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Öreghegyi járda 
 
A képviselő-testület évek óta 
foglalkozik azzal a problémá-
val, hogy Nádasdladányban, 
az Öreg-hegyen megoldja a 
biztonságos gyalogos közleke-
dést. Sok, többgyermekes csa-
lád lakik a település ezen ré-
szén, így ők csak az út szélén 
tudtak gyalogosan közlekedni 
eddig.  
A Kastély útnak ezen a részén 
az úttest nagyon kanyargós, a 
gépjárművel közlekedők sok-
szor nem tartják be a maximá-
lis sebességet, így veszélyez-
tetve a gyalogosan haladókat. 
Elkezdődött az iskola, óvoda, a 
gyermekek rendszeresen köz-
lekedtek gyalogosan az út szé-
lén. 
 
A probléma megoldásának el-
ső lépéseként tavaly az ön-
kormányzat a buszmegállót 
alakította ki megfelelő környe-
zettel, majd a buszmegálló és 
a leendő járda csatlakozásá-
nak lejárója készült el az árok 
felett. A járda felújítása Jenőig 
több szakaszban fog megvaló-
sulni, hiszen a forráshiány mi-
att az önkormányzat nem tudja 
vállalni, hogy egyszerre elké-
szítse a járdát a falu végéig. 

 
Az idei évben a Kastély út 56-
70 házszámok közötti rész fel-
újítására kerül sor. A munkála-
tok megkezdése előtt a külön-
böző közüzemi szolgáltatókkal 
(Fejérvíz, Invitel, Magyar Posta 
stb.) az egyeztetések megtör-
téntek annak érdekében, hogy 
a járda nyomvonalában semmi 

ne helyezkedjen el, ami a gya-
logos forgalmat akadályozza. A 
felújítás a közmunkaprogram-
ban részt vevő dolgozókkal va-
lósul meg, szakember vezeté-
sével. 
 
A járdai idei szakasza szinta 
már teljesen kész, néhány na-
pon belül használatba vehetik 
a gyalogosok.  
A betonos járda felújítását a 
következő években folytatja az 
önkormányzat, éves költségve-
tésének függvényében. 

Varga Tünde polgármester  

 
 

Gyümölcsfa (Sallai) utca 
felújítása vis maior  

pályázatból 
 
Az önkormányzat vis maior pá-
lyázatot adhat be akkor, ha  
természeti károkból adódóan 
jelentős kára, illetve kiadásai 
keletkeznek. A kiadások ösz-
szegét a pályázati támogatás 
részben vagy egészben fedezi. 
Nádasdladány önkormányzata 
90 %-os támogatást kapott a 
Gyümölcsfa utca felújítására, 
10 % önrész vállalása mellett, 
így 15 millió 841 ezer Ft értékű 
kivitelezést valósíthat meg. 
 
A Gyümölcsfa utca (régi nevén 
Sallai utca) burkolata sok he-
lyen megsüllyedt, a szennyvíz-
csatorna rendszer nyomvona-
lában mély kátyúk alakultak ki, 
a korábbi aszfaltréteg szinte 
mindenhol felszakadozott, a 
közlekedés nehézkes, és néhol 
veszélyes is. Ennek oka, hogy 
a tavalyi nagy esőzések miatt a 
belvíz és talajvíz oly mértékben 
megemelkedett, hogy az utca 
északi részének a teherbírása 
lecsökkent. Az út felületén a 

téli időjárás okozta felfagyás is 
komoly károkat okozott. 
 
A 2015. tavaszán a rövid idő 
alatt nagy mennyiségben lehul-
ló esőzés következtében a ta-
lajvíz tovább emelkedett, a 
nyomvonal tovább süllyedt, a 
már meglévő kátyúk még mé-
lyebbek lettek. 
A tavalyi útjavító munkák során 
a kátyúk egyenkénti rendbeté-
tele csak ideiglenes megoldást 
jelentett, a problémát csak át-
menetileg, és rövid időre oldot-
ta meg. 
A szakértői vélemény elkészült 
az ismétlődő probléma végle-
ges megoldása érdekében.  
 
