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IDŐSEK NAPJA
NOVEMBER 8.
Hagyományainkhoz híven az
idei évben is megtartottuk az
idősek napját. A 70 év felettieket köszöntötték a gyerekek
szép, meghitt műsorukkal.
Átadtuk az idén is a soron következő “Nádasdladány legidősebb lakója” címet, és az azzal
járó elmék plakettet és ajándékot Temesi Rudolfnénak, aki
1922-ben
Nádasdladányban
született. Bözsi néni sajnos nem
tudott eljönni a rendezvényre,
így otthonába köszöntöttük őt.

(GYEA) pályázatot ír ki a rászoruló gyermekek segítésére,
melyben valamilyen nagy kereskedelmi üzletlánccal, vagy
pénzintézettel együttműködve
próbál segítséget nyújtani az
önkormányzatokon keresztül.
Nádasdladány minden évben
beadja pályázatát, az idei évben
2 ilyen pályázatunk is nyert.
Az egyik pályázaton 28 fő
gyermek hétvégi és iskolaszüneti napokra jutó élelmezését
tudjuk segíteni a kapott tartós
élelmiszerrel fél éven keresztül,
mely támogatást a Lidl és a
P&G cég adta. Ezt a támogatást
a pályázók közül 4 település
kapta meg, köztük mi is. A nyertes pályázónak vállalni kellett,
hogy december 4-én elviszi a
gyermekeket a Budapesti Állatkertbe.

Az ünnepeltek a vacsora után
beszélgettek, felidézték régi közös emlékeiket. Reméljük, még
sokáig köszönthetjük őket az
idősek napja alkalmából.
Varga Tünde polgármester

SIKERES PÁLYÁZATOK A
RÁSZORULÓ GYERMEKEKÉRT
Az önkormányzat minden évben
nagy figyelmet fordít a rászoruló
családok megsegítésére, főként
a gyermekekre, és nem csak a
karácsonyi időszakban. “Adni
mindig jó”, de mivel az önkormányzat anyagi forrásai ehhez
nagyon szűkösek, így a pályázati forrásokat próbáljunk maximálisan kihasználni.
Szinte minden évben a Gyermekétkeztetési
Alapítvány

Ez meg is történt, külön busszal
felutaztunk Budapestre, ahol a
gyermekek személyesen találkoztak Oláh Gergővel (énekes)
és Berki Krisztiánnal (olimpiai
bajnok).

A helyszínen egy kedves műsor
után télapócsomagot kaptak tőlük, illetve megvendégelték

őket, majd ingyenesen végigjárhattuk az állatkertet. Az idő is
kedvezett nekünk, ragyogott a
nap, a gyerekek nagyon jól
érezték magukat. Az első élelmiszer csomag kiosztására
december 18-án kerül sor.
A 28 fő gyermeket az iskola és
az óvoda szakemberei, illetve a
gyermekjóléti szolgálat munkatársa és a védőnő közösen választották ki rászorultság alapján. A pályázat összes pénzügyi
értéke (melyet a gyermekek
élelmiszer csomagban kapnak
meg) 1 millió 260 ezer Ft.
A másik pályázaton 30 fő gyermek hétvégi és iskolaszüneti
napokra jutó élelmezését tudjuk
segíteni a kapott tartós élelmiszerrel fél éven keresztül, mely
támogatást a Raiffeisen Bank
adta. Ezt a támogatást a pályázók közül 10 település kapta
meg, köztük mi is. A pályázat
elnyerésének feltétele az volt,
hogy egy internetes közösségi
oldalon az Alapítvány által kiválasztott 20 településre szavazni
kellett. A kiválasztott 20 település közül a 10 legtöbb szavazatot kapott település nyert, köztük Nádasdladány is. Itt ismét
jól vizsgáztunk, hiszen a bebizonyosodott, hogy az összefogással nyerni lehet.
Segítséget kértünk a facebookos társaktól, hogy szavazzanak,
így közösen segítettünk a rászorulókon, nyertünk: a pályázat összes pénzügyi értéke
(melyet a gyermekek élelmiszer
csomagban kapnak meg) 1 millió 350 ezer Ft.
A 30 fő gyermeket az iskola és
az óvoda szakemberei, illetve a
gyermekjóléti szolgálat munkatársa és a védőnő közösen választották ki rászorultság alapján.
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Köszönjük mindenkinek, aki segített, és szavazatával hozzájárult ahhoz, hogy néhány gyermek életminőségén együtt javítsunk.
Szép karácsonyi ajándék ez a
településnek, és azoknak, akik
majd megkapják ezeket az
élelmiszer csomagokat.
Nem csak most, karácsony alkalmából jelent segítséget ez a
támogatás, hanem fél éven keresztül, összesen 58 fő gyermeknek, összesen 2 millió 600
ezer Ft értékben.
Köszönjük mindenkinek, aki
bármilyen módon részese volt
ezeknek a sikeres pályázatoknak.
Varga Tünde polgármester

