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Miről döntött a testület
januárban ?
 Elutasította Várpalota Város
Polgármestere 2014. január 15-én
kelt „Nyilatkozat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésével
kapcsolatban” tárgyú levelében foglaltakat.
 Elfogadta a Képviselő-testület
2014. évi munkatervét.
 A testület megbízta a jegyzőt,
hogy az önkormányzat és az Római
Katolikus Egyház között a Közösségi Ház bérlete tárgyában kötendő
szerződés tervezetét készítse elő.
Rendeletek
 Megalkotta a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatát.

Miről döntött a testület
februárban ?
 Elfogadta az önkormányzat
adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek megállapítását az elkövetkező 3 évre
 A testület döntött a Sün Balázs
Óvoda felújítására pályázat benyújtásáról. A képviselő-testület a pályázat keretében a Nádasdladányi
Sün Balázs Óvoda Nádasdladány,
Kastélypark 3. sz. alatti telephelyén
az alábbi felújítási munkákat kívánja
elvégezni:
1. a fűtési rendszer átalakítása
pellet tüzelésű kazán beépítésével,
2. a napkollektor rendszer kiépítése, beintegrálása a szükséges
átalakításokkal.
A képviselő-testület a pályázat keretében 35.560.001.- Ft, azaz Harmincötmillió ötszázhatvanezer-egy
forint bruttó összegű beruházás
megvalósításához, 28.448.000.-Ft,
azaz
huszonnyolcmillió-négyszáznegyvennyolcezer forint vissza
nem térítendő támogatásra nyújtja
be igényét és a beruházás önereje-
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ként 7.112.001.- Ft-ot, azaz Hétmillió-egyszáztizenkettőezer-egy forintot az önkormányzat 2014. évi költségvetésében terület bérbeadásból
származó bevétel terhére biztosítja.
 Támogatja a Fejérvíz Zrt. javaslatát a Sárvíz medencéhez tartozó települések közös finanszírozásban
megvalósuló 2014-2016. évi egyedi
karbantartási munkáiról
 Döntött a szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
 Véleményezte Polgárdi Város
Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendeletének módosítását
 Nádasdladány Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Közép- és Kelet-Európai Történelem
és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által KKETTKK-CP-02 azonosítószámon „Az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” témában kiírt pályázat
keretében pályázatot nyújt be a
Nádasdladány Kossuth u. (68
hrsz.) alatt található világháborús
emlékmű felújítására.
 Elnapolta az Ovi-Foci Program
pályázati lehetőség tárgyalását a
következő testületi ülésre.
Rendeletek:
 Elfogadta az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet
 Megalkotta a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét

Varga Tünde polgármester

2014. évi költségvetések
elfogadása
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetéseit, amelyek alapjai az idei év
működésének. Az önkormányzat kiadási és bevételi összegei: 144 millió 579 ezer Ft, ez az összeg tartalmazza az önkormányzat működési
kiadásait, az idei év fejlesztéseire
szánt összegeket, és a béreket a
bevételek arányában.
A Polgárdi Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetése 131 millió 799
ezer Ft, melyből a hivatali szervezetnek működnie kell egész évben.
A Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulásnak 2014ben 64 millió 509 ezer Ft áll rendelkezésére, ebből az óvodát és a
könyvtárat kell fenntartani és működtetni.
Az idei évben is nagyon szoros a
költségvetés, az anyagi források
nagyon szűkösek, okosan kell a
rendelkezésünkre álló pénzt beosztani, takarékoskodnunk kell, hogy
mindenre elegendő legyen.
Helyi adó bevételek
Településünk helyi bevételeit a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó
határozza meg. Ebből az összegből
tervezhetjük fejlesztéseinket, intézményeink működéséhez szükséges
hozzájárulásainkat. Ez az összeg
sajnos nem nagy, hiszen a vállalkozások száma nagyon csekély a település méreteihez képest, ebből
adódóan a befolyt összeg is kevés.
A befizetett gépjárműadó 40 %-a
marad a településen, amelyet felhasználhatunk. Az idei évre tervezett bevétel így összesen 9,3 millió
Ft, melyre az önkormányzat számít.
Ez a terv, de hogy mennyi lesz a
tényleges bevétel, az Önöktől függ.
Minden évben elég nagy a kintlévőség, a be nem fizetett adók összege. Ezért kérem a lakosságot, hogy
adóikat fizessék be tisztességgel
március 17-ig, majd szeptember 15ig, ezzel is járuljanak hozzá ahhoz,
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hogy környezetünk
szépülhessen.
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épülhessen,