A Gyümölcsfa utca eredeti ál-
lapota aszfalt makadám volt, a 
pályázatból csak ilyen állapotú 
útburkolatot lehetett volna 
megvalósítani. 
A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a vis maior pályázat 
keretében megvalósítandó fel-
újítási munkákon felül, további 
1,7 millió Ft saját erő hozzá-
adásával az útfelületet aszfal-
tosnak készítteti el, mivel a 
munkálatok folyamán egyszer-
re ez kivitelezhető lehet. A kivi-
telezési munkák kb. 1 hónapig 
tartanak, kisebb forgalmi aka-
dályokkal, de a végeredmény 
tetszetős és jó lesz. 
 
Ismét megújul majd a települé-
sen egy útszakasz, és még 9 
utca (József Attila, Ady Endre, 
Virág, Rózsa, Ifjúság, Sport, 
Orgona (régi nevén: Fürst 
Sándor), Gyár, Kaszavölgyi, 
Arany - Sörhegy összekötő – 
külterületi útszakasz) vár asz-
faltszőnyegre. Bízunk benne, 
hamarosan ezekre az utcákra 
is sor kerül. 
 

Varga Tünde polgármester  
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Szovjet katonai emlék-
hely felújítása 

 
A Honvédelmi Minisztérium 
Háborús Kegyeleti Főosztályá-
tól kapott tájékoztatás alapján 
értesültünk arról, hogy a Fő té-
ren elhelyezkedő szovjet kato-
nai emlékhely felújítását az idei 
évben tervezik.  
 
Ennek az emlékműnek a gon-
dozása az önkormányzat köte-
lessége, amiről gondoskod-
tunk, próbáltuk méltó módon 
rendben tartani.  
Az emlékmű és környékének 
felújítását csak a központilag 
megbízott kivitelező végezheti. 
Felújítják a kerítést, az obeliszk 
fehér márvány burkolatot kap 
aranyra festett betűfelirattal, il-
letve a kerítésen belül murváz-
ni fognak, így megszépül ez a 
terület is községünkben. 
 

Varga Tünde polgármester  

 

 
 

Testvér-települési  
együttműködési 
 megállapodás 

 

Nádasdladány Önkormányzata 
a Szlovákiai Csallóköz-nádasd 
településsel együttműködési 
megállapodást írt alá 2015. 
augusztusában testvér-
települési kapcsolat kialakítá-
sára Csallóköznádasdon. 

A hivatalos együttműködési 
forma elősegíti a népek közötti 
békés együttélést, a folyama-
tos együttműködést és a cse-
rekapcsolat ápolását. Ez ösz-

tönzőleg hathat a települések 
életének minden területén: a 
szociális, gazdasági és a pol-
gári szférában egyaránt.  

 
A testvér települési kapcsolat 
hozzájárulhat az állampolgárok 
Európájának minél teljesebb 
kiépítéséhez, a két település 
közötti szoros együttműködés 
eredményezheti az anyagi és 
szellemi fejlődést is.  

Az együttműködés kiterjed 
egymás kultúrájának megisme-
résére és ápolására, a telepü-
lések lakossága közötti barát-
ság kialakítására. A lehetősé-
gekhez mérten támogatják az 
oktatás, az egészségügy, a 
közművelődés, a sport terüle-
tén településeiken működő in-
tézményeket, valamint civil 
szervezeteik kapcsolatfelvéte-
lét.  

Elősegítik minden generáció 
közötti baráti találkozók létre-
hozását. Támogatják a társa-
dalmi élet minden területén kö-
zös programok szervezését. 

 
A testvér-települési megálla-
podás lehetőséget ad arra, 
hogy a nemzetközi kapcsolatok 
építéséhez pályázatot nyújt-
sunk be, a találkozók megtar-
tásához támogatást kaphas-
sunk.  
Ezzel a lehetőséggel éltünk 
ebben az évben, és pályázatot 
nyújtottunk be a 2016-ban 
megrendezésre kerülő találko-
zóra, melynek pályázati ered-
ményéről 2016. januárjában 
fogunk értesülni. 
 