A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A SZOCIÁLIS
TÜZIFA
TÁMOGATÁSRÓL
Az Önkormányzat ebben az évben is pályázott szociális tűzifára, és ezen a pályázaton nyert
657.860,- Ft összeget, mely
összeg 37 erdei m3 tűzifát jelent. Ehhez még önrészként vállalni kellett az önkormányzatnak
46.990,- Ft saját forrást.
Természetesen ez a fa nem
„magától” érkezett hozzánk, hanem a fuvarról az önkormányzatnak kellett gondoskodni.
A fát méterben, azaz felvágatlanul kaptuk, ennek összes fuvarköltsége 140.970,- Ft volt.
A méterfát összevágatta az Önkormányzat 74 600,- Ft összegért, mivel így lehet az igényelt
segélyre jutó fát kimérni. Az
igényléseket külön nyomtatvány
kitöltésével lehet benyújtani a
hivatalban, legkésőbb 2015. január 31-ig.
A kérelmezőnek az igénylőlap
mellékleteként csatolni kell a
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családtagok előző hónapról
szóló nettó jövedelem igazolását. A támogatás feltétele, hogy
a kérelmező háztartásában az 1
főre jutó havi jövedelem nem
haladhatja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb öszszegének 150 %-át, amely jelenleg 42.750,- Ft, egyedülálló
esetében pedig annak 200 %át, azaz 57.000,- Ft-ot.
A kérelmeket beérkezésük után
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ügyintéző
összesítése után szükség szerinti időpontban elbírálja, a döntésről a kérelmező határozatban
értesül.
A megítélt tűzifa elszállításáról
a kérelmezőnek kell gondoskodni.
Az igénylés határidejét (január
31.) szükséges betartani és betartatni, mivel az önkormányzatnak február 15-ig el kell
számolni a pályázaton kapott
támogatással.
Buzás Lajosné elnök

TISZTELT OLVASÓ!
Örömmel tájékoztatom, hogy
2014.
december
05-én
pénteken
megalakult
az
önkéntesekből álló Nádasdladányi Kalkuttai Teréz anya
nevét viselő katolikus karitasz
csoport.
Csoportunk célja, hogy segítsük
az
idős,
beteg,
vagy
önhibájukon
kívül
nehéz
helyzetbe került embereket –
családokat.
A segítség mindig személyes
kapcsolaton alapul.
Ahhoz,
hogy
munkánkat
hatékonyabban tudjuk ellátni,
kérjük
jelezzék
ha
olyan
személyről
esetleg családról
tudnak aki segítségre szorul.
A Kalkuttai Teréz anya Katolikus Karitasz csoport tagjai:

2.
Csepi Istvánné, Kiss Bertalanné, Óber Ferencné, Puskás
Lászlóné, Puskásné Gazdag
Mónika.
Tisztelettel:
A Nádasdladányi Kalkuttai Teréz anya csoport nevében
Puskásné Gazdag Mónika

