DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

2020. február 4-én másodfokú, narancssárga riasztás volt érvényben
megyénkben, szűkebb értelemben
Dadon. A szél 100-120 km/órás
sebességgel tombolt. A széllökéseknek következtében rengeteg
munkájuk volt a tűzoltóknak. A riasztás Dadról is érkezett, hisz az
1896 augusztusában az Erzsébet
kertben a millennium tiszteletére
ültetett, 124 éves hársfa dőlt ki a
Kultúrotthon előtt. A hársfák 700
évig is elélhetnek, de sajnos a mi
fánk, hiába volt egészséges, a felázott talaj és az erős széllökés miatt
elpusztult. A lakosság szomorúan

Farsangi időszakot éltünk! A Dadi
Református Általános Iskola Szülői
Közössége február második szombatján
fáradságot és anyagi áldozatokat sem
kímélve Borodenkóné Szücs Ildikó
elnök vezetésével idén is megszervezte
a mulatni, vigadni, farsangolni vágyó
gyerekek,
szülők,
pedagógusok
kedvéért ezt a mindenütt megünnepelt
hagyományt, a farsangi bált. Ismét
összejöttünk, most azonban rendhagyó
módon, tagozatonként külön-külön,
mert
iskolánk
örvendetesen
megnövekedett tanulólétszáma miatt
kinőttük a helyi kultúrházat. Jókedvűen
ünnepeltük meg a tél tűnését, a tavasz
közeledtét.
Összejöttünk,
hogy
örüljünk, mulassunk, hisz ezek az év
más, zömében munkával telő hétköznapjain nem mindig lehetségesek. A
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fogadta, hogy elvesztett egy ilyen
szép értéket, melyet őseink hagytak
ránk. A fát gyökerestől csavarta ki
az erős szél. A fa dőlés közben
leszakította a villanyvezetéket,
kidöntötte a betonoszlopot és a
kerítést összetörve az útra zuhant.
Az Oroszlányi és kocsi önkéntes
tűzoltók érkeztek megsegítésünkre,
akik a fát feldarabolták. Közalkalmazottaink pedig eltakarították a
romokat. Az EON szakemberei 5
óra után helyreállították az áramszolgáltatást. Az Önkormányzat
pótolja a kidőlt fát.

rendezvényt komoly előkészületek
előzték meg. Az iskola pedagógusai
vállalták a terem díszítését, a szülői
közösség tagjai pedig a tombolák
megvásárlását,
szendvicsek
elkészítését, tombolajegyek árusítását. A
színpad díszítéséről Nagy Martina és
Varjuné Ujszászi Ágnes gondoskodott.
Az alsósok bálját a tanári műsor kezdte.
A felső tagozatét a hetedik osztályos
lányok korhű kosztümökbe öltözve a
Dombiné Albert Ildikó által betanított
keringővel, minden táncok királynőjével nyitották meg. Ezt követte alsófelső tagozaton minden maskarás bál
csúcspontja, a jelmezes felvonulás,
bemutatkozás, mely a közönség körében mindkét tagozat esetében nagy
sikert aratott. A csoportos, táncos
műsorral gazdagított jelmezes bemutató