Varga Tünde polgármester 

 

 

Vigyázat! 
Trükkös pénzhez jutás 

újabb változata! 
 
Mindenkinek szeretném a fi-
gyelmét felhívni, és azért is 
írom ezt a pár sort, hogy ne 
dőljenek be, ha esetleg Önök-
nél is hasonló eset történne. 
Ismerőseim körében történt, 
hogy telefonhíváson keresztül 
próbálkoztak.  
 
Egy síró hang azzal ijesztette 
meg a felhívott személyt, hogy 
baleset történt az unokájával 
és sürgősen pénzre lenne 
szüksége. Persze ilyenkor 
mindenki rávágná, hogy jöjjön, 
mert van itthon bizonyos ösz-
szeg, de NE TEGYÉK!  
 
Kérem, vigyázzanak, hasonló 
trükkökkel a nap bármely sza-
kában és nem kizárt este – éj-
jel is próbálkoznak.  

Siki Szabolcs 

 

„Itt van az ősz, 
 itt van újra…” 

 
2015. szeptember 1-én reggel 
fél 8-kor újból megszólalt az is-
kolacsengő. Gyorsan eltelt a 
nyári szünet, és megkezdődött 
a 2015/2016-os tanév. A tan-
évet 165 tanulóval, 15 peda-
gógussal, 1 iskolatitkárral és 3 
technikai alkalmazottal kezd-
tük. 
Idén minden tanuló heti három 
alkalommal iskolatejet és egy 
alkalommal kakaót kap. Az is-
kolagyümölcs program is foly-
tatódik az 1-6 osztályokban.  
 
Hagyományainkhoz híven idén 
is a Szülői Munkaközösséggel 
közösen szervezzük a szüreti 
felvonulást, és a bált. 
A rendezvény 2015. október 
10-én lesz. A felvonulás az is-
kolai étkezdétől indul 12.00 
órakor, gyülekező 11 órakor. 
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Kérjük a tisztelt szülőket, hogy 
aki tud, a felvonulóknak egy kis 
sós, vagy édes süteménnyel 
kedveskedjen. 
A felvonulás pontos útvonalát a 
faluban elhelyezett plakátokon 
lehet majd megtekinteni. 
Szeretettel várjuk a falu apra-
ját-nagyját a megjelölt helyszí-
neken, ahol a felvonulók tán-
colni fognak.  
 

Az esti bál helye: varroda 
Zenél: Hutvágner Péter 

Támogatói adomány: 1000 Ft 
Zene, tánc, hot-dog, rétes, 

tombola 
Szívesen fogadunk tombola 
felajánlásokat  
 
2015. október 22-én iskolánk 
megünnepeli az 1956. október 
23-i forradalom és szabadság-
harc évfordulóját. 
A megemlékezés a Közösségi 
Házban lesz 14 órakor, melyre 
sok szeretettel várjuk a falu la-
kosait.                                                                                                              

Hutvágner Györgyné 
                      igazgató helyettes                                                                                                                                        

 
Óvodás hírek! 

 
Szeptember 1.-én indítottuk az 
óvodai tanévet, még ezen a 
napon a leendő kiscsoportosok 
szüleit értekezleten tájékozat-
tuk a házirendről, programunk-
ról, a beszoktatás rendjéről. 
Szeptember végére 19 kiscso-
portos, 19 középsős és 21 
nagycsoportos várható. 
 
Tízórainál bevezettük a folya-
matos étkezést. Az  eltelt idő 
alatt pozitív tapasztalataink 
vannak: a korábban érkező 
gyermekek hamarabb étkez-
hetnek, és nem szakad meg a 
játékidő sem. Nagycsoportban 
szeptember közepén elkezdőd-
tek az ismétlő foglalkozások, a 
középső csoportban október 
1.-én, a kiscsoportban novem-

ber 1-től indulnak a kezdemé-
nyezések. 
Amíg az időjárás engedi, sok 
időt töltünk az óvoda udvarán, 
kirándulást és pikniket szerve-
zünk a kastély parkba, ahol a 
természet által elengedett kin-
cseket összegyűjtjük. 
Minden csoportszobát és a fo-
lyosót is őszi díszbe öltöztet-
tünk. A nagycsoportos gyer-
mekeink műsorral készülnek 
az Idősek Napjára. 