JÁRÁSSAL, KÖZÖS HIVATALLAL KAPCSOLATOS
VÁLTOZÁSOK
A médián keresztül mindenki értesülhetett arról, hogy törvényi
változás alapján a Polgárdi Járási Hivatal 2015. január 1-től
megszűnik, amelyhez Nádasdladány is tartozott 2013. január
1. óta. A Polgárdi Járási Hivatalhoz tartozó települések az
Enyingi Járási Hivatalhoz, illetve
a Székesfehérvári Járási Hivatalhoz fognak tartozni.
Nádasdladány 2015. január 1től a Székesfehérvári Járási Hivatalhoz fog tartozni. Polgárdin
megmarad az okmányiroda, valószínűleg kormányablak kerül
kialakításra, így a településen
lakók továbbra is ott tudják intézni oda tartozó ügyeiket.
Akinek a Polgárdi Járási Hivatalhoz
tartozó
ügye
(közgyógyigazolvány,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, ápolási díj stb.) volt,
az valószínűleg írásban fog értesítést kapni a változásról és a
további elérhetőségekről, az
ügye további intézéséről, de ez
- tudomásunk szerint - nem jelentős számú nádasdladányi
ügyfelet érint.
Amennyiben már konkrét, írásos információnk lesz ez ügyben, 2015. januárban tudatjuk a
lakossággal, addig kérjük türelmüket a változással kapcsolatosan.
Nádasdladány Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a 2013.
január 1. óta működő Polgárdi
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Közös Önkormányzati Hivatalt
megszűnteti, és csatlakozik Úrhida Közös Önkormányzati Hivatalához, melynek így 4 település lesz tagja: Úrhida, Sárkeszi, Kőszárhegy és Nádasdladány. A jegyzői feladatokat Boda Zsuzsanna látja el, de lesz
aljegyző, nádasdladányi székhellyel, aki segíti a jegyző munkáját, elsősorban Nádasdladány
és Kőszárhegy települések
ügyei tekintetében.
Nádasdladány lakosai számára,
illetve az ügyek intézése tekintetében ez a változás előnyökkel fog járni, hiszen minden
ügyet, amely jegyzői hatáskörbe
tartozik, itt helyben el tudnak intézni.
Nádasdladánynak ez a szervezeti változás anyagi hátrányt
nem jelent.
A hivatali dolgozók maradnak,
az eddig Polgárdin dolgozó
adós-, és könyvelő munkatárs is
itt helyben fogja a munkáját végezni. Az aljegyzővel együtt a
nádasdladányi kirendeltség létszáma előre láthatólag 5 fő
lesz.
(Aki esetleg nem tudná: a törvény nem engedi a 2000 fő alatti településeken az önálló hivatal létrehozását. Nádasdladány
lakossága 1800 fő)
A változások nagy terhet rónak
a hivatal dolgozóira, kérem
megértésüket és türelmüket.
Varga Tünde polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
2014. december 9-én közmeghallgatást tartott a képviselő
testület, melyen nagyon kevés
érdeklődő volt, a lakosságból 3
fő vett részt az ülésen. Tekintettel arra, hogy választások után
vagyunk, az összefoglaló nem
sok új dolgot tartalmazott, hiszen a különböző fórumokon,
már számos alkalommal kapott
a lakosság tájékoztatást a testü-
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let elmúlt ciklusbeli munkájáról,
az elért eredményekről, a nehézségekről, illetve a folyamatban lévő fejlesztésekről. A választások óta eltelt két hónapot
illetően az alábbiakról kaptak a
résztvevők tájékoztatást:
Szociális
ügyek,
melyekről
ebben
az
újságban
is
részletesen beszámolunk:
- Szociális tüzifa pályázat
- Gyermekétkeztetési
Alapítványhoz
benyújott
két
pályázat
- Polgárdi Járás megszünése
Rendkívüli támogatás:
Nagyon
fontosnak
tartom
elmondani, hogy pályázatot
nyújtottunk
be
a
Belügyminisztériumhoz
működési támogatás elnyerésére.
Az
elnyert
támogatásból, a 11 767 e Ft-ból
a
kifizetetlen
számlák
kiegyenlítése fog megtörténni,
másra nem is lehet felhasználni.
Sajnos nagyon kevés az
önkormányzatok
finanszírozása, az iparűzési
adóbevétel nem számottevő,
ezért keletkezett a működési
probléma.
Új adót nem vetett ki a testület
az elmúlt ciklusban, és egyelőre
ezután sem szándékozik. Ezzel
a támogatással pozitívan fogja
az önkormányzat a 2014-es
esztendőt zárni, és a 2015-ös
évet
kezdeni.
Az
önkormányzatnak
továbbra
sincs
pénzintézeti
hitele,
kamatmentes kölcsöne van.
Véleményem szerint viszonylag
stabilnak mondható a működés.
Azt, hogy jövőre miből fog élni
az önkormányzat, még senki
nem tudja megmondani. Annyit
tudunk, hogy nagy változások
lesznek
jövőre
szociális
területen.
A foglalkoztatás helyettesítő
támogatás (FHT) 2015. március
1-től átkerül a járási hivatal
hatáskörébe.

