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Nadapi Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató

Tisztelt Nadapiak!

Elérkeztünk az év végéhez, így most nem csak az elmúlt hónapokról, hanem az egész évben elvégzett
feladatokról, az elért eredményekről is szeretném tájékoztatni Nadap lakosságát.

Legfontosabb  terveink  között  a  falu  fejlesztése  szerepel,  melynek  érdekében  az  alábbi  lépéseket
tettük:

  Elkészült  egy  faluközpont  fejlesztési  koncepció,  mely  a  volt  TSZ udvar  területére  vonatkozik.
Terveink szerint az épületek szakaszosan, mégis egymáshoz igazodva, egységes képet mutatva,  az
elnyert pályázatok függvényében épülhetnek meg. 

- Orvosi-, és gyermekorvosi rendelő, és vedőnői szolgálat
- Óvoda, mely három csoport befogadására alkalmas
- Piactér
- Közösségi épület, és könyvtár
- Polgármesteri Hivatal

A tervekről a Nadapi Hírmondó különszámában adtunk tájékoztatást.

  A közlekedésbiztonsági  felülvizsgálat  év  elején  megtörtént,  és  két  gyalogos  átkelőhely  (zebra)
tervezése is folyamatban van a Haladás úton, egy a Templom közzel szemben, egy pedig a Sukorói
útnál.  Az  engedélyezési  eljárások  után  a  jövő  évben  reményeink  szerint  megtörténik  a
gyalogátkelőhely felfestése is.

  Létrehoztuk  a  Zöld  Nadap  Nonprofit  Kft-t,  melynek  elsődleges  célja  a  falu  zöldfelületeinek
karbantartása,  melyet  eddig  külsős  cég  végzett.  Megalakulása  után  virágba  borult  a  falu,  a
közterületeken  virágokat  ültettek  a  Kft.  munkatársai:  az   Orvosi  rendelőnél,  az  Ősjegynél,  és  a
Vörösmarty szobornál. A dolgozók mind helybéliek. 

A  településen  lévő  civil  szervezetekkel  (Karitász,  Polgárőrség)  közösen,  társadalmi  munkában  a
tavalyi évben fákat ültettünk a Zengő parkban, és kitakarítottuk a Karitász ház udvarát. Idén pedig
körbekerítettük  a  Szabadság  utcai  játszóteret.  Sajnos  a  kialakult  járványhelyzet  miatt  további
társadalmi munkákat nem rendezhettünk.

  A tavaszi karantén helyzet alatt az Állam az Önkormányzatok feladatául tette a lakosság ellátását.
Ehhez az élelmiszer ellátást  a helyi kisbolt  (Panka ABC), a gyógyszer ellátásban a Karitász,  és a
Velence Gyógyszertár segítette a falu lakosságát. A járványhelyzet a képviselő testületi ülések rendjén
is változtatott. 

  A képviselő testület tagjaival közösen kilenc pályázatot nyújtottunk be a magyar falu programban. A
pályázatok  benyújtásához  legtöbb  esetben  kész  tervek  voltak  szükségesek,  melyeket  a  megfelelő
tervezők bevonásával készítettünk el. A pályázati anyagok előkészítésében és feltöltésében köszönöm
Bakos László, és Győrik Balázs képviselők segítségét. Nyertes pályázatainkról egy későbbi cikkben
bővebben olvashatnak. (Zengő utcai kerékpárút, Zengő park játszótér.)

  A település növekvő lakosságszáma miatt örvendetes módon megnövekedett a gyermeklétszám. Ez
jelentős feladat elé állított minket, mert az óvoda kapacitását növelni kellett. A nyári szünetben ezt
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belső átalakítással  megoldottuk,  40 főről 54 főre tudtuk emelni  az óvoda befogadóképességét.  Az
óvoda udvarán a 2019-es Magyar Falu Program pályázati pénzéből új játszóteret alakítottunk ki. A
játszótér kerítés betonozása az időjárás enyhülésével folytatódik, a következő évben. 

