádasdy dí-
jasai: 
I. helyezett:  

Renácz Adrienn Dorina 
III. helyezett:  
Miklós Dávid és Tuboly 
Gergő 
Minden nyolcadikos tanuló 
sikeres felvételi vizsgát 
tett, és gimnáziumban, 
szakközépiskolában és 
szakiskolában folytatják 
tanulmányaikat. 
 
Az idei nyárra több tábort 
is szerveztünk. 
Rögtön a ballagás utáni 
héten kezdődött hagyo-
mányos Kézműves tábo-
runk Tóth Anna és Fister 
Zoltánné szervezésében.  
 
A gyerekek nagyon szép 
és egyedi kézműves tár-
gyakat készítettek, egy 
nap pedig Tihanyban és 
Balatonfüreden voltak ki-
rándulni. Aki részt vett raj-
ta, igazán tartalmas hetet 
tölthetett el. 

Kerékpáros tábort szerve-
zett Bodnár Gábor és Var-
ga Judit. 
Idén sem múlhat el a nyári 
szünet a „Nagy balatoni 
tábor” nélkül. Idén Bala-
tonszemesen volt a tábor, 
melyet Tóth Anna és Fister 
Zoltánné vezetett. 
Szűcs Szilvia vezetésével 
négy tanuló részt vehetett 
a Nádasd települések Ku-
ratóriumának támogatásá-
val megszervezett táboro-
záson Bogácson illetve 
Borsodnádasdon. 
3 turnusban 30 gyerek vett 
részt az Erzsébet tábor ke-
retében a Balaton melletti 
táborokban, kísérő peda-
gógusok: Krivács Erzsé-
bet, Nagy László és Varga 
Judit. 
Szintén az Erzsébet prog-
ram keretében 20 diák 
nyert részvételt a Forma1 
Magyar Nagydíj időmérő 
edzésére, melyre Krivács 
Erzsébet és Szűcs Szilvia 
kísérte el őket. 
Iskolánk előreláthatólag 
augusztus közepén kapja 
meg a tankönyveket. 
 
A tankönyvek pontos átvé-
teléről  minden szülőt érte-
síteni fogunk. 
Tanévnyitó ünnepélyünk 
2014. augusztus 29-én 
(pénteken) reggel  7.30 
órakor lesz az iskola udva-
rán (rossz idő esetén a 
tornateremben).  A gyere-
keknek ünneplőruhába kell 
jönni.  
 
Szeptember 1-én, hétfőn 
reggel fél nyolckor meg-
kezdődik a tanítás. Az első 
osztályos szülők az első 2 
órán, az ötödikes szülők 1 
órán lehetnek bent az 
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órán. Már az első nap ter-
mészetesen lesz étkezés 
a gyerekek számára (tíz-
órai, ebéd, uzsonna), de 
azoknak a gyerekeknek, 
akik nem az iskolában ét-
keznek, kérem, hogy az 
első nap is csomagoljanak 
enni és innivalót. 
 
Az iskola és az iskola Szü-
lői Munkaközössége által 
közösen szervezett Szüreti 
felvonulás és bál október 
11-én lesz. 
 
Minél több fiatal pár jelent-
kezését várjuk a felvonu-
láshoz!! A próbák előrelát-
hatólag szeptember első 
hetében fognak kezdődni. 

Gönczné Simon Henrietta 

 
Kedves Nádasdladányi 

Polgár! 
 
A katolikus plébánia szű-
kös anyagi lehetőségei 
mellett is komoly eredmé-
nyeket ért el az utóbbi 
években: elsősorban egy-
házmegyei segítséggel 
kifestettük a templomot, 
renováltattuk a templomto-
rony már életveszélyt je-
lentő kőelemeit, pályázat-
ból nyert összeggel pedig 
kívülről-belülről teljesen 
felújítottuk a temetőkápol-
nát.  
 
E munkák kb. 11 millió 400 
ezer Ft-ba kerültek, amiből 
csak elenyésző rész volt a 
saját erő.  

 
Ezen eredmények elérése 
csak nagyon alapos, fele-
lősségteljes, jól megterve-
zett gazdálkodás révén va-
lósulhatott meg. 
 