után a kicsiknél az egyéni jelmezesek is
felvonultak. A szülők az általuk készített süteményekkel és szendvicsekkel várták a maskarázás végeztével a jelenlévőket. Mint eddig is minden évben, idén is az összes jelmezes
felvonuló jutalomban részesült, mely
után az izgalmas tombolahúzás következett. A bált mindkét tagozat diszkója
zárta, melyhez a zenét Kunkli Ferenc
szolgáltatta. A bál bevételével a Szülők
Közössége - immár hagyományosan idén is az iskola rendezvényeit
támogatja, egy részét a gyereknap
megszervezésére fordítja.
Iskolánk tanárai és diákjai nevében
köszönjük a Szülők Közössége minden
tagjának áldozatos munkáját!
Szűcs Erzsébet
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Február 22-én, szombaton gyerekzsivajtól volt hangos a helyi kultúrotthon.
Az óvodások vették birtokukba, akik
különféle jelmezekbe, maskarákba bújva üldözték el a telet.
Találkozhattunk bohóckislánnyal, pókemberrel, unikornissal és ejtőernyőssel
is. Mindhárom csoport mókás, vidám
műsorral szerepelt a színpadon.
Verseltek, énekeltek, táncoltak a gyerekek, amit az óvó nénik tanítottak részükre. Az ügyes produkciókat tapssal
jutalmazta a közönség. A Szülői Szervezettől minden kisgyermek kapott
ajándékot (sötétben világító karkötőt,
cukorkát, dobozos gyümölcslevet). A
csodálatosan feldíszített Kultúrházat a
szorgos kezű anyukáknak, apukáknak
köszönhettük. Az anyukák rengeteg
szendvicset készítettek, finomnál finomabb süteményeket sütöttek. Has
nem maradt üresen! Minden kisgyermek húzhatott zsákbamacskát, ami sok
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esetben mosolyt csalt az arcokra. A
felvonulás után az óvodások néptánc
csoportja is bemutatkozott. A délután
folyamán volt lufihajtogató bohóc,
arcfestő, sőt egy varázspálcás bűvész
műsorát is megcsodálhattuk. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
önzetlen munkájukkal, felajánlásaikkal
támogatták a nap sikerét! Az intézmény
Mini Bölcsődei csoportjában is
megünnepelték a farsangot. Jelmezbe
öltöztek gyerekek, nevelők egyaránt.
Volt közöttük pók, doktor bácsi, de
boszorkány is. Délután vendégül látták
a szülőket, akikkel együtt táncoltak,
barkácsoltak, álarcot készítettek.
A farsang zárásaként február 26-án
vendégül láttuk óvodánkban a Tekergő
Bábszínházat, a Bundás bocsok
farsangja c. előadással. A bábjátéknak,
melyet a Szülői Szervezet finanszírozott, egyaránt örült bölcsődés, óvodás
kisgyerek. Február 27-én egy interaktív
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Dad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, szeretettel várja a falu
Hölgyeit 2020. 03. 07-én 16:00-kor a
Dadi Kultúrotthonban megrendezésre
kerülő Nőnapi Ünnepségre és az azt
követő mulatozásra.

Szeretettel hívunk és várunk minden
iskolába készülő gyermeket szüleikkel a Dadi Református Általános
Iskola hagyományos ovi-suli programjára 2020. 03. 09 –16.00, 2020.
03. 17.—16.00, 2020. 03.25. –16.00

A reggeli edzés hasznosabb, mint gondolnád. Indítsuk a napot egy jó kis
kardióval! Így gondolja ezt az a pár
fiatal is, aki reggelente egykerekű biciklijével túrázik a településünkön. A
gyerekek Schön Martin tanár úr vezetésével reggelente, bemelegítést követően, biciklijükre pattannak és vidáman róják a köröket. Reggeli edzés?

Van, aki esküszik rá, van akit a gondolattól is kiráz a hideg, nem így e gyerekcsapatot. Ők kipirult arccal tekerik
egykerekű biciklijüket. Próbára teszik
egyensúlyérzéküket, erejüket. Reggel,
a friss levegőn végzett edzéssel felpörgetik egész napjukat. Nemcsak a test
ébred fel, hanem az agynak is jót tesz.
Javul az oxigén-felvétel, a vérbőség,
az edzés végére garantáltan felfrissül
és felébred minden gyerek. Ezután a
testmozgás után jobban tudnak koncentrálni, többfelé tudnak figyelni,
nem lesznek fáradtak a nap folyamán.
A torna beindítja az anyagcserefolyamatokat, jótékony hatással van a
gyerekek fejlődésére. Az edzés végére
minden gyerek boldogan veszi át Martin bácsitól a jól megérdemelt jutalmat,
a Sport szeletet, mely még jobb indítója a napnak. Vidáman indulhatnak a
gyerekek tanulni az iskolába.
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zenei előadás részeseivé váltunk. Áprily
Géza
előadóművész
gitáros
játékával, dalaival, versekkel varázsolta
elénk az ébredő természetet. Pirosra
tapsolta a tenyerét óvodás, bölcsődés
egyaránt. Az interaktív műsort a Dadi
Óvodáért Alapítvány támogatta.
Kulhanekné Borodenkó Szilvia
NEMZETI ÜNNEP
Dad Község Önkormányzatának Képviselő testülete tisztelettel meghívja a
falu polgárait az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Az ünnepséget március 13án 15 órai kezdettel a Dadi Református
Általános Iskolával közösen tartjuk a
Kultúrházban. A megemlékezésünket
az 1848/49-es emlékműnél koszorúzással zárjuk .