3.
Ezenkívül
jelentősen
átalakul a segélyezés rendszere
is. Arról még nincs pontos
tudomásunk, hogy a segélyezés
finanszírozása hogyan alakul az
önkormányzatok
számára,
annyit már hallottak, hogy azon
a településen, ahol nincs
elegendő
adóbevétel,
ott
normatívában megkapják a
települések a segélyezéshez
szükséges forrást.
Úgy látom, hogy ezekkel az
intézkedésekkel egyre inkább
arra
akarják
az
önkormányzatokat ösztönözni,
hogy új adókat vezessenek be,
a saját bevételük növelése
érdekében.
Hangsúlyozom, hogy a testület
nem kíván új adót kivetni a
lakosságra a jövő évben, utána
pedig majd meglátják, hogy
milyen lesz a finanszírozás.
Természetesen sem nekem,
sem a képviselőknek nem célja
az adóbevezetés, ennek viszont
az lesz a következménye, hogy
a település fejlődése lelassul.
Nádasdladány település összes
éves
adóbevétele
a
gépjárműadó helyben maradó
részéből, és az iparűzési adóból
8-9 millió forint. Az éves
költségvetést
tekintve
ez
elenyésző összeg.
A következő 5 év célkitűzése,
az utak felújítása, amennyire a
keret
engedi
majd.
Pillanatnyilag
ez
a
legfontosabb, ugyanis a 19
önkormányzati útból 9 db út
murvás, földes, burkolat nélküli,
nagyon rossz állapotú.
Varga Tünde polgármester

RAVATALOZÓ
Elkészült a ravatalozó, a használatba vételi engedély még folyamatban van.
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A térkő körüli munkákra, a tereprendezésre, a füvesítésre, a
szemét égetésére alkalmas helyek kialakítására, a református
temetőben a lépcső elkészítésére az időjárás miatt csak a tavasszal kerül majd sor.
Az épület ünnepélyes átadását
előre láthatólag 2015. januárjában tervezzük.
Varga Tünde polgármester

Iskolai Hírek
November 12-én részt vettünk
Péter Zoltánné hitoktató által
szervezett
Márton
napi
felvonuláson, a templomban
tartott ünnepségen, és az azt
követő szeretet vendégségen.
A nyolcadik osztályosok Varga
Judit osztályfőnök vezetésével
több
üzemet
és
iskolát
látogattak
meg,
segítséget
nyújtva a pályaválasztáshoz.
Hagyományainkhoz híven, a
névadónk
tiszteletére,
november 28-án Nádasdy napot
tartottunk, melynek keretében
délelőtt 12 iskola 216 diákja, tíz
féle versenyen mérettette meg
magát.
Nagy
örömünkre
szolgált, hogy a környék
iskoláin
kívül,
elfogadta
meghívásunkat Nádasd, és
Mecseknádasd is, és több
diákkal
vettek
részt
a
versenyeken.
A kastélyban
érdekes, játékos feladatokkal
színesített történelem vetélkedő
folyt, melynek győztese iskolánk
csapata
lett.
Délután
a
tornateremben minden osztály
színvonalas, vidám műsorral
mutatkozott
be.
Köszönjük
szépen mindazoknak, akik a
becsület kasszába bármilyen
összeggel
támogatták
iskolánkat.
A 41 000 Ft-os bevételt, a
versenyekre
történő
nevezésekre, utazásokra, illetve
más diákokkal kapcsolatos
kiadásokra fogjuk fordítani.
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Ezúton köszönjük meg azok
támogatását
is,
akik
a
kastélyban
rendezett
jótékonysági
hangversenyre
támogató jegyet vásároltak,
illetve az adventi műsorunkon a
kihelyezett dobozba helyezték
adományaikat, segítve ezzel
egy súlyosan beteg édesanya
gyógykezelését. Ezt a gyűjtést
továbbra is folytatjuk, és a
december 19-én 17 órakor
kezdődő
karácsonyi műsor
alatt is kihelyezzük a gyűjtő
dobozt, és a jövő héten
eljuttatjuk
az
összegyűlt
adományt
a
rászoruló
családnak.
December
4-én
az
Önkormányzat
által elnyert
pályázat keretében 18 diákkal,
és
három
kísérővel
meglátogattuk
a
Budapesti
Állatkertet,
ahol
megvendégelték a gyerekeket,
és
mikuláscsomaggal
kedveskedtek nekik.
December 7-én Mikulás napi
adventi műsort tartottunk,
a
gyerekek karácsonyi díszeket
készíthettek, és a műsor után a
szülők
által
készített
süteményeket, és finom italokat
fogyaszthattak a vendégek.
December 16-án iskolánkban
hüllőkiállítás
volt,
ahol
különböző élő hüllőket lehetett
nem csak megnézni, de meg is
foghatták a gyerekek, mely
nagy élmény volt számukra.
Köszönjük
Alapítványunk
támogatását,
hogy cd-s
magnók
vásárlásával
hozzájárultak a színvonalas
oktatáshoz.
Hutvágner Györgyné
igazgató helyettes