  A  település  közvilágítását  korszerűsítettük,  a  lámpatesteket  energiatakarékos  LED  fényforrásra
cseréltettük.

  A közterületi locsoláshoz szükséges közcsapokat felújítottuk. Ennek jelentősége, hogy a települési
közterületeken ültetett fák gondozása nem áll meg az ültetésnél.

  A Vörösmarty utca végének kikötése a Haladás útra a Zöld Nadap Kft. telephelyének kialakításával
együtt a jövő évben megtörténik.

  A Rákóczi  utca, és a Béke utca burkolatának felújítása tavasszal megtörtént.  Kialakításra  került
továbbá a Rákóczi utcán egy parkoló is. A további útépítési hírekről lentebb olvashatnak.

  A szelektív  hulladékgyűjtő edények kiszállítása is megtörtént,  a lakosságnak a Zöld Nadap Kft.
segített a házhoz szállításban Kápolnásnyékről. 

  A szociális tűzifa igénylés során a kiosztható 28 erdei m3-en felül egy, a faluban élő baráti társaság
tagjai  saját  pénzből  további  8  m3  fa  kiosztását  tették  lehetővé.  Köszönjük  a  felajánlásokat!  Az
összesen 36 m3 tűzifa  mind a 10 igénylőhöz eljutott,  a  Zöld Nadap Kft.  házhoz szállította  azt  a
rászoruló családoknak.

  Lakossági jelzések alapján a temető kerítésén a kaput átalakítottuk, köszönjük a segítséget Besenyei
Jácintnak!

  A tavaly vásárolt karácsonyi közterületi világítás immár második éve díszíti a Haladás utat, valamint
a Vörösmarty szobornál a falu karácsonyfáját díszítettük fel ismét.

  Adventi koszorú pályázatot hirdettünk, melyre 10 pályázat érkezett. 

  A faluban a Világító Adventi Kalendárium civil kezdeményezésben az Önkormányzat is részt vesz,
az utolsó kivilágított ablak december 24-én a Polgármesteri Hivatalnál lesz látható.

Boldog karácsonyt, és boldog új esztendőt kívánok!

Köteles Zoltán
polgármester

Zengő utcai kerékpárút

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében a Zengő utcában kerékpárút
kialakítására.  Az  ősszel  elkészült  tervek  alapján  a  Zengő  utcán  331  m  hosszon,  4  m  széles
aszfaltozott, kerékpározható közút kialakításával, míg az utca további, jelenleg is aszfalt burkolatú,
100 m-es szakaszán burkolati jelekkel valósítható meg a kerékpáros nyomvonal.

A megvalósítás költségeire 18.727.637,- Ft összeget biztosít a pályázat. Mivel az építési engedély is
rendelkezésre áll, a kivitelező kiválasztását követően már tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok.

A Zengő utca mindkét végén csatlakozik a Budapest-Balaton kerékpárút részeként várhatóan 2021 I.
félévben megépülő Tordas-Velence szakaszhoz. Településünk határától Velence felé egy 3,3 m széles
új kerékpárút épül a 8119. jelű (Velencei) úttal párhuzamosan, állami beruházás keretében.

Remélhetőleg  a  beruházások  segítségével  a  szabadidős  célok  mellet  hivatás-,  vagy  iskolai
közlekedésre is egyre többen választják a kerékpározást.

Játszótér a Zengő Parkban

Nadap Község Önkormányzata 5 M Ft támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében, a
Zengő Park területén játszótér kialakítására.

A  játszóteret  a  Galagonya  és  Bodza  utcák  közötti,  tavalyi  év  végén  fásított  területre  terveztük.
Drótkötélpálya,  mászóvár  és  egy  rugós  játék  mellett  a  teljes  kerítés,  két-két  pad,  szemetes,
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kerékpártámasz  telepítését  tartalmazta  a  pályázat.  A  pályázati  összegen  felül  az  Önkormányzat
önrésze 2 M Ft. További források, felajánlások esetén a játszótér újabb játékokkal bővíthető.