KERÉKPÁRTÚRA
A bokodi teremkerékpárosok és a dadi
egykerekesek márciusban biciklitúrára
hívják a község lakóit.
Március 8-án Bokod-PusztavámÁrkipuszta-Oroszlány 30 km
Gyülekező: Bokod iskola
udvarán, indulás: 13 órakor
Március 22-én nagyigmándi túra 46 km
Március 28-án csókakői túra 40 km
Előzetes jelentkezés, érdeklődés Schön
Martin 20/3143031, illetve Finta Anita
30/3536974
Minden mozogni vágyót és természetszeretőt várnak a szervezők!
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hasfájósok védőszentje.
Bálint napi babonák

Február 14-én ünnepeljük az igen megosztó Valentin-napot. Európa-szerte
kedvelt nap több mint a szerelem, a szerelmesek ünnepe. A szeretetről és a barátságról szól, és egyben egy tavaszváró
esemény is. A Valentin-nap, bár egy
napra esnek, nem azonos a mi Bálintnapunkkal. Február 14-ét egyre többen
már csak Valentin-napként ismerik, és
feledésbe merül, hogy a Bálint-naphoz
több magyar babona is társul. Bálint név
a latin Valentinus névből alakult ki, erőset, egészségeset jelent. Február 14-e a
katolikus naptár szerint Szent Bálint
napja. Szent Bálint a jegyesek, a fiatal
házasok, az epilepsziások és a

Február 23-a, vasárnap mozgalmasan
telt táncosainknak. Ekkor került megrendezésre Oroszlányon a Valentin
kupa, melyet az oroszlányi Cirill Táncstúdió szervezett, immáron második
alkalommal. A versenyre 9 településről – Dad, Kisbér, Kocs, Környe, Lábatlan, Mór, Oroszlány, Pusztavám,
Súr – érkező, színpompás ruhába öltözött táncosokat Zajácz Edina, a helyi
táncstúdió vezetője szólította a színpadra. A dadi tánccsoport Cseh Klaudia vezetéével érkezett.
A programon közel 200 versenyző vett

Február 29-én 18. alkalommal került
megrendezésre a Kultúrházban, a Dadi
Polgári Kör szervezésében, a borverseny. Kunkli Ferenc főszervező mesélt
az eredményekről. Elmondása szerint
rekordmennyiségű, 83 db, ezen belül
24 fajta bor mérette meg magát. A
versenyzők kiváló eredményeket értek
el. 10 arany-, 23 ezüst- és 27 bronz érem került kiosztásra. Érkezett bor
Dadról, Szákszendről, Kömlődről,
Császárról, Oroszlányról, Bokodról,
Kocsról és Csatkáról is. Volt olyan
borász, aki Badacsonyból, illetve

Február 14-hez számos babona, hiedelem és néphagyomány kapcsolódik. A
szokások jelentős része a párválasztással
kapcsolatos, a fiatal lányoknak segítettek
abban, hogy megtalálják, meghódítsák,
vagy megtartsák szerelmüket, életük
párját. Ha lányok a Bálint-nap
előtti éjfélkor a temetőbe mentek,
megláthatták leendő férjüket. A párna
alá helyezett babérlevélnek szintén az
volt a célja, hogy álmukban megtudják
ki lesz a jövendőbeli párjuk. A kiszemelt férfi meghódításához egy pontosan
kilenc magú almát kellett megenni. A
magokat a kiszemelt férfi zsebébe kellett
csempészni. Kicsit nehezebben kivitelezhető
módszert
is
hatásosnak
gondoltak. A kiszemelt fiú lábnyomát a
hóból vagy sárból felvéve a küszöb alá
kellett ásni, majd a házba csalogatni az
illetőt, aki a küszöböt átlépve hamarosan
megkérte a lány kezét. A gyermekáldás
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megjósolására is almamagok szolgáltak.
A babona szerint annyi gyermek várható
a házasságban, ahány magja van a Bálint
-napon félbevágott almának. Bálintnapon az elsőként látott madárból is
következtetéseket vontak le. Úgy tartották, ha egy hajadon lány ezen a napon verebet lát, szegény emberhez fog
hozzámenni és nagyon boldog lesz. Ha
azonban egy tengelice repül át felette,
tehetős férfi felesége lesz, viszont kevésbé boldog házasságban fog élni. Van
egy másik babona is, szerintem ez lesz a
legnépszerűbb. A reggeli szerelmes csók
szerencsét hoz, és ezen a napon nem
szabad megsértődni vagy megharagudni.
Valentin nap Dadon
Kis közösségünk is megünnepelte Valentin-napot. Február 8-án a Kultúrotthonban, DJ Sinkoviccsal Valentin napi
partit tartottak. A buli este 10 órakor
kezdődött, a fiatalok hajnalig szórakozhattak.