ADVENTEK
Minden nádasdladányi adventi
vasárnapon színvonalas műsort
láthatott az oda látogató. Meghitt hangulatban ünnepelhettünk
együtt mindhárom vasárnapon,

4.
mindenki próbált a lehetőségeihez mérten a legszebbet,
a legjobbat nyújtani.
Évek óta az utolsó adventet a
kastélyban ünnepelhetjük, községünk legszebb helyén. A
szervezők, az óvoda dolgozói
és a gyermekek várnak bennünket ide szeretettel, illetve
műsoruk után gyönyörű karácsonyi zenét hallgathatunk Kegye János pánsíp művésztől.
Az utolsó vasárnapi advent
2014. december 21-én, este fél
7-kor kezdődik.
Varga Tünde polgármester

AJÁNDÉK ZSÁKOCSKA
Évek óta külön ajándékot kapnak azok a gyerekek, akiket a
szakmai segítők, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
munkatársai, a védőnő úgy ítél
meg, hogy életkörülményeik tekintetében rászorultabbak, mint
társaik. A lakosság felajánlásait
összegyűjtöttük, és ünnepélyes
keretek között átadtuk nekik a
csomagokat.

Rajzfilmet nézhetnek, és ingyenes arcfestésen vehetnek részt,
melyet a gyermekjóléti szolgálat
munkatársának köszönünk.
Az idei évben nagyon sok ajándékot hoztak be a lakosok, van,
aki édességgel, gyümölccsel,
van, aki játékokkal, könyvekkel
járult hozzá a gyerekek öröméhez.
Jó látni a sok boldog arcot, a
„zsákocskában” kutakodó sze-
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meket, kezeket, vajon milyen
ajándékot kaptak.
Nagyon köszönjük mindenkinek
az ajándékokat, nagyon jó helyre kerültek, minden gyermek
boldog volt ezen az estén!
Varga Tünde polgármester