Mindkét elnyert pályázat esetén köszönjük Magyarország Kormánya döntését! A beruházások nagy
mértékben javítják településünk közterületeinek képét.

Kiemelendő,  hogy  a  pályázatok  elkészítése  egyéb  ráfordítás  nélkül,  "házon  belül"  történt,  azaz
pályázatíró  segítségét  nem  vettük  igénybe.  A  tervezés  költségét  -  mely  a  kerékpárút  esetében
későbbiekben a pályázat részeként elszámolható - a Képviselő-testület gyors döntéssel biztosította.

Bodza utca felújítása, útkarbantartási munkák

A települési  költségvetés terhére, mintegy bruttó 4,7 M Ft költséggel novemberben megvalósult  a
Bodza utca zúzottköves kialakítása teljes hosszban, jelentősen megkönnyítve az Erdőalja terület új
lakóinak, és építkezőinek közlekedését.

Szintén  november  hónapban az  Önkormányzat  elvégeztette  a
település  zúzottköves  utcáinak  karbantartását,  kátyúzását.  A
bruttó 1,15 M Ft-os összegű munkákat, valamint a Bodza utcai
munkákat is az Útépszerv Kft. végezte.

Zebra- és úttervezések

Szeptemberben  meghozott  testületi  döntés,  majd  októberi
szerződéskötést követően folyamatban van a Haladás úton két
gyalogátkelőhely,  valamint  a  Hegyalja  utca  burkolatának
tervezése.

A gyalogátkelőhelyek (egy a Templom köznél, és egy a Sukorói
útnál)  engedélyezési  eljárása   elindult.  Az  engedélyeket
várhatóan  2021.  első  hónapjaiban  kapjuk  meg.  A  zebrák
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kialakítására  a  forrás  az  idei  költségvetésünk  2021-re  átvihető  részében  rendelkezésre  áll,  így  a
munkákra remélhetőleg még 2021. tavasszal sor kerülhet.

A Hegyalja  utca tervezése várhatóan 2021. I.  negyedévben fejeződik be. Az utca aszfaltozására a
költségvetésünket  meghaladó  források  szükségesek,  a  kivitelezéshez  további  lehetőségek  után
kutatunk.

Fásítás a Zengő utca mentén

A  járvány  okozta  veszélyhelyzet,  és  költségvetési  megszorítások  mellett  is  figyelmet  fordít  az
Önkormányzat a településünk fásítására. A Zengő Parkban tavaly megkezdett programot idén a Zengő
utca menti telepítéssel folytattuk. A gyereknapi, és Rozália-napi ültetéseket is vezénylő Szenzenstein
Rita segítségével,  a Zöld Nadap Nonprofit Kft. közreműködésével 70 db fát ültettünk az utcában,
valamint a 2019-es ültetést is pótoltuk. A telepítésre 1 M Ft forrást biztosított az Önkormányzat a
település költségvetéséből.

Adventi Koszorú Pályázat

Több éves szép hagyomány az ünnepi készülődés jegyében, a
Karitasz által  szervezett  közös adventi  koszorú készítés.  Idén
sajnos erre nem kerülhetett sor, így igénybe vettük az internet
virtuális terét, és pályázatot hírdettünk. 10 család jelentkezett a
koszorú szépségversenyre, a műveket négytagú zsűri bírálta. A
legszebb  három,  valamint  a  közönségszavazáson  nyertes
koszorút  egy-egy  doboz  desszerttel  jutalmaztuk,  valamint
minden résztvevő családban a gyermekek egy-egy tábla csokit
kaptak a szorgos munkáért cserébe.

A nyertesek:

Balog család,
Futó-Szente család,
Jecs család,
A közönségdíjat a Cseh-Kóródi család koszorúja nyerte.