Pályázat: Első világháborús emlékmű felújítása
Nagyon sokan nem is tudják, hogy
van a településen egy I. világháborús emlékmű, a református templom
kertjében. Felújításra szorul, jelenleg méltatlan környezetben helyezkedik el, sem a Református Egyházközségnek, sem az önkormányzatnak eddig a felújításra nem volt
pénze.
Februárban pályázatot írt ki a KeletEurópai Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány az ilyen
emlékművek felújítására, környezetének szépítésére. Az önkormányzat a Református Egyházközséggel
egyeztetve beadta a pályázatát a
terület rendbetételére, illetve az emlékmű felújítására. A pályázat végösszege 2 millió 300 ezer Ft lett,
melyben az emlékmű felújítási költségei mellé betervezhettünk padot,
szemetest, hirdető táblát, kovácsoltvas kerítést, térkövezést, parkosítást. A pályázat 100 %-os finanszírozású, bízunk benne, hogy megnyerjük.

ezer forint vissza nem térítendő támogatást kapnánk, és 7 millió 112
ezer forint önerőt kellene biztosítanunk. A pályázat eredményét már
március végén megtudjuk. Bízzunk
benne, hogy nyerünk, óriási szükség lenne rá.
Közösségi ház felújítása
A közösségi ház nagy felújítása
csaknem 10 éve, 2005-ben volt, azóta kisebb javításokat hajtottak végre az épületen, de igazán nagy belső felújításra most került sor.

Az egész épület belső falait festettük, ajtókat mázoltuk, lambériáztunk, a hangtechnikát korszerűsítettük, megtörtént az igazi „tavaszi
nagytakarítás”.

Már a januári tervek között szerepelt
a május 31-i megemlékezés az I.
világháború kitörésének 100. évfordulójára. Reményeink szerint a felújítás elkészül, és a rendezvénnyel
egyben a felújított területet is ünnepélyes keretek közt átadhatjuk.
Pályázat: óvoda fűtéskorszerűsítés
A képviselő- testület februári ülésén
döntött arról, hogy az óvoda fűtéskorszerűsítésére ismét ad be pályázatot. A tavalyi évben sajnos
nem nyert pályázatunk. Jelentős
költségcsökkentést eredményezne
a
megújuló
energiaforrásokkal
megvalósítandó fűtéskorszerűsítés,
hiszen a mostani rendszer az épületben nagyon elavult, óriási költségekkel üzemel. A pályázat keretében pellet tüzelésű kazán beépítésével, illetve napkollektor rendszer
kiépítésével és beintegrálásával
újulna meg a jelenlegi fűtési rendszer.
A beruházás összege 35 millió 560
ezer forint melyhez 28 millió 448

Munkatársaim nagyon sokat, szépen és becsületesen dolgoztak,
hogy ez az épületünk is szép legyen
- köszönöm nekik, és kérek mindenkit, vigyázzon rá!!
Egészségház előtti parkoló
Régóta vágytunk már arra, hogy ha
itt helyben orvoshoz megy az ember, ne kelljen a sárba parkolnia
akár autóval, vagy kerékpárral. Az
idén ez is megvalósult.
A képviselő- testület úgy döntött,
hogy az idei költségvetésében betervezi az egészségház előtti parkoló megvalósítását, melynek kivitelezése 3 millió Ft volt. 15 autónak van
lehetősége a térköves parkolót egyszerre használni. A kivitelező kialakított egy kis területet virágoknak is,
oda rózsákat, virágokat ültettünk. A
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tereprendezés megtörtént, füvesítünk, és néhány virágzó bokrot
fogunk még ültetni erre a területre.
Hamarosan a parkoló mellé kialakítjuk a kerékpártartót, és meg kell oldanunk a csapadékvíz elvezetését
is. Többen kérdezték tőlem, hogy
nem túl magas-e a parkoló az úthoz
viszonyítva? A jelenlegi állapothoz
képest valóban úgy tűnik, de ha néhány cm vastag aszfaltot kap az út,
akkor pont jó lesz a magassága.
Bízzunk benne, hogy a jövő évi
költségvetésből az egészségház
előtti út aszfaltozását is meg tudjuk
valósítani, hiszen annak az összege
is több millió Ft lesz majd.

Kérem, vigyázzanak rá, hiszen ismét szebb lett egy területünk a községben!!
Piac tér felújítása
A képviselő testület 2013. augusztusban felemelte a közterület használati díjat, melyet az árusoknak kell
fizetni azért, hogy helyben értékesíthessenek a helyben kijelölt területen (piac téren).
Mivel ez a terület füves, sáros, lapályos, egyenetlen, szükségesnek tartottuk annak rendbetételét. Ezen túl
térköves, kultúrált területen értékesíthetnek az eladók, vásárolhatnak
a helyi lakosok.