KEDVES NÁDASDLADÁNYI
POLGÁROK!
Most, karácsonyra készülődve,
felidéződtek emlékeim között
régi adventek, régi karácsonyok. Emlékeim közül most a
Rómában
és
ÉszakOlaszországban töltött éveimet
szeretném felidézni, s emlékeimet a ladányiakkal megosztani.
Advent első vasárnapjától kezdődően Rómában megjelentek
az albanói hegyek pásztorainak
öltözött furulyások, s ettől kezdve állandóan és mindenfelé a
„Tu scendi dalle stelle” dallamát
lehetett hallani. Ez végeredményben egy ének refrénje. A
szöveg ezt mondja: „Tu scendi
dalle stelle, o Re del cielo, e
vieni in una grotta al fredd’, al
gelo”, magyarul: „A csillagok
közül jössz le, ó te, az ég királya, s egy barlangba jössz, a jeges hidegbe”. Ezt az éneket
templomban is éneklik a karácsonyi ünnepeken. Más karácsonyi éneket nem is hallottam,
az olaszoknak, tudomásom szerint, távolról sincs olyan gazdag
népének kincsük, mint nekünk,
magyaroknak. Valójában csak
még egy vízkereszti éneket ismerek, azt is csak írásból, s ez
már nem római, hanem északi
ének, a hegyi énekek (canti della montagna) egyike, a napkeleti bölcsekről. szóló mozgalmas,
vidám dallam.
Karácsony egyik nélkülözhetetlen tartozéka a betlehem állítás.
Azt hiszem, ebben az olaszok
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verhetetlenek. Nem csoda, betlehemet először Assisi Szent
Ferenc állított, ahová behozta
az ökröket és a szamarakat is.
Rómában a Termini pályaudvar
közelében látogatható egy múzeum, ami különböző (olasz) vidékek és korok betlehemeit mutatja be: pl. 18. századi nápolyi
betlehem, stb. Magam azt tapasztaltam, hogy mindennél
fontosabbnak tekintik a mozgalmasságot, s hogy igyekeznek valami meglepőt is alkotni.
Kedves, humoros élményeim is
voltak ezzel kapcsolatban. Ahol
Rómában rendszeresen miséztem és gyóntattam, az egykori
olimpiai falu kápolnájában (az
itteni közösségnek ma már új
plébániatemploma van) is olyan
betlehem volt, amelyet patak
szelt keresztül, amiben folyt a
víz, csakhogy valami technikai
hiba keletkezett, s szegény plébánosnak (Don Dino Fortunato
volt a neve) vödörszámra kellett
a vizet kihordania, nehogy vízben ússzon az egész templom.
A milánói pályaudvar közelében
pedig egy olyan óriási, legalább
20-30 méter utcahossznyi létesítményt állítottak, amiben a figurák mindenféle napi tevékenységet végeztek, malom
működött, fát vágtak. Iskolásokat hoztak a megtekintésére, a
gyerekeket teljesen felvillanyozta a látvány, a tanítónő nem
győzte őket leszedni a kerítésről, s kicsit kimerülten, de megértően mosolyogva tekintett rám
és így sóhajtott: „Madonnina
mia”, talán így lehetne fordítani:
„Drága Szűzanyácskám.”
Ami a meghökkentést illeti, a
hetvenes évek elején a Sant
Andrea della Valle bazilikában
(Puccini: Tosca c. operájában itt
dolgozik a festő, Cavaradossi, a
tragikus hős) űrhajós öltözetet
viseltek a betlehem alakjai.
A jellegzetes, elmaradhatatlan
karácsonyi
csemege
a
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panettone, ami a mi kuglófunkhoz hasonlít.
Régebben, főleg paraszti környezetben az iskolás évek elején levő gyerekek, ajándékra
vonatkozó kéréseiket a tányérjuk alá tett levélben kifejezve,
apjuknak elmondták a „poesia
natalé”-t, a karácsonyi verset.
Rómában pedig a Capitolium
dombon épült Ara celi templomban karácsony másnapján a
családok hozzák a gyerekeiket,
akik egy szószékről köszöntik
produkcióikkal a kis Jézust.
A karácsonyt inkább családias
ünnepként tartják meg, a vízkereszt (Befana) viszont Rómában
az utcákra is kiható népünnep.
Napi útvonalam áthaladt a
Piazza Navoná-n, ami már advent kezdetétől megtelt úgy bódékkal, ahogy újabban a fehérvári püspökség előtti tér, s vízkereszt napján szinte úgy kellett
az embernek átverekedni magát a tömegen.
Nálunk nagyon szép lenne, ha a
gyermekek valóban Jézus születésének ünnepére, s nem
ajándékvárásra készülnének, s
ha felidéznénk saját hagyományainkat, pl. a magyar karácsonyi pásztorjátékokat.
Mindezek mellett, hogy igazi karácsonyunk legyen, alapvető
feltétel a lelki megújulás. Erre
buzdítva mindenkit, kívánok
minden nádasdladányinak boldog karácsonyt és sikeres újévet, szeretettel
Az ünnepek miserendje:
Nádasdladány :
december 24. szerda, szenteste
19 óra 30 perc
december 25. csütörtök karácsony ünnepe 11 óra
december 26. péntek, karácsony 2. napja 11 óra
december 28. Szent Család vasárnap 11 óra
december 31. szerda, év végi
hálaadás lelkipásztori beszámolóval 17 óra

Nádasdladányi Hírek
január 1. csütörtök Új év 11
óra
január 4. karácsony 2. vasárnapja 11 óra
január 6. Vízkereszt 11 óra
január 11. Urunk keresztelkedése 11 óra
Jenő:
december 24. szerda, szenteste 20.30 óra
december 25. csütörtök karácsony ünnepe 9.30 óra
december 26. péntek, karácsony 2. napja 9.30 óra
december 28. Szent Család vasárnap 9.30 óra
december 31. szerda, év végi
hálaadás lelkipásztori beszámolóval 15.30 óra
január 1. csütörtök Újév 9.30
óra
január 4. karácsony 2. vasárnapja 9.30 óra
január 6. kedd Vízkereszt
9 30 óra
január 11. Urunk keresztelkedése 9.30 óra
Vigília böjt december 24-én
nincs.
A nem vasárnapra eső napok
közül kötelező a szentmisén való részvétel december 25-én
(vagy 24-én), január 1-jén és
január 6-án
Dr. Bohus Péter plébános