Siligáné Soós Rozália 

 
 

Temetői konténerben 
háztartási szemét 

Felháborító!!! 
 
A temetőben elhelyezett kon-
téner azért van kihelyezve a 
kápolna parkoló mellé, hogy a 
temetőben keletkezett hulladé-
kot, elszáradt koszorút, virágo-
kat, stb. oda elhelyezzék, és 
ezzel kulturált körülményeket 
tudjunk biztosítani a temető-
ben.  
Sajnos néhány lakótársunk ezt 
nem így gondolja, hiszen a tá-
rolóban különböző háztartási 
hulladékot, elektromos eszkö-
zöket (gumi medence, porszí-
vó, kisebb bútorokat, stb.) is 
találtunk, amellyel tele lett a 
konténer, így nem lehetett be-
letenni temetői hulladékot. 
Így ez nem mehet tovább, hi-
szen az ilyen magatartás miatt 
az augusztusi hónapban két-
szer is el kellett vitetni a konté-
nert, mivel az oda nem illő 
szeméttel megtelt. Egy-egy 
konténerürítés az önkormány-
zatnak 60-70 ezer Ft-os ki-
adást jelent. 
 
Az Önkormányzat azért készít-
tette a hulladék égetőt, hogy 
csökkentse a szemétszállítás 
költségeit, ezzel könnyítve az 
egyébként is nehéz anyagi 

helyzetét, másrészt azért is, 
hogy a temetőben a rend fenn-
tartható legyen.  
A rendőrségre ezt a problémát 
jeleztük, és ezt annyiszor meg 
fogjuk tenni, ahányszor ez elő-
fordul, hiszen a közösség ér-
deke ezt kívánja. 
 
Az önkormányzat odafigyel a 
temető rendjének fenntartására 
az oda érkezők megelégedé-
sére. Ezért kérek mindenkit, 
aki szemtanúja annak, hogy a 
konténerbe nem odaillő hulla-
dékot helyeznek el, azonnal je-
lezze az önkormányzatnak, il-
letve ha módjában áll fényké-
pezze le, és a felvételt juttassa 
el az önkormányzathoz, hogy 
tovább tudjunk lépni, hiszen a 
fénykép sokat elárul a szeme-
tet kirakóról. 
 

 
 
Fogjunk össze a temető rend-
jének megőrzésére, és kérem, 
nézzék jól meg a képeken, mi-
lyen szemetet szedtünk ki a 
konténerből!!! 

Varga Tünde polgármester 

 
 

Polgárőr Hírek 
 
Pár szóban szeretném tájékoz-
tatni a lakosságot a polgárőr-
ség munkájáról.  
Erőnkhöz és a lehetőségeink-
hez képest igyekszünk minél 
több szolgálatot teljesíteni a te-
lepülés utcáin, terein.  Próbál-
juk visszaszorítani a temető-
ben tapasztalt lopásokat ki-
sebb nagyobb sikerrel.  
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Talán a lopások mértéke csök-
kenni látszik, de még sajnos az 
elkövetőt, elkövetőket nem tud-
tuk beazonosítani, viszont ha 
sikerül lefülelni a tolvajt, sír-
rongálót, komoly büntetésre 
számíthat. Ez a bűncselek-
mény ugyanis már túlmegy a 
szabálysértés határán. Ez a 
cselekmény már a bűncselek-
mények közé tartozik, ami után 
akár börtönbüntetés is szóba 
jöhet függetlenül az ellopott 
tárgy értékétől.  
Másik komoly probléma a te-
metőbe kihelyezett konténer. 
Ez a konténer kimondottan a 
temetőbe keletkezett hulladék-
nak lett ki helyezve. De sajnos 
azt tapasztalhatjuk, hogy 
kommunális hulladékkal töltik 
fel egyesek. Ha ki derítjük az 
elkövető kilétét, ő szintén ko-
moly bírságra számíthat.  
 