Köszönjük a pályázatban részt vevőknek:

Panka, Újvári, Harkányi, Juhász, Galló, Győrik családok.

Gratulálunk a nyerteseknek! Reméljük - a visszajelzések alapján láttuk is -, hogy sikerült a közös
koszorú készítéssel tartalmas családi élményt teremteni!

Világító Adventi Kalendárium, Nadap

Néhány  falubéli  közreműködésével,  szervezésével  Nadap  is  csatlakozott  a  Világító  Adventi
Kalendárium kezdeményezéshez. December 1. napjától egészen Szentestéig, azaz december 24-ig a
településen minden nap legalább egy újabb ablakon megjelenik kivilágítva a hónap napját jelző szám,
akárcsak egy adventi naptáron, ahol minden nap egy újabb ablak nyílik ki. Az ablakok pontos helye
nincs előre megadva, azt az érdeklődőknek kell megkeresni. Mivel a települést képtelenség minden
nap bejárni, a szervezők a falu közösségi oldalán térképes segítséget osztanak meg minden nap. A
tapasztalatok  szerint  a  kisgyermekes  családok számára  sikerült  izgalmas,  egészségügyi  sétának is
kiválóan alkalmas programot szervezni!

Győrik Balázs
képviselő
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Karitasz Hírek

Visszatekintve…

  Az idei év más, mint a többi. Ezt halljuk mindenütt. Valóban más volt, de rosszabb volt? Tanultunk
belőle? Egyesületünk az idei évnek is úgy indult neki, mint fennállása óta minden évnek. Az év elején
tervezgettünk.  Terveztük  programjainkat,  terveztük  bevételeinket,  kiadásainkat.  Célokat  és
feladatokat tűztünk ki magunk elé. Tervezgettük a Nadapi Esték programsorozat idei előadásait, amit
sajnos márciustól kénytelenek voltunk felfüggeszteni. Megterveztük a nagyobb programjainkat is: a
gyermeknapot,  a templom búcsút,  az  adventi  gyertyagyújtásokat.  Márciusban az Önkormányzattal
karöltve, feltérképeztük, hogy miben lehetünk leginkább az idősebb korosztály segítségére a járvány
idején.  A  gyermeknapot  későbbi  időpontban  ugyan,  de  megtartottuk  a  gyerkőcök  nagy  örömére.
Templomunk búcsúnapjához kapcsolódóan -községünk első temploma építésének 280. évfordulójára
emlékezve-  közösségi  összefogásban  új  keresztet  állítottunk  a  Csúcsos-hegy  tetején,  gyermek
programokat, zenés estét, sport napot és templomi koncertet szerveztünk.

  Az adventi  gyertyagyújtásokat  új  formában,  online  közvetítések  segítségével  megtartottuk,  ahol
néhány fiatal  házaspár  előadásait  élvezhettük  hétről  hétre.  Ezúton is  köszönet  szeretnék  mondani
nekik. Fennállásunk kezdetétől fogva azon dolgozunk, hogy létrehozzunk egy olyan közösségi teret,
ahol programokat szervezhetünk, ezért az elmúlt években a volt kántor-tanítói lakot belülről teljesen
felújítottuk  és  azóta  is  folyamatosan  fejlesztjük,  hogy  minél  színvonalasabb  környezetben
fogadhassuk rendezvényeinkre  érkező vendégeinket.  A tavalyi  év után idén ismét  nekivágtunk az
udvar kialakításához is, és reményeink szerint 2021. első félévében külső programok megszervezésére
is alkalmas teret fogunk tudni kialakítani.

  A tanév kezdetén az Egyházmegyei Karitásszal együttműködve iskolakezdési utalványokkal és az
Egyesület saját támogatásával segíthettük az új tanév indulását. Az adventi időszakban csatlakozva a
Katolikus  Karitász  segélyprogramjához,  támogatóinknak  köszönhetően  rászoruló  családokat
segítettünk tartósélelmiszer  és tisztítószer  csomagokkal,  valamint  nyugdíjasainknak kedveskedtünk
karácsonyi csomaggal.