részt különféle – cheerleader, mazsorett, pom-pom, twirling – kategóriában, melyen 3 felnőtt korosztályú csoport is fellépett. A 3 fős szakavatott
zsűri által odaítélt díjak sem maradtak
el. A mi lányaink sem maradtak érem
nélkül. Munkájuk megérdemelt jutalmaként 1 arany és 3 bronzéremmel
jöhettek haza. További sok sikert a
lányoknak!

Szekszárdról vásárolt szőlőből készült
borával indult a versenyen. Nehéz
dolga volt a szakavatott zsűrinek, akik
Mikóczy István, a Zsigmond Király
Borlovagrend Kancellárja, vezetésével
bírálták a borokat. Építő jellegű kritikájuknak, szakvéleményüknek és nem
utolsó sorban tanácsaiknak köszönhetően a versenyzők évről évre tudásban
gazdagodva térhettek haza.
„Dad Község bora” címet, melyet helyi termelő helyi szőlőből készült bora
kaphat meg, már 9. alkalommal Sipos
Mihály nyerte el, idén zweigelt borával. Kunkli Ferenc elmondása szerint
nagyon fontosak az ilyen rendezvé-

nyek, hisz összekovácsoló erejük van.
A fiatalok részvétele biztató, hisz tőlük
várjuk e szép hagyomány folytatását.
A felszolgálásban részt vett: Poprádi
Adrienn, Rokosz Eszter, Csonka Csaba Zsombor, Sárközi Dániel Zoltán. A
verseny végén egy felajánlott szarvasból készült pörkölt várta a résztvevőket. A jókedvről hajnalig négytagú
cigányzenekar gondoskodott. Köszönet a Dadi Polgári Körnek, a fiatalok
munkájának és a támogatók nagylelkű
felajánlásainak.

4

DADI HÍRMONDÓ

Dad község január és februári képviselőtestületi üléseinek fontosabb napirendi pontjaival kapcsolatban szeretném
tájékoztatni Dad község lakosságát. A
testületnek az év eleji legfontosabb
feladata az adott év költségvetésének
elfogadása, melyet a 2020. évre
423 854 000 Ft bevétel és kiadás oldallal fogadtunk el.

pályázatunk elbírálására, amely most
lehetővé teszi a tetőszerkezet és a
nádazás teljes cseréjét, a külső és belső
festést. Mivel a viharos szél nagyon
megtépázta a nádtetőt, ezért a felújítást
szeretnénk minél hamarabb elkezdeni,
amihez a legnagyobb kihívást a
megfelelő szakemberek megtalálása
fogja okozni.

Az idei évben több jelentős beruházást
is tervezünk, összesen 145 000 000 Ft
kiadási összeggel. Ezek a beruházások
kivétel nélkül pályázati támogatásból
valósulnak meg. Március elején kezdődik el a csapadékvíz-elvezetés kivitelezése, ami településünkön több utcát is
érint. A munkák kb. fél év alatt
fejeződnek be. Az érintett utcák lakóit
megfelelő időben kiértesítjük. A csapadékvíz-elvezető rendszereinken további
felújítást tervezünk elvégezni, melyhez
a tavalyi nagy esőzések okozta károk
enyhítésére kapott Vis maior támogatás
biztosít lehetőséget. Ebből a keretből az
Ivó-ér egy szakasza, a Kossuth utcai
árok egy része és az Alsó-hegy
kimosódott területei kerülnek helyreállításra.