Konditerem felújítása
A tavalyi évben értesültünk arról,
hogy az Amatőr Foci Klub nyert pályázaton 6,8 millió Ft-t a konditerem
felújítására. A felújítás márciusban
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elkezdődik, és remélhetőleg április
közepére befejeződik. Az épületen
új nyílászárókat cserélünk, átalakítjuk a belső teret, hogy tágasabb és
praktikusabb legyen, a padozatot, a
villanyszerelési dolgokat cseréljük,
korszerű világító testeket helyezünk
el, a mennyezetet szigeteljük, kívül
a bejáratnál egy belépőt alakítunk ki
kerékpártartóval, gipszkartonozunk,
festünk, stb. Nagy munkába fogunk,
teljesen átalakul, megszépül belülről
ez az épület, a sportolók jobb körülmények között használhatják ezt
a helységet.
Kátyúzás
A tél ismét kikezdte útjainkat. Rossz
állapotban van, nagyon kátyús az
Ady Endre, Fürst Sándor, Gyár, Ifjúság, József Attila, Kaszavölgyi, Rózsa, Sport, és Virág utca, azaz a 19
útból 9 önkormányzati utunk szorulna felújításra. Összesen 2400-2500
m hosszúságban kb. 4-5 m szélességben kellene utat javítanunk, ami
kb. 12-13 ezer m2 terület. Óriási
számok, és ha kiszámoljuk költségeiben, ez kb. összesen 90-100 millió Ft értékű beruházást jelentene.
Mivel az önkormányzatnak sok
olyan területe van, amelyhez szükséges a lapvibrátor használata,
gazdaságosabb volt megvásárolni
ezt az eszközt, mint bérelni, így már
saját eszközünk is van.

Pályázat jelenleg nincs kiírva belterületi utak felújítására. A szűkös
anyagiak miatt egyelőre kátyúzunk,
ideiglenes megoldással.
Bízunk abban, hogy jövőre lesz pályázati forrás, amivel tudunk néhány
utat aszfaltozni.
Kérem a lakosság megértését és
türelmét a fenti okokra való tekintettel. Köszönöm.
Pályázat: Élelmiszer segély
Nádasdladány Önkormányzata ismét eredményesen pályázott a
Gyermekétkeztetési Alapítványhoz
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még 2013-ban, és nyert közel 3
tonna tartós élelmiszert, melyben
volt liszt, kristálycukor, tartós tej és
száraztészta. 500 fő részére tudtunk
élelmiszer segélyt osztani, így segítethettünk a rászorultaknak kiadásaik csökkentésére. Az osztás
2014. február 24-én volt, a többség
megelégedésére. Reméljük, a 2014
évi fordulóban is sikerül pályázatot
nyernünk.
Járda felújítás
A Fő út 72. házszám előtti, valamint
az iskola és az ABC bolt közötti járda nagyon rossz állapotban van,
felújításra szorul. Néhány hét múlva
kezdjük ennek a szakasznak a
munkálatait. A régi járda fel lesz
szedve, és új betonozású járda lesz
a helyére. Az önkormányzat szívesen fogadja az itt lakó emberektől a
segítséget. Valószínűleg a kivitelezés során akadályoztatva lesz a
gyalogos és autós közlekedés is,
ezért türelmet és megértést kérek a
lakosságtól.
Terek, parkok virágosítása
A tavasz mindig a parkosítás, virágosítás időszaka. Az idei évben is
folytatjuk a parkosítást, virágosítást.
Kérem a tisztelt lakosságot, akinek
van felesleges virága, növénye,
amelyet fel tud ajánlani, kérem, adja
le a Polgármesteri Hivatalban, mert
elültetjük köztereinkre, parkjainkba.
Köszönöm.
Közmunka program
Ismét bővült 6 fővel a közmunkaprogramban
résztvevők
száma
március 1-től. Szükségünk is van a
munkaerőre, hiszen rengeteg munka van a településen.
Köztereinket, parkjainkat gondozzák, betonoznak, térköveznek, festenek, mázolnak, intézményeinkben, középületeinkben takarítanak,
gyermekétkeztetésben
vesznek
rész, a hivatali munkák előkészületeiben dolgoznak, és még sokan a
tanfolyamra járnak.
Nagyon sok bér jellegű megtakarítást jelent ez az önkormányzatnak,
és jót teszünk a családokkal is, hiszen így több pénzt költhetnek. Egyre csökken a segélyre szoruló emberek száma, aminek nagyon örülünk.
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Retro buli a játszótérért
Ismét jótékonysági rendezvényt
szerveztünk a közösségi ház melletti játszótérért. Sajnos a bulin nem
nagy volt a részvétel, de a kihelyezett dobozokban lévő pénzzel
együtt a bevétel 33.220,- Ft lett. Az
előző jótékonysági rendezvényekkel
összegyűjtött pénzzel együtt talán
elég lesz a hiányzó hintához, amely
EU-s szabványú, bár még folyik a
gyűjtögetés most is. Bízzunk abban,
hogy sikerül húsvétra az új hintát
átadnunk a gyermekeknek.
Ruhagyűjtő konténerek kihelyezése
A község területén 2 db ruhagyűjtő
konténer került kihelyezésre, 1 db. a
központban, 1 db. a Nyárfa büfénél,
mindkettőt a szelektív hulladéktárolók mellé helyezték el. A feleslegessé vált ruhaneműiket ebbe bele tudják helyezni. A vállalkozók 2-4 hetente ürítik, attól függően, hogy
mennyire van tele a gyűjtőedény.