  Valóban  sok  mindenben  más  volt  az  idei  év  az  eddigiekhez  képest.  Rosszabb  volt?  Nem! Új
feladatokat  állított  elénk,  új  megoldásokat  kellett  találnunk,  de  sikerült  helyt  állnunk  az  új
kihívásokkal szemben. Nagyon örülök neki, hogy Egyesületünk több új taggal bővült.

  Köszönöm tagjainknak egész éves munkáját, valamint támogatóinknak a sok-sok segítséget, hiszen
eredményeinket nekik is köszönhetjük!

Amennyiben  támogatni  szeretné  programjainkat  és  segítő  szándékunkat,  adományaikat  hálásan
köszönjük!

Nadapi Karitatív Csoport Egyesület, CIB Bank 10700787-68010566-51100005

Dömsödi Balázs
Nadapi Karitatív Csoport Egyesület

Téli ünnepkör az óvodában

  Az  idei  évben,  ahogy  oly  sok  más  is,  különös  hangulatban  indult  az  adventi  időszak.  Sok
programunk nem valósulhatott meg, terveinket folyamatos bizonytalanság övezte, mégis egy nagyon
vidám, igazán meghitt, bensőséges hangulatú időszakot tudhatunk magunk mögött. 

  A zárt  oviajtók,  furcsa és fonák módon - a megváltozott  körülmények és a kezdeti  nehézségek
ellenére is - még inkább összehozták kis óvodai közösségünket. Példaértékű összefogásnak lehettünk
tanúi,  sokkal  szorosabbra  fonódott  a  kötelék  szülők,  gyermekek  és  nevelők  között.  Másként  is
alakulhatott  volna,  de  az  összefogásnak,  a  kölcsönös  megértésnek,  türelemnek,  bizalomnak  hála
óvodásaink számára meghitt, nyugodt, szeretetteljes készülődést, várakozást tudtunk biztosítani.
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  Mindkét  csoportban  nagy  hangsúlyt  fektettünk  az  advent  és  a
karácsonyi  ünnepkör  megismertetésére,  igyekeztünk  minden
gyermeknek  az  egyéni  képességeihez,  érdeklődéséhez  igazítani  az
ismereteket. Rendkívül nyitott gyermekeink kíváncsiságát kielégíteni
mindennapi  feladatunk,  de  ugyanakkor  legnagyobb  örömünkre
szolgált. 

  A  nagy-középső  csoportos  gyermekek  nagy  komolysággal
foglalkoztak  a  mikulásvárással,  adventtel  és  karácsonnyal.  Minden
nap kinyitották az adventi kalendárium egy ablakát, amiben nem csak
édességet, hanem az elmének és a szívnek fontos ajándékot is találtak
a gyermekek. Ilyenkor meggyújtották a szeretet lángját és egymásnak
körbeadva  egy-egy  dicsérettel  örvendeztették  meg  egymást.
Színvonalas műsorral lepték meg a Mikulást is.

  A  kiscsoport  sem  maradt  ki  a  készülődésből,  versekkel,
csengettyűvel  kísért  dalokkal  kedveskedtek  a  Mikulásnak,  amit  ő
bőségesen  meg  is  jutalmazott.  Minden  pénteken  közös  éneklés
mellett  gyújtottuk meg az adventi  gyertyákat,  amit a gyertyafényes
ünnepi  ebéd  követett.  Arra  törekedtünk,  hogy  a  gyermekek  a  nap  minden  fontos  mozzanatában
érezzék,  hogy milyen különleges  az év ezen időszaka.  A kiscsoportban is lelkesen nyitogattuk az
adventi  kalendárium kis  batyuit,  amikben  az  elmaradhatatlan  édesség  mellett  élményajándékot  is
találtak  a  gyermekek.  Ezek  a  belső  kis  programok  varázsolták  igazán  különlegessé  a  várakozás
örömét.