Sajnos, most előre nem lá-
tottan állunk súlyos anyagi 
gondot jelentő feladat 
előtt. A harangok nemcsak 
elnémultak, de tartószer-
kezetük is megroggyant, a 
harangok ezért bármikor 
lezuhanhatnak, s elektro-
mos vezérlésük is végér-
vényesen felmondta a 
szolgálatot. Megközelíté-
sük is életveszélyes, ezért 
a toronyba tilos felmenni. 
Javításuk, tartószerkeze-
tük és új vezérkő berende-
zésük 1.105.000 Ft-ba ke-
rül, amire a probléma vá-
ratlansága miatt fedezetet 
nem tervezhettünk. Plébá-
nos megpróbál minden 
külső segítséget felkutatni, 
de szükség van minden 
ladányi polgár áldozat-
készségére is.  
Ezért a vasárnapi és ün-
nepi misék után szeretettel 
várjuk a jóindulatú adomá-
nyokat a templomban. 
Megfelelő hozzáállásunk 
esetén a harangok szept-
ember végén, október ele-

jén újra szólhatnak, hívhat-
ják az élőket, sirathatják 
az elhunytakat, s ha hall-
gatunk a szavukra, enyhít-
hetik, talán nem a termé-
szet, hanem ami fonto-
sabb, a saját lelkünk viha-
rainak pusztításait. 
Szeretettel és bizalommal 
kéri minden jóakaratú 
ladányi áldozatos hozzájá-
rulását fontos feladatunk 
megvalósításához 

 
Dr. Bohus Péter plébános 

 
Konfirmáció a Nádasd-

ladányi Református  
Egyházközségben 

 
Idén pünkösdkor, június 8-
án két fiatal, Horváth Attila 
Rajmund (Nádasdladány) 
és Bagoly Dorottya (Jenő) 
tett konfirmációi fogadal-
mat gyülekezetünkben.  
 
Ezt követően részesülhet-
tek az első Úrvacsoravé-
telben. A konfirmációi 
vizsgára egy héttel koráb-
ban, június 1-jén került 
sor. 
 

 
Kovácsi Krisztián  

Nyugdíjas hírek 
 
Az idei év sem volt ese-
ménytelenebb, mint bár-
melyik előző, de talán több 
olyan említésre méltó do-
log történt, ami minden-
képpen közérdeklődésre 
tarthat számot. Falunapon 
megrendeztük a humoros 
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"PARASZT OLIMPIÁT", 
amit láthatóan sokan fo-
gadtak tetszéssel. Igaz, 
sokat fáradtunk, hogy sike-
rüljön a Somogyhárságyon 
látott rendezvényhez ha-
sonlót szervezni, de úgy 
gondoljuk, nem volt hiába-
való.  

 
Természetesen vállaltunk 
kis műsort is, de a techni-
ka ördöge lerövidítette a 
szereplést. 
  Településünkön öt éve 
volt találkozója a Nádasd-
ladányból elszármazottak-
nak. Ebben az évben is 
nagy sikere volt a rendez-
vénynek, sok hazalátogató 
meghatódva üdvözölte rég 
nem látott barátait, isme-
rőseit. Mi nyugdíjasok kis 
énekcsokorral és búcsú-
énekkel kedveskedtünk 
volt ladányi lakótársunk-
nak, remélve, hogy felejt-
hetetlen perceket szerez-
tünk számukra. 
   Klubunk (immár negyed-
szer) költözött új klubhelyi-
ségbe. Ennek fő oka a volt 
Plébánia Hivatal dohos, 
penészes levegőjű helyi-
ségei.  
Mivel a „jegyzői lakás” lakó 
nélkül állt, Polgármester 
Asszony hozzájárult, hogy 
a klub működéséhez ezt a 
lakást igénybe vehessük. 
Rengeteg segítséget kap-
tunk a lakás rendbetételé-
hez, amit ezúton köszönök 
meg mindenkinek! Külön is 
köszönjük Óber Ferenc-
nek, aki szabad idejében 