A következő nagyon fontos 
probléma a kerti hulladék ége-
tése. Mint ahogyan a falu új-
ságban, és a hirdető táblán ki 
helyezett tájékoztatón olvasni 
lehetett, csak a megjelölt na-
pokon és időszakban szabad. 
Amennyiben nem a rendelet-
ben előírt időpontban, nap-
szakban hulladékégetést ta-
pasztalunk, sajnos kénytelenek 
leszünk értesíteni a hatóságo-
kat a cselekmény azonnali 
megszüntetése végett.  
Ez ismét komoly anyagi bünte-
tést vonhat maga után. 
 
Személy szerint örülnék, ha ez 
a szabálysértés lenne a jövő-
ben a legnagyobb problémánk, 
de megkérek mindenkit, hogy 
az önkormányzat által hozott 
helyi rendeleteket mindenki 
tartsa be, hiszen szeretnénk 
továbbra is jó kapcsolatot 
ápolni Önökkel, nem pedig be-
jelentéseket tenni a különböző 
hatóságoknál. 
 

A 2015. szeptember 20-án 
megtartott polgárőr gyűlésen 
többek között vendégünk volt a 
Polgárdi Rendőrőrs újonnan 
kinevezett parancsnoka, Pál 
Norbert rendőr őrnagy úr.  

 
Rövid bemutatkozása után 
egyeztettünk a település köz-
biztonságának javításáról. Be-
szélgetésünk során továbbra is 
a szoros együttműködésre he-
lyeztük a hangsúlyt, hiszen 
csak egymás segítségére tá-
maszkodva tudunk eredmé-
nyeket felmutatni.  
 
Kitértünk a lakosság segítsé-
gére is, hiszen nekünk, mint 
polgárőröknek ugyan úgy 
szükségünk van erre, mint 
rendvédelmi szervekre. Gon-
dolok itt arra, hogy bátran ve-
gyék fel a kapcsolatot velünk, 
mint ahogy ezt már korábban 
is megtette jó néhány lakó, ha 
bármilyen szokatlan dolgot ta-
pasztalnak. Kérek mindenkit, 
ha idegen, gyanúsan közleke-
dő gépjárművet látnak, írják fel 
a rendszámát és hívjanak min-
ket, hogy intézkedni tudjunk.  
Továbbra se nyissanak ajtót 
idegen személyeknek, még 
akkor, sem ha valamelyik szol-
gáltatóra, vagy önkormányzat-
ra hivatkoznak. Mindenképpen 
- mielőtt bárkit is beengedné-
nek -, kérjék el az igazolványu-
kat, amit minden szolgáltató 
biztosít a saját kollégájáknak.  
 
Vigyázzanak fokozottan érté-
keikre és egymás értékeikre.  
 
Vendégünk volt a polgármester 
asszony, Varga Tünde is.  

Az imént említetteket ő is el-
mondta és megkért minket a 
helyi rendeletek betartatására, 
különösen felhívta a figyel-
münket a temető fokozott meg-
figyelésére, és a közelgő tél 
miatt az ilyenkor megszaporo-
dott falopásokra.  
Remélhetőleg, ha megérkezik 
az új – pályázaton nyert -
szolgálati terepjáró, hasznát 
tudjuk venni az ilyen, vagy ha-
sonló bűncselekmények meg-
akadályozásában, felderítésé-
ben, megelőzésében.  
Köszönöm a képviselő-
testületnek, az önkormányzat-
nak az eddig segítségét.  
Cserébe megpróbálunk min-
dent, ami erőnkből futja, hogy 
Nádasdladány lakosai bizton-
ságban érezhessék magukat.  

Tisztelettel: Bocs Lajos 

 
 

Tájékoztató 

A képviselő-testület törvényi 
kötelezettségének eleget téve 
megalkotta az ebrendészeti 
hozzájárulásról szóló rendele-
tét.  

A rendelet értelmében a testü-
let a Nádasdladány közigazga-
tási területén ebet tartó eb tu-
lajdonosokra vonatkozóan 
ebrendészeti hozzájárulást 
nem állapít meg.   