  A  község  karácsonyfájára  minden  gyermek  egyénileg  készített
karácsonyfadíszt, amit egy délelőtti séta keretein belül szerettünk volna
a  fára  függeszteni,  de az  időjárás  miatt  módosítanunk kellett  ezen a
programon. A gyermekek a díszeiket  szüleik kíséretében helyezték a
fára, idén így járultunk hozzá a nadapi karácsonyfa szépségéhez.

  Az ovis karácsonyi ünnepség rendhagyó módon, de annál meghittebb
keretek  között  zajlott.  Mindkét  csoport  nagy  izgalommal  készült  az
eseményre, ami méltó megkoronázása volt az ünnepi felkészülésnek. A
Jézuska  idén  is  nagyon  sok  szép  játékot  hozott  az  óvodába.
Társasjátékokkal,  kártyajátékokkal,  babákkal,  autókkal,  ügyességi
játékokkal gazdagodtak a csoportok. Nem csak a gyermekeknek, de a
felnőtteknek is hihetetlen élmény minden évben, ahogy az a maréknyi
gyermek az izgalomtól  sikítva,  kiabálva  megpillantja  a  karácsonyfát,
alatta az ajándékokkal. Mégis mindig van egy pillanat, ami megérinti a

pici szívüket, amikor hirtelen csend borul az óvodára és csak a csillagszórók sercegése hallatszik.
Ilyenkor a szemükbe nézni valami egészen leírhatatlan csoda! Ez a pillanat a mi ajándékunk! 

  Tartalmas,  élményekkel  teli,  varázslatos,  tanulságos  időszakot  tudhatunk  magunk  mögött.  A
Kisjézussal  idén nem csak a szeretet  született  meg a szívekben,  hanem a hit  és a remény is.  Az
egymásban, az összefogás erejében való hit és egy hasonlóan eredményes, felszabadultabb, boldog
jövő reménye. 

Ezúton  kívánunk  boldog,  békés,  áldott  Karácsonyi  ünnepet  minden  ovisunknak  és  családjának,
valamint minden kedves nadapi lakosnak!

Szeretettel: a Nadapi Kerekerdő Óvoda dolgozói

- 6 -



Nadapi Hírmondó 2020. december
                                                                                                                                                                                                    

Hullámzó foci ősz – újra pályán a Nadap SE

  Hosszú évek óta újra labdarúgó mérkőzéseken vett részt Nadap csapata. A Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetség területi  kispályás  labdarúgó bajnokságot  szervezett  a  megye olyan települései  számára,
melyek még nem rendelkeznek egyesületi  csapattal.  Nadap az E csoportba került,  ahol Baracska,
Velence, Sukoró és Zichyújfalu szerepelhetett az őszi idényben. 

  A bajnokság kezdete  előtt  Baracska visszalépett  a  sorozattól,  így 4 csapat  kezdhette  meg az E
csoport küzdelmeit.  A lebonyolítási  rendszer szerint minden csapat egy fordulót rendezett  az őszi
idényben. Az egyes fordulókban körmérkőzéseket rendeztek, így mindenki játszott mindenki ellen. 

  Az első fordulóra Sukorón került  sor, ahol már településünk csapata is  pályára lépett.  Sajnos a
sikerek  ezúttal  elkerültek  minket.  Természetesen  nem  is  érkeztünk  vérmes  reményekkel  az  első
játéknapra, hiszen néhány nap leforgása alatt a semmiből alakult csapatunk. A szabályoknak eleget
téve kizárólag nadapi lakosok szerepeltek a csapatban. Ennek fényében a 3 vereség nem meglepő, de
bíztunk a jobb folytatásban. 