minden segítséget meg-
adott, festett, betonozott, 
stb. 
Köszönjük Polgármester 
Asszonynak, hogy ezt a 
költözést lehetővé tette. 
Minden eddigi költözés ki-
csit szomorúvá tett minket, 
hiszen, - bár tudtuk,- ne-
mes cél érdekében került 
sor a helyváltoztatásra, 
mégis nehéz szívvel hagy-
tuk el addig megszokott 
"otthonainkat". Reméljük, 
innen már nem kell to-
vábbállnunk, és igyek-
szünk továbbra is a falu 
minden rendezvényéhez 
annyi segítséget nyújtani, 
amennyit korunk és 
egészségünk enged. 
Szeptember 3.-án látoga-
tóba megyünk Mecsekná-
dasdra, testvérklubunk hí-
vására. Szeretettel hívunk 
minden klubtagot, hiszen 
ezek a baráti találkozók fe-
lejthetetlen élményt jelen-
tenek mind azoknak, akik 
velünk jönnek. Jövőre ők 
jönnek majd hozzánk. 
  Szeptember 27.-én ün-
nepeljük klubunk megala-
kulásának 25.-ik évforduló-
ját. Ez alkalomból baráti 
klubok küldöttségeit és 
természetesen saját klub-
tagjainkat is hívjuk és vár-
juk! Kérjük, tegyenek ele-
get meghívásunknak, hi-
szen az évfordulón a klub-
tagokat ünnepeljük, és 
sokoldalú tevékenységü-
ket értékeljük majd. Azt 
szeretnénk, ha sok egye-
dül élő kortársunk találna 
szerető társakra és igaz 
barátokra a klub estjein. 
Tagságunk legtöbbje 
egyedül él, itt jó társaság-
ban tölthet el néhány fél-
órát feledve a napi gondo-

kat. Ehhez kívánunk még 
sok együtt töltendő évet, jó 
egészséget, vidámságot, 
tevékeny nyugdíjas életet!  

Buzás Lajosné  

 
Óvodás hírek 

 
2014. május 15-re óvodai 
kirándulást szerveztünk a 
szülőkkel közösen, a 
veszprémi állatkertbe. A 
meteorológiai előrejelzés 
hatalmas viharokat jósolt 
erre a napra (ami aztán be 
is igazolódott), ezért gyor-
san más program után kel-
lett néznünk. Budapestre 
mentünk két autóbusszal 
egy hatalmas játszóházba, 
az Óbuda Centerben lévő 
Eleven Parkba, melyet az-
tán egész napra birtokba 
vettünk. Nagyon változa-
tos, igen jó mozgásfejlesz-
tő játékokat próbálhattak ki 
gyerekek és szülők egy-
aránt. Mindenki nagyon jól 
érezte magát, kellemesen 
elfáradtunk.  
2014. május 23-án délután 
családi napot tartottunk az 
óvoda udvarán, a húsvéti 
locsoló bál bevételéből. A 
dadus nénik, konyhás né-
nik és néhány segítő szülő 
előkészítették a hagymát, 
krumplit, ami aztán az 
óvoda udvarán két önként 
vállalkozó apuka egy nagy 
kondérban megfőzött. Egy 
nagycsoportos anyuka jó-
voltából, szintén báli fel-
ajánlásból csillám tetová-
lást csináltathattak a gye-
rekek maguknak. Voltak 
versenyjátékok, a két nagy 
csapatot gyerekek és szü-
lők alkották vegyesen. 
Fergeteges hangulat és 
szurkolás alakult ki. Akik 
nem vettek részt a ver-
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senyjátékokban, azok kü-
lönböző ügyességi és 
mozgásos játékokat pró-
bálhattak ki. A játékok után 
mindenki jóízűen fogyasz-
totta el az estebédet, ami 
igazán finomra sikerült. 
Köszönjük! Szeretnénk a 
családi nappal hagyo-
mányt teremteni, hiszen 
akik részt vettek benne át-
érezhették, hogy a rohanó 
világunkban milyen jó egy 
kicsit közösen kikapcso-
lódni, beszélgetni egy-
mással, együtt mozogni. 
Ezúton köszönjük a szülők 
és az SZMK tagok önzet-
len segítségét. 
2014. május 30-án tartot-
tuk a nagycsoportosok Év-
záró ünnepségét. Sajnos 
az időjárás nem tette lehe-
tővé, hogy az udvaron 
tartsuk a búcsúzást, ezért 
a nagyok az aulában mu-
tatták be a műsorukat, 
melynek keretét az énekes 
gyermekjátékok adták, s 
ezt fűszerezték sok-sok 
verssel.  
A gyerekek nagyon kitet-
tek magukért, szereplésü-
ket hangos taps jutalmaz-
ta. A középsősök verssel, 
dallal és tarisznyával bú-
csúztatták őket, majd Ró-
zsi óvó néni mondott Nekik 
útravalót. Végül az óvó 
nénik közös énekébe 
„Múlnak a gyermekévek” a 
szülők, nagyszülők közül 
többen is bekapcsolódtak. 
Az ünnepség végén, szin-
tén hagyományteremtő 
céllal az óvoda udvarán a 
gyermekek egy-egy lufival 
búcsúztak az óvodai élet-
től.  
 