 

A testület döntött arról is, hogy 
az ALPHA-VET Kft. – vel 
(Székhely: 1194 Budapest, 
Hoffher Albert utca 38-40., Te-
lephely címe: 8000 Székesfe-
hérvár Homoksor 7.) a telepü-
lés közigazgatási területén a 
kóbor állatok begyűjtése és el-
szállítása tárgyában megbízási 
szerződést köt. A befogott álla-
tok fotói megtekinthetőek az 
Aska Alapítvány honlapján.  

Vállalkozási szerződést kötött 
az önkormányzat és Székesfe-
hérvár Városgondnoksága Kft. 
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(8000 Székesfehérvár, Szent 
Vendel u. 17/a.) a település 
közigazgatási területén kelet-
kező állati hulladék begyűjtése 
és elszállítása tárgyában. 
A fent említett szerződések 
megkötésével, az önkormány-
zat törvényben előírt kötelező 
feladatellátásairól gondosko-
dott ily módon.  
 
A képviselő-testület közszol-
gáltatási szerződést kötött a 
nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjté-
sére Szabó Kálmán 8154. Kő-
szárhegy, Deák F. u. 18. sz. 
alatti egyéni vállalkozóval. 
Azok a nádasdladányi lakosok, 
akik még nem kötöttek rá a 
szennyvízcsatorna hálózatra, 
kizárólag a fent említett vállal-
kozót bízhatják meg a szenny-
vízszippantásával. A vállalkozó 
neve, és elérhetősége: Szabó 
Kálmán 8154. Kőszárhegy, 
Deák F. u. 18. Telefon: 30/228-
3753. 
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a település honlapja vég-
re elindult, folyamatosan frissít-
jük.  
Olvashatják az éppen aktuális 
híreket, felhívásokat, közérde-
kű tájékoztatásokat. Folyama-
tosan kerülnek fel a képviselő-
testület nyilvános üléseinek 
jegyzőkönyvei, a helyi rendele-
tek, nyomtatványok, és hasz-
nos információk. Kérjük türel-
müket, igyekszünk, hogy nap-
rakész legyen a honlap feltöl-
tése.  
Szintén örömmel tudatjuk, 
hogy az Úrhidai Közös Önkor-
mányzati Hivatalnak 2015. júli-
us 1. napjától van aljegyzője, 
Dr. Pahola Tünde személyé-
ben. Az aljegyző asszony 
székhelye Nádasdladányban 
van. Hétfő kivételével minden-
nap a településen van, ügyfél-
fogadási időben lehet őt keres-
ni.   

Kalkuttai Teréz anya 
Karitász Csoport 

 
A csoport 2014. decemberi 
megalakulása után tovább foly-
tatja működését és a lehetősé-
geihez mérten igyekszik segí-
teni a rászorulókat. 
2015. évben csoportunk több 
alkalommal is kapott támoga-
tást a Veszprém - Főegyház-
megyei Karitász-tól, mely tá-
mogatásokat eljutattuk a rászo-
ruló nagycsaládosokhoz, 
egyedül élőkhöz, idősek-
hez.(Prospán cseppet, Béres 
cseppet, 25 különböző vető-
magot tartalmazó csomag) 
Augusztus hónapban ismét 
kaptunk támogatást a Vesz-
prém – Főegyházmegyei Kari-
tásztól iskolakezdési utalvány 
formájában, mellyel települé-
sünkön 10 gyermeket tudtunk 
támogatni gyermekenként 
5000.- Ft összegű utalvánnyal. 
A gyermekeket az általunk ösz-
szeállított listából az adomá-
nyozó választotta ki és név 
szerint meghatározta, hogy ki 
kaphatja. 
Szeptember hónapban Katoli-
kus Karitász adományokat 
gyűjtött a hazánkba érkező 
migránsok számára, melyen 
takarókat és hálózsákokat vá-
sárolt és azt a Röszkére szállí-
totta. A felhívásra csoportunk 
10.000.-Ft adományt tudott át-
utalni a Katolikus Karitász 
számlájára.  