  A második fordulóban már az is kiderült, hogy volt miért bizakodni. Velence csapatával egy szoros
mérkőzésen  3-3-as  döntetlent  értünk  el.  Ugyan  3-1-re  is  vezetett  csapatunk,  de  a  végén  sikerült
egyenlíteni  Velencének.  Ennek  ellenére  nem  lehetünk  elégedetlenek,  hiszen  az  első  forduló
vereségeihez mérten már ez is  előrelépés.  A folytatásban a zöld asztal  mellett  megszereztük  első
győzelmünket  is,  hiszen Zichyújfalu nem tudott  kiállni.  A forduló utolsó mérkőzésén Sukoró már
nehéz  ellenfélnek  bizonyult,  kikaptunk  4-0-ra.  Ezen  a  játéknapon  4  pontot  szereztünk,  ami
elégedettségre adhatott okot. 

  A harmadik  fordulóban  a  javuló  játékunknak  köszönhetően  a  csapattagok  kezdték  megismerni
egymást. Talán ennek, na meg Panka Gábor remek kapusteljesítményének is köszönhető volt Nadap
első pályán megszerzett győzelme.  Velencét 4-0-ra legyőztük és a folytatásban is jó mérkőzéseket
játszottunk. Igaz ezeken Zichyújfalu és Sukoró is győzni tudott ellenünk, de küzdelmes mérkőzések
voltak, ahol mi is nyerhettünk volna. 

  Az utolsó játéknap 2 hét szünet után került sorra november elején. Velencén rendezték meg ezt a
fordulót, ahol sajnos elég szűk kerettel tudunk kiállni sérülések és játékosaink elfoglaltsága miatt. A
tisztes  helytállás  jegyében  csere  nélkül,  de  kiálltunk  minden  mérkőzésre.  Sajnos  vereséget
szenvedtünk minden ellenfelünkkel szemben.
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  Az őszi idényben így a 4. helyen végeztünk a csoportban. Az E csoportot Sukoró vezeti Velence és
Zichyújfalu előtt. Bízunk benne, hogy a folytatásban beszámolhatunk majd jobb eredményekről is.
Ami azonban az eredményeknél is fontosabb, hogy elindult egy közösség teremtő folyamat. Nadapi
lakosok együtt küzdöttek a győzelemért, ez jó dolog. A csapaton kívül külön köszönet illeti lelkes
szurkolóinkat, akik elkísértek minket a mérkőzésekre.

Pintarics Balázs

Anyakönyvi hírek

  Idén, 2020-ban Nadapon 10 születés, 3 házasságkötés és 3 haláleset történt. A különlegessége ennek
az évnek az volt, hogy idén újra fellendült a házassági kedv a településen, sok-sok év után májusban
két  esküvő  is  megrendezésre  került  Nadap  Község  Önkormányzatának  hivatali  helyiségében,
júliusban pedig a Patkó Csárda adott otthont egy pár eme fontos eseményének.

Augusztusban  -  tudomásunk  szerint  -  településünk  történelme  során  első  alkalommal  került  sor
névadó  ünnepség  megrendezésére.  Ugyan  ez  az  esemény  nem  része  az  hivatalos  anyakönyvi
eljárásoknak,  mégis szép hagyomány,  anyakönyvvezetőként  pedig megtiszteltetés  részt venni egy
kisgyermek és családja életének meghatározó eseményében. 

A 2020-as esztendőben Nadapon született  gyermekeknek és szüleinek,  a névadó résztvevőinek,  a
házasságot  kötötteknek  jó egészséget  és  sok boldogságot  kívánok!  Azoknak pedig  akik sajnáltos
módon idén elvesztették szerettüket sok erőt kívánok, részvéttel osztozom fájdalmukban.

Támis Orsolya
anyakönyvvezető

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztató kiadványa.

Szerkesztő: Győrik Balázs Felelős szerkesztő: Köteles Zoltán             2020. december
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