Az SZMK tagjai a szülők 
és gyermekek nevében 

nyugdíjba vonulása alkal-
mából köszöntötték sza-
kácsnőnket, Dombai Ká-
rolyné Ica nénit. 
Június 7-én a nagycsopor-
tos gyermekek közül töb-
ben részt vettek a Faluna-
pon, évzáró műsorukból 
adtak elő egy kis csokrot 
az egybegyűlteknek. 
 
Június 1-től kezdődött meg 
a nyári élet az óvodában, 
ettől kezdve már össze-
vont csoportok működtek 
július 31-ig. Igyekeztünk a 
nagy melegben a gyerme-
kek napvédelméről és 
megfelelő folyadékpótlásá-
ról gondoskodni, valamint 
a délutáni pihenőhöz az 
alvós csoportba árnyéko-
lással elviselhető hűvöset 
teremteni. Voltunk játszó-
terezni a faluban, állatokat 
nézni, illetve az EON 
munkálatait (oszlopcserék) 
is megfigyeltük a gyere-
kekkel. Ez nagyon tetszett 
Nekik, kérdezgették több-
ször is: „Óvó néni meg-
nézzük máskor is a Neo-
nosokat?”. 
 
Augusztus hónapban az 
óvoda zárva tart. Az óvoda 
dolgozói már az utolsó hé-
ten kezdik az előkészületet 
a gyerekek fogadására. A 
2014/15-ös tanévre 19 új 
kisgyermeket írattak be, 
de lehetnek még változá-
sok. (pl.: új beköltözöttek 
stb.) Az új gyermekek szü-
lei számára még augusz-
tusban szülői értekezletet 
tartunk, melyre a szülők 
külön értesítést kapnak. 
 
Szeptember 1-én (hétfőn) 
a megszokott rendben 6 

órától várjuk a gyermeke-
ket az óvodába 16.30-ig. 

Csepi Istvánné 
 

Büszkék vagyunk Rád  
Varga Szabolcs! 

 
Sokan kísértük figyelem-
mel az U 19-es válogatott 
működését. Csoportból 
sajnos nem jutottatok to-
vább, de gólodnak és gól-
passzaidnak köszönhető-
en csapatotok kijutott a Vi-
lágbajnokságra. 
Sok fiatal álma, hogy egy-
szer a válogatott mezében 
szerepelhessen. Te példa-
kép lehetsz minden sport-
szerető fiatalnak. Ehhez a 
tehetségen kívül igen nagy 
fegyelem, sok munka és 
kitartás szükséges, és Te 
ezekkel a tulajdonságokkal 
rendelkezel. 
 Gratulálunk eddigi szerep-
lésedhez, kívánunk még 
hosszú, évekig tartó sike-
res sportolói pályafutást! 

                            
 Hutvágner Pál 

 

Vis maior pályázat 

 
Nádasdladány zártkerti ré-
szében, a Sörhegyen az 
1171 hrsz-ú dűlőt a nagy 
intenzitású, gyakran ismét-
lődő esőzés csapadékvize 
kimosta, majd a hordalékot 
a lankásabb részekre elte-
rítette, ezáltal az út bal-
esetveszélyes és helyen-
ként nagyon nehezen jár-
ható lett. A zártkerti rész-
ben vannak családok, akik 
életvitelszerűen ott laknak, 
a sörhegyi gazdák napon-
ta járnak ki, számukra a 
közlekedés nehézkessé 
vált. A képviselő-testület 
úgy gondolta, hogy vis 
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maior támogatási kérelmet 
nyújt be a dűlő út felújítá-
sára, melynek helyreállítá-
sa az előzetes költség-
becslés alapján 4,5 millió 
forint lenne. A pályázathoz 
szükséges anyagok ösz-
szegyűjtése folyamatos, a 
pályázat eredménye nov-
emberre várható.  