Puskásné Gazdag Mónika 

 
Tájékoztatás 

fogorvosi ellátásról 
 
Tisztelt Betegek! 
2015. szeptember 1. napjától 
a fogorvosi helyettesítést Dr. 
Ozsvát Péter fogorvos látja el a 
8143 Sárszentmihály, Május 1. 
utca 33. (telefon: 785-585) 
szám alatt az alábbi rendelési 
időben:  

   Hétfőn, szerdán:      
10.00  -  13.00 óráig 

Kedden, csütörtök:   
13.30  -  16.30 óráig 

Péntek:     
13.00  -  16.00 óráig 

 
 

Emberé a munka, 
 Istené az áldás.” 

(Zsoltárok könyve,  
127. fejezet) 

 
E mottóval pályáztunk az Ars 
Sacra Alapítvány által meghir-
detett Nyitott Templomok Nap-
ja rendezvényeire, hogy méltó 
módon megünnepelhessük a 
nádasdladányi református 
templom alapkőletételének 
200. évfordulóját és az épület 
tetejének felújításához támoga-
tókat keressünk. 
Az eseményre 2015. szeptem-
ber 19-én került sor, melynek 
keretében elsőként 13.30–
16.30 között a látogatók meg-
tekinthették a református temp-
lomban a helyi felekezet emlé-
keiből álló kiállítást lelkes test-
vérek kalauzolásával. 
A rendezvény a nádasdladányi 
Nádasdy-kastélyban folytató-
dott 17 órakor egy jótékonysági 
koncerttel, melynek fővédnök-
ségét Steinbach József, a Du-
nántúli Református Egyházke-
rület püspöke vállalta, de hiva-
talos teendői miatt nem tudott 
részt venni az estén. 
A műsort Reich Szabina, az 
Emléknyitogató Helytörténeti 
Egyesület alelnöke vezette le. 
Steinbach József püspök úr 
köszöntő szavait Imre Bálint, a 
Mezőföldi Református Egy-
házmegye esperese tolmácsol-
ta a vendégek számára. Meg-
tisztelte az eseményt részvéte-
lével Kovács János, az Egy-
házmegye Főgondnoka, és 
Hajdú Ferenc, Csetény község 
református lelkésze is.  
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Üdvözlő szavaival Kovácsi 
Krisztián, a helyi református 
lelkész nyitotta meg az estet, 
majd szép, biztató és megtisz-
telő szavakkal méltatta az ösz-
szefogás erejét Varga Tünde, 
Nádasdladány Község Pol-
gármestere, sok sikert kívánva 
a célkitűzéseinkhez. 
Elsőként a Magyar Honvédség 
Veszprémi Légierő zenekara 
lépett a színpadra Katona Já-
nos alezredes úr vezetésével. 
Könnyed, szórakoztató BIG 
BAND és dixyland műfajú mű-
veket adtak elő a közönség 
nagy örömére. A hangulatot 
méltán tükrözte a lábak székek 
alatti mozgása. Szívesen tánc-
ra perdült volna a közönség. 
Rövid szünet után a nemrégi-
ben alakult Csetényi Reformá-
tus Kórus műsorának örülhet-
tünk, akik egyházi műveket ad-
tak elő Csizmadia Géza szóló-
énekével. Kezdő kórusként 
nagyon komoly és szép elő-
adást hallhattunk tőlük. 
Ezt követően az európai hírű 
székesfehérvári Primavera Kó-
rustól halhattunk magas szín-
vonalon Daróci Bárdos, Ko-
dály, Bárdos Lajos, Donizetti 
művekből álló csokrot. Az 
1972-ben alakult kórust Horá-
nyi Ottília karnagy vezényelte. 
 Az Egyesület tagjai saját ké-
szítésű ajándékokat nyújtott át 
a fellépőknek szolgálataikért. 
Az Önkormányzat segítségével 
minden fellépő csoport meg-
kapta a „Nádasdladány törté-
nete” című könyvet, hogy job-
ban megismerhessék települé-
sünk gyökereit. 
Kovácsi Krisztián református 
lelkész, köszönő szavaival zá-
rult a koncert. Az adománylá-
dában csak nem negyedmillió 
forint gyűlt össze, csökkentve a 
tetőfelújításhoz még hiányzó 
összeget. 
Köszönet illeti: 
- a Mezőföldi Református Egy-
házmegye Püspökét Steinbach 