A Magyar Falu Program pályázat lehetőségei közül az önkormányzat két célterületre, járda és útfelújításra nyújtott
be sikeres pályázatot. Járdaépítéshez
nyert forrásból a Sport utcai járdát szeretnénk folytatni Császár irányába,
hogy az itt ingatlannal rendelkezők
számára lehetővé tegyük az országos
közút melletti biztonságos közlekedést.
Útfelújításra nyert forrásból a belterületi útjainkat újítjuk meg több helyszínen:
a Petőfi utca teljes hosszban, a Kossuth
és Badacsonyi utca egy-egy szakaszon
kap új burkolatot, és a Sport és Dózsa
utcát összekötő földút kap kőzúzalékos
felületet. Az idei évben folytatjuk a
katolikus ravatalozó felújítási munkáit
is önkormányzati önerő biztosításával.
A 2020. évi költségvetésünkben gesztor
településként megjelent Dad-Kömlőd
községek közösen működtetett Polgármesteri Hivatalának éves kiadási és
bevételi összege. Itt szeretném elmondani, hogy a két önkormányzat teljesen

Pályázati támogatásból tudjuk megújítani településünk közepén található népi
műemlék épületünket, a Tájházat.
Sokáig kellett várnunk a benyújtott

Március 31-én az idei évben is szeretnénk Közmeghallgatást tartani Dad
község lakói számára, mely alkalomra
több érdekes témával is készülünk.
A pontos helyszínről és időpontról a
szokásos módon, minden ingatlanba
eljuttatott Meghívó útján adunk a későbbiekben tájékoztatást.

Március 6. 18 óra Keresztút és igeliturgia áldoztatással.
Nagyböjt 4. vasárnapján (március 22.) a
szentmise keretében lesz az édesapák
megáldása.
Március 25. szerda 18,15 szentmise
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.
Március 27. közös családi keresztút,
igeliturgia
Április 8.18:15 Bűnbánati liturgia, gyónási lehetőség!
Most nagyböjt elején talán érdemes megfontolnunk XVI. Benedek pápa 2011.
márc. 9-én az Általános kihallgatáson
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önállóan és egymástól függetlenül
működik, kizárólag a Polgármesteri
Hivatalok működtetése közös. Költségvetésünk további kiadási és bevételi
oldala az önkormányzat kötelező és
önként vállalt feladatainak költségeit
fedezi.
Amennyiben a Képviselőtestület az idei
évben is jól gazdálkodik, akkor év
végén megtakarítással tudjuk zárni a
2020-as esztendőt, amely megtakarítás
a jövőbeni pályázatok önkormányzati
önerő biztosításához szükséges.
A testületi üléseken többek között elfogadásra került az éves Rendezvénynaptárunk, ami az önkormányzat szervezésében megvalósuló programokat tartalmazza. A Rendezvénynaptár Dad község honlapján is megtalálható, illetve
az aktuális programokról minden esetben tájékoztatást és meghívást kapnak
Dad község lakói. A civil szervezetek
számára nyújtandó önkormányzati támogatás megigényléséhez a pályázati
feltételek kiírásra kerültek, melyről a
márciusi testületi ülésen születik majd
döntés. (A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek megtalálhatók Dad
község
honlapján,
amelyek
a
Önkormányzat-Testületi ülések-2020
útvonallal érhetők el.)
Szücs Attiláné polgármester
mondott szavait:
„Megkezdjük lelki utunkat, hogy felkészüljünk a húsvéti misztériumok méltó
ünneplésére. A fejünkre szórt hamu a
teremtményi valóságunkra emlékeztető
jel. Bűnbánatra és megtérésre hív, hogy
még szorosabban kövessük az Urat. A
Nagyböjt olyan utazás, melynek során
felmegyünk Jézussal Jeruzsálembe, ahol
majd beteljesedik Szenvedésének, Halálának és Feltámadásának misztériuma. A
Nagyböjt emlékeztet minket, hogy a
keresztény élet „Út”, amire rá kell lépnünk. A kereszténység nem megtartandó
törvény, hanem sokkal inkább úton levés
Krisztussal…”
Dombiné Albert Ildikó
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