Egyéb információ fel van tüntetve a
gyűjtőedényekre, azon a telefonszámon kell tájékozódni, az önkormányzat csak a helyet biztosította
ezeknek az edényeknek.
Összegzés segélyek kifizetéséről
2013 évben:
- lakásfenntartási támogatásban 62
fő részesült, melynek összege 2 millió 261 ezer forint;
- rendszeres szociális segélyben
(55 év feletti) 3 fő részesült, melynek összege 320 ezer forint;
- FHT, azaz foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 87 fő részesült,
melynek összege 11 millió 328 ezer
forint;
- rendszeres gyermekvédelmi támogatást 67 fő kapott, összesen 1
millió 119 ezer forint összegben;
- átmeneti segélyre 99 főnek 650
ezer forintot adtunk;
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 31 fő részesült, összesen
279 ezer forint összegben;
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- temetési segélyt 7 fő kapott, öszszesen 105 ezer forint összegben.
Az önkormányzat 2013. évben öszszesen 16 millió 62 ezer forintot költött a rászorultak megsegítésére. Ez
nagyon nagy szám a költségvetésben, de fontosnak tartjuk, hogy akinek kell, annak segítsünk. Szigorúan be kell tartanunk a törvényt, csak
aki jogosult a jogszabály szerint,
annak adható a segély bármely
formája, nem a jegyző, vagy a dolgozó dönti el, hogy ki kapjon, és ki
ne.
Csak az kaphat, aki a törvényi feltételeknek megfelel!!! Kérem megértésüket.
2014. évben megváltozott a segélyezés formája, most már csak önkormányzati segélyt lehet igényelni,
ami magába foglalja az átmeneti, a
rendkívüli gyermekvédelmi, és a
temetési segélyt egyaránt. 2014.
február végéig összesen 2 millió
809 ezer Ft volt a kifizetett támogatás összege. Sajnos még mindig
magas ez az összeg.
A segélyekhez természetesen kap
az önkormányzat támogatást, de
nem 100 %-ban, ezt még ki kell pótolnunk 10-20 %-kal a saját bevételeinkből, ami megint nem kevés öszszeg.
Bízunk benne, hogy egyre jobb lesz
a családok élete, egyre többen találnak munkát, és egyre kevesebb
segélyt kell kifizetnünk.
Már értesültek az előzőekben arról,
hogy az önkormányzat nyert szociális tűzifa pályázatot 586 740,-Ft értékben, és ebből 141 fő részére tudott biztosítani tűzifát. A fa elfogyott,
az elszámolás folyamatban van a
Magyar Államkincstár felé. Szerencsére nem volt hosszú és hideg tél,
reméljük hamarosan itt a tavasz.
Varga Tünde polgármester

Nyugdíjas Hírek
Ez évben sajnos adósok maradtunk
a Nőnapi köszöntéssel, melynek
technikai
oka
volt.(klubhelyiségünkben még mise
van vasárnaponként, így a terem
nem alkalmas ünneplésre, a Közösségi Házban más rendezvény volt)
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Ez úton kérünk elnézést klubunk
hölgytagjaitól, és így utólag fogadják
szeretetteljes jókívánságainkat!
Értesítjük barátainkat és támogatóinkat, hogy hagyományos "télbúcsúztató" vidám műsorunkat március 29.-én szombaton tartjuk. A műsor este 6 órakor kezdődik, és bállal
folytatódik, amelyen a már megszokott jó zenére lehet táncolni, amíg el
nem fáradnak. Tombola is lesz! A
rendezvény helye a Közösségi Ház,
helyfoglalás érkezési sorrendben.
Támogatói jegyek a helyszínen és
elővételben Fisternénél válthatók.
Reméljük az előző évekhez hasonlóan most is sokan tisztelnek meg
minket jelenlétükkel, és biztatják
majd tapssal a vállalkozó szellemű
"örökifjú művészeket".
Támogatásként elfogadunk tombolatárgyakat is.
Szeretettel várunk minden vidámságot kedvelő barátot ismerőst, és
természetesen klubtagjainkat!
Közöljük, hogy klubunk ez évben
ünnepli megalakulásának 25.-ik évfordulóját, és ez alkalomból baráti
klubok küldöttségeit is szeretnénk
klubtagjainkon kívül meghívni. A
műsoros rendezvény bevételével
szeretnénk a tervezett ünnepséget
színvonalassá tenni. Kérjük, ha teheti, látogasson el 29.-én a nyugdíjasok műsorára, és amellett, hogy
jól szórakozik, támogatásával hozzájárul tervünk megvalósításához.
Buzás Lajosné klubvezető

Óvodás hírek
A helyi nevelési programunk alapján
2014. február 3-14 között egészség
projekt volt az óvodában. A projekt
ideje alatt kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekek egészséges
életmódjára, beleértve az egészséges táplálkozást és a rendszeres
mozgást is.
Szeretnénk megköszönni a szülők
támogatását és közreműködését
programunk sikeres lebonyolításában.
Nagyon sokféle zöldséggel, gyümölccsel érkeztek ezen időszakban