 
 

Lányfoci 

 

A 2013-2014-es szezon-
ban Fejér megyében  első 
alkalommal került meg-
rendezésre az U 15 kor-
osztályban  lány labdarúgó 
bajnokság. 

Öt csapat részvételével 
kezdődtek a küzdelmek: 
Balatonfüred, Csákvár, 
Fehérvárcsurgó, Törökbá-
lint, Nádasdladány. Duna-
újváros csapata tavasszal 
csatlakozott a többiekhez. 
Összesen tíz fordulóban 
zajlottak le a mérkőzések. 
Minden időpontban egy 
csapat rendezett egy tor-
nát, ahol minden csapat 
játszott mindenkivel kör-
mérkőzéses rendszerben. 
A nádasdladányi lányok 
összesen 40 mérkőzést 
játszottak ebből 22 győze-
lem,14 döntetlen és mind-
össze 4 vereség született. 

 

Legeredményesebb játé-
kosunk Vass Cintia, aki 12 
gólt szerzett és ezzel má-
sodik lett a góllövő listán. 
A tornák közben játékosa-
ink oly sportszerűen visel-
kedtek, hogy a Fair Play 
díjat is begyűjtöttük. 
Valamennyi játékos ellen-
félként tekintett a másikra, 
nagyon sportszerűen és 
kedvesen álltak egymás-
hoz. 
Komoly barátságok szület-
tek a lányok között, ame-
lyek a bajnokság befejez-
tével sem szűntek meg. 

 
Faragó Zoltán  

 

Emléknyitogató 
Helytörténeti Egyesület 

 
Örömmel értesítjük az ol-
vasót, hogy Egyesületünk 
immár hivatalos bejegy-
zéssel folytatja munkáját. 
Sok-sok adminisztrációs 
feladat megoldása után, a 
Törvényszék és a NAVH is 
hivatalosan bejegyezte 
Egyesületünket. Követke-
ző bemutatkozásunk a 
„Nyitott templomok napja”, 
2014. szeptember 20-án. 
Egyesületünk pályázatot 
nyújtott be az ARS SAKRA 
Alapítványhoz ennek a 
napnak a megrendezésére 
az alábbi programokra: 
 
14 óra Nádasdladányi Re-
formátus Templom – a 
helyben fellelhető reformá-
tus egyházi emlékek kiállí-
tásszerű bemutatása 

(fényképek, bibliák, Mi-
hályka János néhai refor-
mátus lelkészünk hagya-
tékának bemutatása). 
 
15 óra Nádasdladányi 
Római Katolikus Templom 
– a helyben fellelhető kato-
likus emlékek kiállítássze-
rű bemutatása (fényképek, 
bibliák, énekeskönyvek, 
szentképek, rózsafüzérek, 
keresztelő ruhák, a temp-
lom építésének története 
Bányai Balázs munkájá-
nak alapján) 
 
16 óra Nádasdy Kastély 
kápolnája – a Nádasdla-
dányban fellelhető baptis-
ta, evangélikus és zsidó 
emlékek bemutatása (sok-
sok ismeretlen vallási szo-
kás ismertetése). 
 
18 óra Nádasdy Kastély 
szalon – Dr. Hernádi Mária 
magánénekes és Tóka 
Szabolcs orgonaművész 
jótékonysági koncertje. 
Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt erre a nem 
mindennapi „vallástörténeti 
sétára”, melynek méltó be-
fejezéseként csodálatos 
koncert meghallgatására 
lesz lehetőség ingyene-
sen. 
Itt szeretnénk kérni, hogy 
akinek a fenti kiállításhoz 
kapcsolódó anyagok áll-
nak rendelkezésére, ajánl-
ja fel számunkra a kiállítás 
idejére. Így lesz a magán-
tárgyakból, „közös kincs”. 
Mindenkit szeretettel vá-
runk: az Emléknyitogató 
Helytörténeti Egyesület 
nevében:  
 

Borsányi Lászlóné 
                          Egyesület 
Elnöke 