Kedves Nádasdladányiak!
Itt az ideje megállni és értékelni,
így az év vége felé:
„Újév. A fogadalmak időpontja,
amikor hisszük, hogy reggel valami jobb és boldogabb kezdődik. Elég, ha hagyjuk, hogy
hasson ránk a fizikusok és csillagászok által megállapított
kezdet mágiája, lenullázzuk a
számlálót, összeállítjuk a fogadalmak és eskük listáját, amelyet úgysem tartunk be. Már az
újévi ebéd után rágyújtunk az
első cigarettára, január közepén
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már nem hiszünk abban, hogy
az év végére folyékonyan beszélünk angolul, a fogyókúrát
elhalasztjuk »jobb időkre« , a
nyári szabadságra. Addig úgyis
mindenki elfelejti. De ezen a kivételes újévi éjszakán még
mindig úgy érezzük, hogy nemcsak új év kezdődik, hanem
most kezdődik minden.”
(idézet: Janus Leon Wisniewski)
A karácsony csendje és áhítata
után mindössze egy héttel már
itt van az év vége, a szilveszter
a maga hangosságával, villódzó
fényeivel. Különös állapot ez:
éppen a határvonalon állunk,
ilyenkor sokkal érzékelhetőbbé,
szinte kézzel foghatóvá válik az
idő múlása, ahogy fél lábbal
még az óévben, fél lábbal már
az újban állunk. Egyszerre tekintünk vissza és előre. Levonjuk az óévben történtekből a tanulságokat, és ezek fényében
készülünk fel az újévre.
Év végén közös fogadalmakat
teszünk: egészségesebben, tudatosabban, máshogy fogunk
élni, jövőre jobban figyelünk
családunkra, egymásra, magunkra. De sajnos előre nem
láthatjuk, mit hoz számunkra az
újesztendő, csak reménykedünk
benne, hogy jobbat.
Bár az idei évben sem kerültek
el bennünket a problémák,
mégis, ha visszatekintünk, azt
mondhatjuk, volt értelme, bölcsebbek, okosabbak lettünk.
A múlt és jövő összekapcsolódása idén számomra polgármesterként is különös jelentőséggel és felelősséggel bír, hiszen az előző ciklus letelte után
Önök a harmadik ciklusra is felhatalmazást adtak ahhoz, hogy
Nádasdladány
polgármestere
lehessek.
Az elmúlt év azonban nem csak
az önkormányzati választások
miatt volt fontos. Településünkön az idén is számos változás
történt, főleg pozitívak, amelyekre igen büszkék lehetünk,
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és amiket nem kell magyarázni, hiszen szemmel lázhatóak.
Szeretném megköszönni Önöknek, Nádasdladány minden lakójának, hogy egész évben
annyit munkálkodtak azon, hogy
községünkben egyre jobb legyen élni.
Úgy gondolom, bátran kimondhatjuk, nem csupán egy település vagyunk a sok közül, hanem
olyan hely, amely példaként
szolgálhat mások számára öszszefogás, összetartás, probléma megoldó készség és jó
hangulat terén.
Kívánom, hogy a következő év
legalább olyan jó és izgalmas
legyen, mint az eddigiek!
Köszönöm, hogy a polgármesterük lehetek!
Varga Tünde polgármester

Áldott Ünnepeket,
és boldog új évet
mindenkinek!
„Álljunk meg, és emlékezzünk a
mögöttünk álló évre! Emlékezzünk a sikereinkre és a kudarcainkra, a megszegett és betartott ígéreteinkre. Arra, amikor a
legjobb kalandokban volt részünk, és amikor bezárkóztunk,
hogy elkerüljük a csalódásokat.
Valójában erről szól a Szilveszter.
Kapunk még egy esélyt, hogy
megbocsássunk, hogy jobbak
legyünk, többet adjunk, többet
szeressünk, éljünk. Ne töprengjünk azon, mi lett volna ha, örüljünk annak, ami jönni fog. Fogadjuk meg, hogy jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk,
és nem csak ma éjjel, hanem
egész évben.”
(Részlet a Szilveszter éjjel című
filmből)