4.
a gyerekek. Ezek segítségével
rengeteg új tapasztalattal gazdagodtak, összehasonlítottuk azok
nagyságát, mennyiségét, formáját,
beszéltünk a felhasználásukról. A
tízóraihoz naponta zöldségtálat kínáltunk, zöldségsalátát készítettünk,
valamint párolva is megkóstolhatták
az óvodások. Alapítványunk mind
három
csoportnak
vásárolt
Smoothie Makert (gyümölcs centrifuga) készüléket, melynek segítségével készítettünk friss zöldség és
gyümölcsleveket. Sok szó esett a
téli vitaminpótlás fontosságáról, az
aktuális betegségekről, az orvos
gyógyító munkájáról.
A program részeként február 12.-én
Ódorné Juhász Emőke tartott előadást a háztartási balesetekről,
égési sérülésekről, bemutatta az újraélesztés helyes technikáját.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy
a téma fontossága ellenére nagyon
kevés szülő jelent meg az előadáson. Az egészség program zárásaként február 14.-én került megrendezésre az óvodai farsang. Bár a
betegségek miatt sok volt a hiányzás, a jelenlévő gyermekek ötletes
jelmezeikben vidáman töltötték a
délelőttöt, frissen készült gyümölcslével és egészséges összetevőkből
készült süteményeket fogyasztottak.
Siligáné Soós Rozália óvodavezető

Iskolás hírek
2013. december 18-án iskolánk 14
fővel a Polgárdi Kőbányában bányarobbantáson vett rész Szűcs Szilvia
tanárnő vezetésével.
Ezúton köszönjük Molnár Lajos Úrnak az élményt és a segítséget!
Január 22-én a Magyar Kultúra napja alkalmából egy országos szintű
közös versmondáson vett részt az
egész iskola, melynek keretén belül
a Himnuszt Jordán Tamás színművész vezetésével együtt szavaltuk.
Az előző hónapokban tanulóink három alkalommal színházlátogatáson
vettek részt a Vörösmarty színházban, ahol két alkalommal a Koldus
és királyfi, egy alkalommal az Indul
a bakterház c. színdarabokat tekintették meg.

Nádasdladányi Hírek
Februárban a 8. osztályos tanulóink
Székesfehérváron a Deák Ferenc
Szakképző Intézményben tettek látogatást, majd a Gazdaság Házában a fenntarthatóbb életmódért egy
előadást hallgattak meg, melynek
mottója: „A gazdaság zöldre vált!”
Február 15-én volt a farsangi bál,
melynek keretében több tanuló öltözött ötletesnél ötletesebb jelmezekbe. A felsős osztályok színvonalas
műsorral szórakoztatták a közönséget. Tanulóink a szülők által felajánlott süteményeket a rendezvény
alatt ingyen fogyaszthatták.
Köszönjük a szülőknek kreatív jelmezeket, a sok süteményt. Külön köszönjük a szülői munkaközösség
támogatását.
Március 14-én 17:30-kor a Közösségi Házban rendeztük meg a
Nemzeti ünnepre való megemlékezést, melyet fáklyás felvonulás és
koszorúzás követett.
Március 21-én ünnepeljük iskolánkban a Víz Világnapját. Hagyományainkhoz híven e jeles nap alkalmából a diákok is és a dolgozók is
kékbe öltöznek.
Domján Barbara 7. osztályos tanulónk bejutott az Országos Diákolimpia Tollaslabda bajnokságra Győrbe, amely március 28-29-30-án
lesz.
Iskolánk 2014. április 15-én, kedden
papírgyűjtést szervez 12.00-16.00
óráig. Nemcsak papírt lehet hozni,
hanem pet. palackot és a műanyag
kupakokat is. Aki teheti, kérem,
hozza el. Köszönjük.
ISKOLAI BEIRATKOZÁS:
- 2014. április 28-29-30-án
(hétfő, kedd, szerda) 8.00
órától 18.00 óráig.
TAVASZI SZÜNET: április 17-22-ig
tart. Szünet előtti utolsó tanítási nap
április 16. szerda, szünet utáni első
tanítási nap április 23. szerda.