Józsefet és az Egyházmegye 
tisztségviselőit 
- a Nádasdladányi Református 
Egyházközség tagjait és Pres-
bitériumát 
- Nádasdladány Község Ön-
kormányzatát és Varga Tünde 
Polgármesterasszonyt – akik a 
rendezés költségeinek na-
gyobb részét vállalták 
- a Nádasdladányi Nádasdy 
Ferenc Általános Iskola Igaz-
gatóját, Szekeres Zoltánnét 
- a Forster Központot, a Kas-
tély kezelőjét 
- a Honvédelmi Minisztériumot 
– aki a Légierő zenekar fellé-
pését biztosította 
- a Primavera Kórust és veze-
tőjét, Horányi Ottíliát, valamint 
Csutiné Schleer Erzsébetet, 
aki a szervezésben segített 
- a Csetényi Református Kó-
rust, Kis-Jakab Évát, a kórus 
vezetőjét, valamint Csizmadia 
Géza szólóénekest 
- Hajdú Ferencet, a Csetényi 
református lelkészt, aki segítet-
te a kórust és biztosította a fel-
lépés feltételeit 
- a Vörösmarty Rádiót, Sasvári 
Csilla szerkesztőt és Schéda 
Zoltánt, a rádió igazgatóját 
(volt Pápai diákot) – a rendez-
vény céljának népszerűsítésé-
ért 
- a Lánchíd Rádiót, Szabó 
Andrea szerkesztőt, Nádasdla-
dány, az Egyesület és a Kon-
cert hírének megjelenítéséért 
Köszönet az Emléknyitogató 
Helytörténeti Egyesület minden 
tagjának és családjainak, segí-
tőinknek, hogy szolgálatukkal 
segítséget nyújtottak a jóté-
konysági koncert létrehozásá-
ban és lebonyolításában. 
Sok sikert kívánunk Kovácsi 
Krisztián lelkész úrnak a most 
következő munkához, kívánjuk, 
hogy a tetőfelújítás sikerrel 
megtörténjen. Az Egyesület 
támogatására mindig számít-
hat. 

Emléknyitogató Helytörténeti 
Egyesület  

Nádasdladányi Általános 
Művelődési Központ  

Községi Könyvtár 
8145 Nádasdladány, 
Kossuth Lajos utca 7. 

Nyitva tartás: 
Hétfő: 9-12, 12.30-17 

Szerda: 14-18 
Csütörtök: 8-12, 12.30-16 

A Községi Könyvtárban a falu 
lakosainak ingyenes a beirat-
kozás. Egy hónapos határidő-
vel max. 8 db könyv kölcsö-
nözhető. Négy számítógépen 
lehet internetezni. Az első kettő 
óra internet használat ingye-
nes.  Térítéses szolgáltatás: 
nyomtatás 

Szabó Éva  
könyvtárvezető  

 
 

Idősek Napja  
 
2015. október 17. - Idősek 
Napja. Szeretettel várjuk a 70 
év felettieket a közösségi ház-
ba, a meghívókat személyre 
szólóan meg fogják kapni az 
érintettek 
 

Hasznos  
 
EON hibabejelentő:  
40/200-636 (közvilágítás) 
Gerlinger Éva falugazdász: 
ügyfélfogadás páratlan hetek 
hétfőin 14-16 óráig, telefon: 
70/436-2393 
Pálfi Diána családgondozó, 
gyermekjóléti szolgálat és – 
ideiglenesen - családsegítő 
szolgálat: ügyfélfogadás a pol-
gármesteri hivatalban 

hétfőn 9 -11:30 óráig, 
csütörtökön 8 - 11 óráig. 

Telefon: 20/555-96-88 
Járási ügysegéd: minden csü-
törtökön: 11:00 - 12:00 
 
Dr. Varga József ügyvédszer-
ződések, cégügyek:  
telefonos egyeztetés: 
 06-30/477-0862  