Kedves
Nádasdladányi Polgárok!
A mostani vasárnapokon Szent Pál
a korinthusi hívekhez írt 1. levelének az első fejezeteit olvassuk, ahol
az Apostol különbséget tesz Isten
bölcsessége és e világ bölcsessége
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között. „Bölcsességet hirdetünk mi
is, de … nem ennek a világnak bölcsességét, … hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét, melyet az
Isten öröktől fogva előre elrendelt a
mi
dicsőségünkre”
(2,
6-7).
Bölcsesség. Hogyan létezhet kétféle
bölcsesség, Isten szerinti és e világi
bölcsesség? Nyilvánvaló, hogy az
Isten szerinti a minden körülmények
között igazolódó, a világ szerinti viszont csak valami gondolkodásbeli
csavarral manipuláltan igazolható
bölcsesség. Ilyen gondolkodásbeli
csavar annak az állításnak elfogadása, hogy az ember jobban tudja,
mi szolgálja igazabban az ember javát, mint az ember Teremtője, az
Isten.
Amit Szent Pál e világ bölcsességének nevez, az a magát Istentől függetlenített ember gyakorlati álláspontja, ami „nekem ez a megfelelő”
alapon mindent helyesnek tarthat,
akármilyen gonoszság is az. Ha az
ember függetleníti magát Istentől,
nem marad biztos pontja, minden
viszonylagossá válik. Így példás életű, jó embernek gondolhatja magát
például az, aki másokat megkárosítva, esetleg nyomorba taszítva
gazdagodik, de még a múlt század
gyilkos diktatúráinak cselekvő kiszolgálói is, mondván, hogy amit
tettek, azt a faji felsőbbrendűség
vagy az osztályérdek szempontjai
igazolják. Magától értetődik, hogy
így viszonylagossá válik az emberi
cselekedet értékelése is: amit az
egyik ember bűnnek tart, a másik
ember akár erénynek is tekintheti.
Az élet minden területére jellemző
lesz valami kiábrándító kettősség,
fájóan tapasztaljuk például, hogy jog
és igazság milyen messze eshetnek
egymástól, s lassan így válik el
egymástól gyakorlati következményeit tekintve erkölcs és etika: ma
már hozzá kell szoknunk ahhoz,
hogy etikusnak tekintsünk akár égbekiáltó
gazságokat
is.
Ha nem akarjuk, hogy akármit helyesnek kelljen elismernünk, ha nem
akarjuk, hogy akármit igazságként
lehessen velünk elfogadtatni, ha
nem akarjuk, hogy akármire rá lehessen bennünket venni, szükségünk van Istenre, az általa kinyilat-
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koztatott

erkölcsi

elvekre.

Amikor most választani lehet, hogy
a tanulókat hit- és erkölcstanra vagy
etikára íratják be a szülők, annak a
megfontolásával döntsenek, hogy a
minden körülmények között igazolódó isteni bölcsesség által kinyilatkoztatott erkölcsi elveket akarják
megismertetni gyermekeikkel, vagy
rábízzák őket egy olyan bizonytalan
alapra épült etikára, amelynek az
elvei ma igazak, holnap talán már
túlhaladottaknak tekintik őket.
Mi, az igazi, örök isteni bölcsesség
szerint akarjuk berendezni és élni
életünket, s erre akarjuk nevelni fiataljainkat is, mert így igazodhatunk
el biztosan annak eldöntésében, mi
a helyes, mi a helytelen, s végül is
ennek a bölcsességnek igaza világosodik meg minden ember előtt, s
ennek a fényében látjuk majd be,
hogy méltók vagy alkalmatlanok vagyunk-e annak a jutalomnak elnyerésére, amit ebben az írásában
Szent Pál így jellemez: „szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szív
fel nem fogta, amit Isten azoknak
készített, akik szeretik őt (2, 9).
Dr. Bohus Péter
Plébános

Böjti Evangelizáció
Mit tett Jézus érted?
I. este
2014. március 19. szerda 18 óra
Mit tett Júdásért, az árulóért?
Lukács 22, 1-8.
II. este
2014. március 20. csütörtök 18 óra
Mit tett Péterért, a tagadóért?
Lukács 22, 31-34.
III. este
2014. március 21. péntek 18 óra
Mit tett Jánosért, a szeretettért?
János 19, 25-30.
Helyszín:
Nádasdladányi Református Gyülekezeti Ház (Kossuth u. 23.)
Szolgál:
Földvári Tibor református lelkipásztor (Budapest-Pasarét)
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!

Nádasdladányi Hírek
Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

2014. március 21.
Összesen 19 nevezett bor volt terítéken, ebből 11 fehér, 5 vörös és 3
rozé.

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete ingyenes jogi
tanácsadást indít család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.
Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken
10.00 - 12.00 óráig
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ,
ELÖZETES BEJELENTKEZÉS
06-20/562-96-19 TELEFONSZÁMON

VIDOR NAP-I
Bor-vetélkedő
A kevés érdeklődő ellenére nagyon
jó hangulatban telt az első Vidornapi borvetélkedő, amit a helyi gazdáknak szervezett a Nádasdykastély és a Polgármesteri Hivatal.
Amíg a szorgalmas (több mint 2 és
fél óráig tanácskozó) zsűrit várták a
nevezők és vendégek, a Báthory fivérek alkotta, Vadrózsa citera zenekar boros-vigadós nótáira „mulathatott”, miközben a vetélkedő borokat
is kóstolgathatta.
Nem hogy sértődések lettek volna,
de a zsűri elnök, Májer István véleményét az eredményhirdetés után
egy kötetlen eszmecserében még ki
is kérték a résztvevők.

Összesen 20 pontot szerezhetett
egy bor. A tisztaságára 0-2 pontot, a
színére 0-2 pontot, az illatra 0-4
pontot, az összbenyomásra 0-12
pontot. Vörösboroknál a szín és az
illat pontszámai felcserélődnek.

A fehérboroknál nagyon éles volt a
verseny és az 5 fős zsűrinek is csak
hosszú eszmecsere után sikerült
egyezségre jutnia. Holtverseny alakult ki az élmezőnyben, így két 1.
helyezet lett kihirdetve, Fazekas
Zoltán, vegyes fehérbora (Sörhegyi
középdűlő) és Szabó Kornél Hárslevelűből és Ezerjóból jól összeállított bora nyűgözte le a bíráló bizottságot.
Ebben a kategóriában a nagy számra való tekintettel egy második helyezett is lett, Winter Lajos (itt máris előre szegezném, hogy a bárminemű részrehajlás elkerülése végett, már az átvételtől számozást
használtunk nevek helyett)
Vörös bor kategóriájában Fazekas
Zoltán Otelló bora (Sörhegyi középdűlő) volt a nyerő.

6.
Húsvéti játszóház
Április 20-án (vasárnap) délután 14
órától húsvéti játszóházba várjuk az
óvodásokat, kisiskolásokat, szülőket, nagyszülőket, és minden érdeklődőt.
Lesz húsvéti ajándékkeresgélés a
fűben, húsvéti versek versenye, tojásgurítás, enni-inni való, és néptánc. Remélhetőleg addigra meg
lesz az új hinta a játszótérre, amelyet a gyermekekkel együtt fel tudunk avatni.

Elérkezett az adóbevallások
ideje…
Kérjük, támogassák adójuk 1%-ával
a helyi civil szervezeteket:
Sün Balázs Alapítvány a Nádasdladányi Óvodás Gyermekekért:

18492422-1-07
Gróf Nádasdy Ferenc Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány:

18492635-1-07
Nádasdladányi Polgárőrség:

18268489-1-07,
Amatőr Futball Club Nádasdladány:

18502284-1-07
Nádasdladányi Környezetvédelmi
Egyesület:

18010798-1-07
„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány:

Rozé kategória nyertese Varga Ferenc.
Okleveles elismerést és serleget
kaptak az első helyen végzettek, a
résztvevők (Deák József, Hollósi
László, Magyari Csaba, Kocsis
Károly, Vágner Pál, Winter Tibor).
A jelen vetélkedőn indulók további
folytatásra és megmérettetésre is
igényt tartanak, így valószínű nem
ez volt az utolsó bor-vetélkedő aminek a kastély helyt adott. Bízunk
benne, hogy mások is kedvet kapnak és több érdeklődő kóstolót vonz
majd a program.
Winterné Holler Mónika
(Nádasdy-kastély)

18495463-1-07

Bár még nem tudjuk milyen tavasz
és nyár vár ránk, már most nyomatékosan kérek mindenkit, hogy az
ingatlana előtti árkok, átereszek
tisztántartásáról,
karbantartásáról
gondoskodjon, hiszen ez az ingatlan
tulajdonos kötelessége.
Varga Tünde polgármester

Nádasdladányi Hírek
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Református Hit és erkölcstan
„Neveled a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Példabeszédek könyve 22,6
Kedves Szülők!
A 2014/15-ös tanévben, az első, második, és az ötödik, hatodik osztályos tanulók órarendje, új tantárggyal
bővül: ERKÖLCSTAN-nal. Lehetőség van azonban arra, hogy ezt a tantárgyat, a szülők nyilatkozata alapján valamely egyház szervezésében tartott: HIT és ERKÖLCSTAN-nal „kiváltsák” a tanulók.
A Református Egyház is felkínálja a Hit és erkölcstan választhatóságának lehetőségét. A Református hit és
erkölcstan, 100%-ban, bibliai történetek és igazságok alapján kíván a gyerekek életkorának megfelelően beszélni a
családról, a szűkebb és tágabb értelemben vett közösségről. (iskolától a társadalomig.)
A Református Egyház kerettanterve szerint, minden évfolyamon van egy központi téma, mely meghatározza az
adott évfolyam tematikáját:
Év
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Cím
Szimbólum Vezérfonal
Isten szerete- Fészek
A kisgyermek számára fontos a biztében
tonság. Isten szeretetében ilyen biztonságot tapasztalhat meg.
Isten útján
Út
Isten a tanítványság útjára hív, ahol
Vele járhatunk.
A szabadító Repülő
Isten szabadító szeretetében bontaIstennel
madár
kozhat ki az életünk.
Isten uralma Korona
Isten uralma, irányítása alatt élhetjük
alatt
az életünket.
Istennel
a Útjelző táb- Az év célja annak a megalapozása,
döntéseinkben la
hogy Isten tud és akar segíteni a döntéshelyzetekben is. Szabad hozzá fordulni!
Isten
fényé- Nap
Nemcsak egy döntést, hanem életünk
ben
minden eseményét Isten kezébe tehetjük, és Isten fényében szemlélhetjük
azokat
Isten vonzá- Nyitott kapu Isten magához hív egyéneket és kösában
zösségeket. Ugyanakkor küld egymás
felé.
Isten tükrében Tükör
Az év célja Isten tükrébe nézve az Isten által látott és Igéje által közvetített
reális és bátorító énkép erősítése, valamint biblikus Isten- és emberkép
kommunikálása.

Az évfolyamonkénti központi témát mind Ó, mind Újszövetségi történetek segítségével dolgozzuk fel, valamint beszélünk arról, hogyan mutat Isten utat a mindennapokban, hogyan szól hozzánk Isten ma, hogyan formál
Isten közösséget, valamint beszélünk az ünnepek kapcsán ünnepeinkről is.
Mivel az etika (erkölcstan) nem más, mint cselekvéselmélet, fontosnak tartjuk a cselekedeteink abszolút normához való igazítását. Ezt a normát Isten adta az embernek, azért, hogy védje az ember méltóságát
és életét. Ehhez a méltóságteljes emberi léthez szeretnénk hozzásegíteni gyermekeinket, amennyiben úgy döntenek, hogy református hit –és erkölcstant választanak gyermekük részére.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a református hit-és erkölcstan választásának nem feltétele a felekezeti tagság, de nem feltétel az sem, hogy a gyermek meg legyen keresztelve. A választás ezen a nyilatkozaton
a 2014/15-ös tanévre vonatkozik. Amennyiben a következő tanévben módosítani kívánják döntésüket, van rá lehetőség. (egy május 20-ig leadott új nyilatkozattal)
Amennyiben további kérdésük lenne, szívesen válaszolok, az alábbi elérhetőségen:
E-mail-ben: kkristian@mailbox.hu; telefonon: 06-30-670-7109
Tisztelettel:
Kovácsi Krisztián lelkész
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Felhívás!
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évtől kezdődően az önkormányzati választások évében kitüntető címet és elismerő díjat adományoz, ezért a képviselő-testület szeretné megismerni a lakosság véleményét az alábbi kérdésekben:
1. Kinek adományozná 2014-ben a Nádasdladányért Emlékérem elismerő díjat?
2. Kinek adományozná 2014-ben a Nádasdladány Díszpolgára kitüntető címet?
A 4/2003. (III. 18.) önkormányzati rendelettel állapítottuk meg a "Nádasdladányért emlékérem" díj adományozásáról szóló szabályokat. E szerint:
"A díj annak a magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett
abban, hogy Nádasdladány község épüljön, szépüljön, gyarapodjon, fejlődjön, lakosai gazdagodjanak anyagi
és szellemi értelemben egyaránt és egyébként példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll."
A 3/2003. (III. 18.) önkormányzati rendelettel állapítottuk meg a "Nádasdladány Község Díszpolgára" cím
adományozásáról szóló szabályokat. E szerint:
"A "Nádasdladány község díszpolgára" cím annak a magánszemélynek adományozható, aki kiemelkedő
tevékenységével, életművével olyan elismerést szerzett, mely hozzájárul a község jó hírnevének öregbítéséhez és egyébként példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll."
Ismertetjük az elmúlt években a fenti megtisztelő címmel, illetve díjjal kitüntetett személyek névsorát:
ÉV
Nádasdladány Község Díszpolgára
Nádasdladányért Emlékérem
2002
Hutvágner Károlyné
2003
Gróf Nádasdy Ferenc
Dr. Szabó Józsefné
2004
Dr. Szemeti Ferenc
Kiss Lajos
2005
Buzás Lajosné
Csizmadia Ferencné
2006
Dudás Zoltán
Katona Lajos
2007
Dudás Zoltánné
Galaczi Zoltánné
2008
Mérai Károly
Borbély Józsefné
2009
Dr. Lovas György
Tóth István
2010
Frikton Istvánné
Kérjük, az alábbi véleménykérő lapot szíveskedjenek kitölteni és 2014. április 15-ig az alábbi helyeken található gyűjtődobozokban elhelyezni:
- Gyógyszertár
A fenti kitüntetésekkel járó plaketteket
- Joker, Ari-bolt
a 2014. június 7-én tartandó falunapon
- Polgármesteri Hivatal
adjuk át, ünnepélyes keretek között.
Segítségüket köszönjük:
Magyari Csaba Ügyrendi Bizottság elnöke
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 2014-ben
A Nádasdladányért Emlékérem díjra az alábbi személyt jelölöm:
…………………………………………………….
Rövid indoklás:
………………………………………………………………………………………………………………………
A Nádasdladány Község Díszpolgára címre az alábbi személyt jelölöm:
…………………………………………………….
Rövid indoklás:

