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Nadapi Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Nadapi Lakosság!
Engedjék meg, hogy a képviselő-testület egésze nevében megköszönjük azt a fegyelmezett,
távolságtartó, de mégis egymással szemben figyelmes magatartást, melyet Nadap lakosság a tavaszi
hónapokban mutatott. Kérjük, továbbra is tartsák be az Operatív Törzs és a Kormány rendelkezéseit,
ajánlásait.
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni, hogy mivel foglalkozott az Önkormányzat az elmúlt
időszakban.
- Májusban megalakult a Zöld Nadap Nonprofit Kft. Feladatai a falu közterületeinek karbantartása,
az óvoda udvar, és a temető gondozása. Ennek szemmel látható eredménye, hogy az Ősjegy környéke,
az '56-os emlékmű, és az orvosi rendelő udvara kivirágzott. A Kft. lakossági munkákat is vállal:
fűnyírás, kertgondozás, melyben Silye Sándor ügyvezető a segítségükre lesz.
- Június 4-én, Trianon 100. évfordulóján a Kápolnásnyéken tartott megemlékezésen Nadap Község
képviseletében Tóth Károllyal koszorút helyeztünk el.
- Júniusban a Béke és Rákóczi utcák útburkolatának felújítása zajlott. Az új aszfaltréteg terítése
pályázati pénzből, és az Önkormányzat által viselt kötelező önerőből történt.
A Tölgyes utca, és a Zengő utca földutas szakaszának zúzottkövezési munkái során 3,5 m széles
zúzottkő burkolat terítése történt meg, a Zengő utca meglévő zúzottköves szakaszán a kátyúkat
feltöltötték. A munkákat az Útépszerv Kft. végezte.
- Júliusban a földi szúnyoggyérítés megtörtént településünkön, melyet az erős szúnyoginvázió miatt
augusztusban megismételtek.
- Július 15-én Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel Nadap folyamatban lévő ügyeiről zajlott
egyeztetés. Bízunk benne, hogy Képviselő úr Nadap fejlődésének segítségére lesz!
- Augusztusban a Nadapi Karitatív Csoport Egyesület szervezésében a Csúcsos-hegyen közösségi
munkában keresztállítás zajlott, melyről részletes beszámolót itt a Hírmondóban olvashatnak.
- Szeptemberben településünkön a közvilágítás korszerűsítése során 106 db új lámpatestet helyeztek
el az E.ON szakemberei. A halogén világítótestek cseréje után a LED lámpák energia költségei
lényegesen alacsonyabbak. Az így megspórolt összegből a korszerűsítés havidíját finanszírozza a
település.
Az előző nevelési évben a gyermekek nagy száma miatt szükségessé vált az Óvoda bővítése,
átalakítása. Terveink között szerepelt egy konténer óvoda létesítése, melyről a magas árajánlatok
beérkezése után le kellett mondanunk. A falunak komoly pénzügyi elköteleződést jelentett volna a
számos (36-38 db) konténer lízingelése, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatása is nehézségekkel
járt volna. Az eljárás bürokratikus nehézségei miatt a szeptemberi nyitás is kétséges lett volna.
Az Önkormányzat a meglévő épület átalakítása mellett döntött, melyhez építész tervező segítségét
kellett kérni, aki a számos előírás, és szabály betartása mellett megtervezte a szükséges
változtatásokat.
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A meglévő épület átalakítása során két teljes értékű csoportszoba került kialakításra, bővültek a
mosdók az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően. A szomszédos telken két konténer került elhelyezésére,
melybe a felnőtt öltöző, iroda, és raktár kerül. A munkálatok az óvoda nyári zárvatartása alatt
megtörténtek, így szeptember elsején a nevelés megkezdődhetett.
Terveink között szerepel egy új, 3 csoportos óvoda építése a Faluközpontban (volt TSZ udvar),
melyre a tervek elkészültek. A gyerekek folyamatosan emelkedő száma, és a környékbeli óvodák
telítettsége jól mutatja, hogy erre szükség van.
- A Wifi4EU pályázattal kapcsolatosan az Önkormányzat a Vodafone-nal folyamatosan egyeztet.
Az Ősjegy, az Önkormányzati hivatal,és a Templom környékén a hotspotok telepítésére várhatóan
októberben sor kerül.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóságának felhívására hosszú idő után újra lesz
foci Nadapon. A környékbeli településekkel egy csoportban kispályás bajnokságban vesz részt
csapatunk. Az 5+1 fős csapatok mindegyike tornát rendez, a csoport győztesei pedig megyei döntőt
vívnak. A 4 fordulóra hétvégente kerül sor, a torna ősszel, és tavasszal is lezajlik. A csapatba Nadap
közösségi fórumain kerestünk játékosokat, melyre 10 fő jelentkezett.
1. forduló - Sukoró 2020.10.03.
2. forduló - Nadap 2020. 10.11.
3. forduló - Velence 2020.10.31.
4. forduló - Zichyújfalu 2020.11.07.
Mivel Nadapon nincs a torna lebonyolításához megfelelő pálya, így a nadapi fordulót október 11-én
vasárnap, 10:00-tól a sukorói Toldi Géza Sportparkban rendezzük meg. Várjuk a lelkes szurkolókat,
hajrá Nadap!
A Velence-Csákvár-Tata 8119. j. út burkolatának Velence-nadap közötti külterületi szakasza
októberben felújításra kerül. A Magyar Közút Zrt. megbízásából a Swietelsky Magyarország végzi a
munkálatokat. Az Őnkormányzat a forgalomkorlátozásokról folyamatos tájékoztatást kért, valamint a
Zengő utca csatlakozásánál táblák kihelyezésével a forgalombiztonság javítását.
Nadapon a helytörténeti kutatásokat egy lelkes kis csapat végzi. Munkájuk egy részét a falu
közösségi oldalán már megosztották. Célunk, hogy ez folytatódjon. Várjuk lelkes kutatók
jelentkezését. Terveink között szerepel egy nadapi emlékkönyv összeállítása, mely a település
fejlődését, történetét dolgozza fel. Kérjük, akinek régi képek, fontos információk vannak a birtokában
Nadapról, jelezze.
Köteles Zoltán
polgármester

Költségvetésünk, pályázataink
A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésén került sor a település 2020. évi költségvetésének
módosítására, az I. félévben történt változások miatt.
A változásokat részletesen az ülés jegyzőkönyvében, és a rendelet szövegében láthatják majd. A
beruházásokra, fejlesztésekre fordítható keret felhasználását szeretném most bemutatni.
Az év elején rendelkezésre álló mintegy 80,5 millió forintos keret 47%-át, 37,9 m Ft-ot fordítottuk
építésekre, pl. útfelújításra, óvoda bővítésére.
21 m Ft-ot, mely a keret 26%-a, fordítottunk tervek elkészítésére, melyek a pályázatainkhoz,
felújításokhoz voltak szükségesek, valamint a jövőbeni fejlesztések alapjait jelentik.
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2,5 m Ft-ot (keret 3%-a) költöttünk szolgáltatásokra, mint pl. földmérés, vagy a plébánia épület
szakértői vizsgálata. A Nadapért alapítvány indítását is ebből támogattuk.
A keret 23%-a, 18,5 m Ft még rendelkezésünkre áll, melyet kiegészít egy kb. 9 millió forintos összeg,
mely más sorokon lekötésre került, de nem használtuk fel. Ebből az összegből még idén tervezzük
megvalósítani az Óvoda bővített udvarának rendezését (konténerek és környezetük, kerítések), a
Bodza utca zúzottkövezését és a Haladás úti zebrák kiépítését.
Ezzel a következő 2021-es évre is meglévő tartalékokkal fordulhatunk. A költségvetésünk
stabilitásának fontos összetevője a helyi adókból származó bevétel, ezért kérjük a lakosságot a
bevallások, befizetések lelkiismeretes teljesítésére.
2020-ban a Magyar Falu Program keretében 9 pályázat nyújtottuk be, összesen mintegy 205 m Ft
értékben. A Zengő utcai kerékpárút, és a temető kapu és belső járda pályázataink még elbírálás alatt
állnak. A többi pályázatunk tartalmilag rendben volt, de sajnos nem részesültünk támogatásban.
Győrik Balázs
képviselő
A HÉSZ
Mi is az a HÉSZ?
A Helyi Építési Szabályzat az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító, és
biztosító önkormányzati rendelet. Ezen rendelet szöveges jogi formába önti a szabályozási tervben a
műszaki tervezés rajzi nyelvén megfogalmazott célkitűzéseket, előírásokat, és mindenkire kötelező
magatartási szabályokat tartalmaz. A település közigazgatási területén a beépítésekkel, az épített, és a
környezet természeti értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi
követelményekkel foglalkozik.
A HÉSZ-t a településszerkezeti tervvel összhangban, a hozzá tartozó szabályozási tervvel együtt kell
alkalmazni. (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11.§)
Miért kell ilyen?
Azért, hogy ne lehessen a faluban oda nem illő épületeket emelni, hogy a település szövete egységes
legyen, hogy ne lehessen kirívó, a településkép szempontjából nem megfelelő építményt létesíteni.
Kitér a házak magasságára, a használható homlokzati színekre, a telek százalékos beépíthetőségére,
stb.
Ház tervezésénél az építész csak a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelő épületet tervezhet.
Mi az a Szabályozási terv?
Egyszerűen fogalmazva a Szabályozási terv térképen, rajzos formában ábrázolja a helyi
követelményeket, jogokat, és kötelezettségeket. A HÉSZ-szel együtt kell alkalmazni.
A Szabályozási terveket megyei, majd országos szinten is felvezetik, a magasabb szintű tervekbe
bedolgozzák, így az egész országban, megyénként, településenként elérhetőek a tervek.
Meddig érvényes?
A HÉSZ mindig a módosításának életbe lépéséig érvényes, hiszen nem lehet olyan, hogy nem
vonatkozik semmilyen szabály, előírás a településen épülő házakra, építményekre.
Az Önkormányzat rendelet formájában módosíthatja, melyet a Szabályozási tervbe is át kell vezetni.
Jelenleg a 2019-ben elfogadott, 8/2019 (IX.6.) Ök. Rendelet van érvényben, melyhez a 89/2019.
(IX.6.) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv tartozik.
Ki tudhat a HÉSZ-ről?
A HÉSZ nyilvános dokumentum, az a település honlapján elérhető bárki számára.
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Mikor akarják a terveken szereplő nem létező dolgokat megvalósítani?
Ha a település a jövőben szeretné, hogy út, közpark, vagy egyéb településszerkezeti elem
valósulhasson meg ott, ahol most ez nem létezik, felvezeti a Szabályozási tervre. Ez nem azt jelenti,
hogy ott mindenképpen kialakításra kerül a vázolt elem, de a lehetősége adott. Ez azért fontos, hogy a
közparkokba, utakra ne lehessen építményt emelni, akadályozva a közcélú létesítmények kivitelezését.
Így kerülhetett kialakításra a Barackos utca kikötése a Pázmándi úthoz.
Olyan telket vettem, ami nem jó besorolású, nekem azt mondták, építhetek rá!
Egy telek vásárlása során a Földhivataltól kikérhető a tulajdoni lap, melyen szerepel az ingatlan
fekvése (belterület, vagy külterület), művelési ága (szántó, rét stb.), vagy művelésből kivett terület
megnevezése (beépítetlen, út, árok stb.), ha van, az épület fő rendeltetésének megnevezése (lakóház,
gazdasági épület, stb.).
A település honlapján bárki számára elérhető Helyi Építési Szabályzatban pedig a település
meghatározhatja, hogy hol milyen övezeti besorolás van: falusias, városias, gazdasági, üdülő,
zöldterület, mezőgazdasági, stb. Azonos besorolásban szereplő ingatlanokra azonos beépíthetőségi
szabály vonatkozik (beépíthetőség mértéke, magasság, stb.)
Például az állattartásra vonatkozó szabályok mások a falusias, és a kertvárosias településrészben.
Zöld felület kialakítására pedig azért van szükség, hogy a tervezett közparkokba ne kerülhessenek
építmények. Telekvásárlás során körültekintően kell eljárni!
Hol van most Zöldfelület besorolás Nadapon?
A Zengő parknál, a Béke utcától a Barackos utcáig, ahol a felnőtt játszótér található, és a közkert
fásítása zajlott a tavalyi évben.
A Szabadság utcával párhuzamosan futó közkert, a Haladás úttól a Zengő utcáig, ahol a Falu játszótere
található, aminek körbekerítése a gyermekek biztonsága érdekében 2020. márciusában megtörtént.
A Haladás út Rákóczi utca sarkán, ahol a Vörösmarty szobor található, és ahol az október 23-i
ünnepségek zajlanak.
A Templom köz és Hegyalja út sarkán, ahol a II. világháborús katonai emlékmű található.
A Szintezési Ősjegyet körülvevő területen, hogy megmaradjon az Ősjegy környékének természeközeli
jellege.

A
jelenlegi Szabályozási terv részlete, benne a zöldfelületek
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Mi építhető Zöldfelületre? Miért lehet magántulajdonban Zöldfelület?
Az építésjogban (253/1997. (XII.20.) Korm. rend. 27. §) a közparkoknál és közkerteknél a
beépíthetőség legfeljebb 3% lehet (ettől egy település lefelé eltérhet). A terület rendeltetésszerű
használatához szükséges építmény, illetve a terület látogatókat kiszolgáló vendéglátó épületek
létesíthetőek.
A magántulajdon ténye nem zárja ki, hogy a terület beépíthetőségét a település szabályozza.
Tulajdonjog változás, adás-vétel során ezek, a fentebb említettek szerint bárki számára megismerhető
szabályok.
Amennyiben a jövőben park kialakítására kerülne sor, a jogszabályoknak megfelelően a telkek a
tulajdonosoktól megvásárlásra, vagy kisajátításra kerülnének.
Jelenleg, a HÉSZ módosítás során az Önkormányzat törekszik arra, hogy a közpark besorolású,
magántulajdonú telkek olyan övezeti besorolásba kerüljenek, hogy ne sérüljön a nadapiak szándéka az
Ősjegy környékének zavartalan, fás-parkos jellegének megőrzéséhez. Minden nadapi szívügye az
Ősjegy és annak környezete, a közösség fő eseményeinek színhelye.
Magántelkeken mit akar az Önkormányzat? Miért van most is út jelölve néhány telken?
Például a Haladás út páratlan oldalán, a magántulajdonokra felvezetett út gondolata nem mai, az a
jelenleg érvényben lévő Településszerkezeti tervben benne van. Ha a HÉSZ módosítás nem készül el,
a jelenleg is érvényben lévő rendelet marad hatályban.
Anno a település csatornázása során költséghatékonyság miatt, hogy ne kelljen szennyvízátemelő,
felmerült a lehetősége annak, hogy a szennyvízvezetéket a völgyben fektessék le. Ekkor a
telektulajdonosokkal az akkori Önkormányzat egyeztetett. Felmerült egyúttal, hogy a telkeiket három
részre osztják, így a lakók közútról megközelíthető építési telkeket kapnak, melyeket értékesíthetnek.
Ez a terv mára okafogyottá vált, a tulajdonosok nem szeretnék sem felosztani, sem utat vezetni a
telkeikre.

A jelenlegi Szabályozási terv részlete

Miért kell néha módosítani a HÉSZ-t?
Például magasabb rendű jogszabályok módosulása miatt, ilyen volt a 2018/19. években lefolytatott
módosítás is.
A települések maguk is dönthetnek úgy, hogy módosítják a HÉSZ-t. Nadapon, 2020. elején a
Képviselő-testület megállapította, hogy a hatályos szabályozás nem minden pontja felel meg az
önkormányzat településrendezési, településfejlesztési elképzeléseinek az időközben felmerült
gyakorlati problémák miatt.
A módosítás során figyelembe vehetők az időközben született lakossági igények is.
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Honnan tudhatunk a HÉSZ módosításról?
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet pontosan meghatározza, hogy mi az eljárásrend. A HÉSZ
módosítása:





Előzetes tájékoztatási
Véleményezési
Végső szakmai véleményezési
Elfogadási és hatálybalépési szakaszból áll.

A módosítás szándékának felmerülésekor a Képviselő-testület határozatot hoz, és megbíz egy arra
alkalmas tervezőt a HÉSZ és kapcsolódó részei elkészítésével. A Képviselő-testület meghatározza a
rendezés alá vont területet (hiszen a módosításnak nem kell a település egészére kiterjednie). A tervező
elkészíti az első anyagát, mely ismerteti a rendezés célját, a javasolt változásokat és azok várható
hatásait. Amennyiben a Képviselő-testület ezekkel a javaslatokkal egyetért, elindulhat az Előzetes
tájékoztatási szakasz.
A módosítás tervezetét közzéteszik az önkormányzat hirdetőfelületein, honlapján, és lakossági fórumot
szerveznek. Az érintettek (nadapi ingatlan tulajdonosok, gazdasági szervezetek, civil szervezetek)
írásban, vagy a lakossági fórumon rögzítetten adhatják meg véleményüket.
Ezek alapján a tervező elkészíti a településrendezési eszközök módosításának teljes anyagát. Ezt
követően indul a Véleményezési szakasz. Az első szakaszhoz hasonlóan kerül sor a közzétételre, és
újabb lakossági fórum megtartására.
Az esetleges újabb észrevételek átvezetését, javításokat követően a módosítási anyag elkerül az állami
főépítészi jogokat gyakorló megyei kormányhivatalhoz, a Végső szakmai véleményezési szakaszban.
A kormányhivatal elfogadását követően a Képviselő-testület elfogadja, és rendelettel, valamint
határozattal hatályba lépteti a módosításokat (Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz).
Jelenleg Nadap településrendezési eszközeinek módosítása tekintetében még a legelső, az Előzetes
tájékoztatási szakasz előtt állunk. Még nincs olyan, a Képviselő-testület által elfogadott tervezői
javaslat, mellyel a tájékoztatási szakaszt meg kívánjuk kezdeni. Ennek ellenére, a vonatkozó
314/2012. Korm. rendeletet kissé lazábban értelmezve a lakosság észrevételeit már most figyelembe
vesszük, több egyeztetést is tartottunk az érintettekkel.
Egy település szerkezeti tervének kialakítása, módosítás mindig bonyolult folyamat, melyben több
egyéni érdek ütközhet a közösség távlati terveivel, érdekeivel. A fentebb leírt, többlépcsős, szigorúan
szabályzott folyamat az érdekek egyeztetését szolgálja.
Reméljük, hogy a módosításokat követően Nadap a korábban elképzelt, elfogadott Településfejlesztési
koncepció és településkép mentén fejlődhet tovább.

Karitasz Hírek
Családi nap, avagy Gyermeknapi utóbulit tartottunk!
Egyesületünk 2012 óta minden évben megszervezi a gyereknapot. Az idei évben a pandémia miatt
nem tudtuk május utolsó napján megünnepelni a gyerekeket, így július 5-én kerítettünk rá sort.
Igyekeztünk az idei évet úgy szervezni, hogy ne csak a gyermekeknek, hanem az egész családnak
kínáljunk programlehetőséget. Visszatérő vendégeink voltak a Szép Ernő Színház művészei, akik egy
kellemes délelőtti előadással ajándékoztak meg minket.
A szokásos programokon kívül - ugrálóvár, lovaglás, tűzoltó autó - igyekeztünk olyan új
programokkal is színesíteni a rendezvényt, amik eddig még nem voltak. A Terepfutó „versenynél”
hatalmas volt az érdeklődés, több, mint háromszáz alkalommal álltak rajthoz kis és nagy futóink :-) A
legfiatalabb versenyző 2 éves, a legidősebb 65 éves volt. Annyira jól szórakoztunk, hogy ez a program
-6-
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tartott a legtovább. Ezúton is szeretnénk megköszönni Harkányi Zoltánnak és családjának, hogy
megszervezte, és levezényelte a versenyt!
Egyesületünk önkéntesei frissítőt és virslit kínáltak a látogatóknak, nagyon örültünk, hogy olyan
sokan jöttek/jöttetek, hogy minden elfogyott, legközelebb többel készülünk!
Új elemként jelent meg az idei programon a családi vetélkedő, melyen 18 csapat indult, akik
különböző interaktív játékokban mérhették össze ügyességüket az óvoda udvarán. Volt itt
érzékszerves játék, interaktív barkóba, célba dobás, 3 lábú futás és egy kvízt is ki kellett töltenie a
csapatoknak. A 3 legtöbb pontot szerző formációt díjaztuk, de igyekeztünk minden gyermeknek egy
kis édességgel is kedveskedni. Köszönjük szépen Galló Mónikának, hogy segített a játékok
kitalálásában és köszönjük szépen a Nadapi Kerekerdő Óvoda dolgozóinak, hogy levezényelték a
vetélkedő állomásait.
Idén ellátogatott hozzánk a Körhintás, itt kézzel hajtott óriás kosarakban lehetett forogni, Hebők
András fagyaltos kocsiján pedig mindenki megkóstolhatta a kézműves fagylatokat. András gondolt az
anyukákra „házisárkány” és az apukákra is pálinkás fagylatjaival.
Külön köszönet illeti két kedves pázmándi borászunkat, Köllő Zsoltot és Nagy Gábort, akik az
utolsó pillanatban ugrottak be, és kiváló boraikkal emelték az esemény fényét. Aki még esetleg nem
tudta, itt alkalma volt megkóstolni az első Nadapi borverseny nyertes borait: Nagy Gábor „Barátom”
fantázia névre keresztelt rozéját, és Köllő Zsolt 2019-es Cserszegi fűszeres fehérborát.
Családi napunk vasárnapra esett, így Récsei Norbert plébánosunk most is, mint minden hónap első
vasárnapján családos misét celebrált, mely egy interaktív szentmise, a gyerekek aktív résztvevői az
eseményeknek, a legkisebbek számára pedig ilyenkor felállításra kerül egy kis asztal a templomban,
ahol tudnak színezni, vagy kézműveskedni. Reméljük egyre népszerűbbek lesznek ezek a szentmisék,
és egyre több családdal találkozhatunk minden hónap első vasárnapján 17 órakor a templomban.
A Szentmise után ellátogatott hozzánk a Buborék Tündér, aki egy izgalmas mesevilágba röpített
minket, ahol a varázskeverék segítségével óriás buborékot röptettünk, kipróbáltuk milyen egy buborék
belsejében lenni, láttunk pörgő buborékot, kocka buborékot, buborékot a buborékban….
Köszönjük szépen a Polgármester Úr és a Képviselő Testület támogatását a programhoz, reméljük
még sok-sok lehetőségünk lesz a közös programok szervezésében a jövőben.
Végezetül néhány szót szeretnék szólni a Karitatív Egyesület jövőbeni és folyó tevekénységeiről:
Pályázati hírek: A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott pályázaton 1,3 millió forintot
nyertünk, melyet működési költségeinkre, és a programjaink szervezésére tudunk fordítani. A Magyar
Falu programban a Plébánia felújítására beadott pályázatunk sajnos nem volt ilyen sikeres (egyelőre
várólistára kerültünk), de az épület rekonstrukciója már nagyon égető, így kérjük a lakosságot, ha
módjában áll, akkor a 10700787-68010566-51100005 számú bankszámlán, "Plébánia" közlemény
megadásával támogassa az épület megmentését.
Terveink: Szeretnénk újraindítani a Nadapi Esték programsorozatunkat, az előadók szervezés alatt.
Ha a járványhelyzet engedi, akkor szintén szeptembertől újra indul a baba-mama klub, Bédné
Hajnalka védőnőnk és Sidóné Koller Andi szervezésében. Az önkormányzati civil pályázati
programon a Baba-mama klub 100.000 Ft támogatásban részesült, ezt az összeget készségfejlesztő
játékok beszerzésére fordítjuk. A klubhoz csatlakozni tudtok a Facebookon a Nadapi baba-mama klub
csoportban, vagy telefonon/személyesen a védőnőnél!
Advent idején
programjainkkal.

minden

hétre

készülünk

gyertyagyújtással

és

a

hagyományos

adventi

Sidóné Koller Andi
Nadapi Karitatív Csoport Egyesület
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Éledő közösség Nadapon
Adott egy 700 fős település, Nadap, egy 268 méter magas hegy, a
Csúcsos, 100 m szintkülönbség, 1,5 tonna beton, 800 liter víz,
ötméteres gerenda és egy csapatnyi elszánt önkéntes.
Egyesületünk vezetésével közösségi munkában egy gyönyörű projektet
tudtunk megvalósítani, sikerült felújítanunk a már kidőlő félben lévő
keresztet a falu határában ékeskedő hegytetőn, tisztán közösségi
hozzájárulással.
A Csúcsos-hegy tetején eredetileg 1945-ben állított, majd a ’60-as és
’90-es években újraállított keresztet (melynek cseréje az idő vasfoga
miatt sokat nem várathatott magára) újra cseréltük. Mivel a kereszt
környezete az eredeti felállítás óta a növényzet növekedése miatt
nagymértékben megváltozott, így a most állított kereszt lényegesen
nagyobb elődjeinél, hogy a hegy tetejére tekintve, mint egykor, most is
látható legyen. Már a munkálatok kezdetén éreztük, hogy ez a feladat
meghaladja erőnket, hiszen több, mint egy tonnányi betont kellett
felcipelnünk a hegy tetejére. Ennek ellenére a közösség erejében bízva belevágtunk. Nem kellett
csalódnunk, és támogatóinkkal karöltve két részletben sikerült megvalósítanunk elképzelésünket. Az
első alkalommal a precízen, statikus szakember által
megtervezett beton alapot és a fém tartószerkezetet
készítettük el, majd szeptember 3-án, Palermói Szent
Rozáliának, templomunk védőszentje ünnepének előestéjén
felvittük és felállítottuk a keresztet a hegytetőn. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a tervezést, a helyi vállalkozók
önzetlen felajánlását, hiszen mind a vasalatot, mind a kereszt
faanyagát - megmunkálva, kezelve - adományként kaptuk.
Hálásak vagyunk Velence Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete tagjainak segítségéért is, akik szabadidejüket
feláldozva megkíméltek minket a vízhordás terhétől és a
szükséges vízmennyiséget felpumpálták nekünk a hegyre. A kereszt méretei miatt elengedhetetlen egy
villámhárító felszerelése a közelben. A közösség ereje ebben is megmutatkozott, hiszen a munkálatok
ideje alatt kiderült, hogy egyik segítőnk villámvédelmi szakember, így az Ő közreműködésével
korszerű berendezés védi majd a keresztet a
villámokkal szemben.
Csodálatos érzés volt látni, hogy a kétévestől
egészen a 75 éves önkéntesig mennyien segítették
munkánkat. Megható pillanat volt, amikor a
felállított kereszt előtt mindannyian némán álltunk.
A kereszt megáldására, valamint az emléktáblák
elhelyezésére szeptember 19-én szombaton került
sor. Egyik emléktáblán a kereszt állításának
története, egy másikon pedig a közreműködő
önkéntesek és adományozók névsora olvasható.
Az óvodások készültek egy mini kiállítással az
alkalomra, rajzaikkal díszítettük a templomkertet
az ünnepségen. Ennek a keresztnek a felállításával
szeretnénk életben tartani az emlékezést, mely
bizonyítéka az egyre erősödő közösségi
összefogásnak.
-8-
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Itt van az ősz, itt van újra…
Ahogyan beköszöntött az ősz, úgy nyitotta meg „kis”
óvodánk ismét kapuit! Intézményünk egy rendhagyó nevelési
éven van túl, hiszen a járványhelyzet miatt több hónapra el
kellett köszönnünk a gyerekekkel egymástól. A hosszú szünet
után májustól újra élettel teli lett a Nadapi Kerekerdő Óvoda.
Nadap község az elmúlt években közkedvelt település lett.
Rengeteg fiatal él a községben, amely magával hozza azt a
tényt, hogy rengeteg kisgyerek születik, vagy költözik ide
családjával. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen vezetőségem
alatt már másodjára bővült az intézmény a megnövekedett gyermeklétszámnak köszönhetően.
A tavalyi év során 38 kisgyermek járt óvodánkban, az idei nevelési év végére előre láthatólag 46
óvodás korú gyermek tölti majd mindennapjait intézményünkben. Így már két csoportban
foglalkozunk a gyerekek fejlesztésével, oktatásával és gondozásával.
Fontosnak tartjuk, hogy az újonnan érkező gyermekek számára a kialakult járványügyi helyzetben
is biztosítsuk a befogadást, amennyire lehetőségünk engedi.
Számos programmal készülünk a gyermekek számára, amelyet a Szülői Munka Közöséggel és
Nadap Község Önkormányzatával kívánunk megvalósítani.
Íme néhány programunk:
-Október 15.-én délelőtt a falu időseinek szerenádot ad óvodánk.
- Novemberben már hagyományként járjuk el a Márton napi lámpás felvonulást
- Madárvártában ismerhetik meg ovisaink a madarak gyűrűzését.
- Együtt hangolódunk az adventi vásár alkalmával az ünnepekre, mézeskalácsokat sütünk,
ellátogat hozzánk a Télapó, illetve meghitt hangulatban ünnepeljük a karácsonyt óvodánk falain belül.
Ezúton is köszönjük a sok segítséget és felajánlást, amivel még színesebbé varázsolhatjuk óvodánk
mindennapjait!
Ovisaink eddigi programjaiból:
Kihasználva a szeptemberi jó időt, a Nadapi Kerekerdő óvódásai megismerkedtek a nadapi szőlőhegy
szépségeivel, s a borászat, de legalábbis a mustkészítés rejtelmeivel. Nadap hagyományos
jellegzetességeinek megmutatása közben még egy kis lovas kocsizásra is sikerült sort keríteni.

Lampert-Szűcs Szabina
intézményvezető
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Bemutatkozik az Együtt Nadapért Egyesület
Miért is született meg szervezetünk. Szeretett völgyünk összehozott minket, telekszomszédokat.
Alap elképzelésünk terület és termelői közösség létrehozása és turisztikai célok összehangolása volt.
2020 augusztusában, több éves tervezgetés után megalapítottuk az Együtt Nadapért Egyesületet.
Megalakulásunknak az adott lökést, hogy egy szerintünk nem megfelelően egyeztetett, Helyi Építési
Szabályzat módosítás (tervezet), minden tervünket és álmunkat szétzúzta volna. Fontosnak tartottuk,
hogy cselekedjünk, hiszen megalakulásunkkal és összefogásunkkal hatékonyabban tudjuk saját és
közösségi érdekeinket képviselni és célkitűzéseinket, elképzeléseinket megvalósítani.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy ígéretet tett arra, hogy az elhamarkodott, szerintünk hibás
tervet átdolgozza, ezzel segítve törekvéseinket és a magántulajdon tiszteletben tartását.
Első - szerény keretek között megtartott, de jó hangulatú - közösségi szárnybontogató
bemutatkozásunk szeptember 27-én volt az Ősjegynél.
Szeretnénk a falu közösségiéletében és közösségformálásában aktívan részt venni. Egyik fontos
célkitűzésünk a falu természeti és épített értékeinek megtartása, megóvása. A hagyományok, a falusi
és a sváb kultúra megőrzése, felébresztése. Fontosnak tartjuk az épített táj és a természet egységének a
megőrzését, az ó falu falusias képének megtartását, a természetes és természetközeli élőhelyek
megóvását.
A helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők,
kézművesek, szolgáltatók és az érdeklődő közönség
számára, egy hagyományos falusi piac létrehozása
egy időszerű feladat. Ebben számítunk az
Önkormányzat együttműködésére is. Egyesületünk
egy
jól
megjegyezhető
közösségi
márka
létrehozásával szeretne segítséget nyújtani.
Működésünket úgy képzeljük, hogy egymást és
minden a faluban élő észrevételét, gondját, ötletét
meghallgatva,
közös
megoldásokat
keresve
megkönnyítsük, segítsük egymás életét. Közös
programokat szervezünk, mellyel színesíteni
szeretnénk a falusi életet.

Fotó: Győrfi photography

Összefoglalva a teljeség igénye nélkül:
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környezeti és természeti egység védelme, megőrzése, fenntartása és helyreállítása;
a falusias jelleg és utcakép védelme, megőrzése;
a termelők, kézművesek, szolgáltatók lehetőségeinek segítése, szélesítése;
Nadap község kulturális, természeti és területi integritásának megőrzése;
az egyesület tagjainak - és akik együttműködésünket kérik - ingatlantulajdonán elterülő,
összefüggő természeti egységek védelme, megőrzése, fenntartása, fejlesztése, és a tulajdonjog
védelme - különös tekintettel a Haladás út déli részén és a Szintezési Ősjegy körül fekvő
területekre;
gyermekbarát, egészséges közeg megteremtése; gyermekmegőrzés; óvodai nevelést kiegészítő
foglalkozások szervezése;
falusi turizmus fellendítése, segítése, pályázati segítségnyújtás;
közösség építő szabadiős tevékenységek szervezése; túrázzunk együtt, ismerjük meg együtt
Nadap és közvetlen környezetének természeti értékeit, épített örökségét; süssünk, főzzünk
együtt; tartsuk együtt is ünnepeinket;
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együttműködést keresünk az önkormányzattal és a falu civil szervezeteivel a közös célok és
értékek mentén.

Legközelebbi összejövetelünk egy könnyű őszi kirándulás. Szeretettel várunk minden túrázni vágyót!
Túravezetőnk Madár Béla lesz.
Okt. 10. Likas kő (egy igen érdekes sziklaalakzat!)
A túra hossza: 5,5 km; Szintemelkedés: 110 m; Tervezett időtartam: 2,5 óra; Találkozó 09 órakor a
focipályánál.
Okt. 17. Angelika forrás
A túra hossza: 7,2 km; Szintemelkedés: 100 m; Tervezett
időtartam: 4 óra; Találkozó 09 órakor a focipályánál.
Kedvezőtlen időjárás esetén a túrák későbbi időpontban
lesznek megtartva, melyről tájékoztatást adunk.
Köszönet, hogy végig olvasta sorainkat, továbbá köszönet
a bemutatkozó rendezvényünk látogatóinak, aki időt
szántak ránk. Igazi sikerként éltük meg a sok látogatót.
Köszönjük Nadap Község Önkormányzatának, hogy
helyszínt biztosított a bemutatkozó rendezvényünkhöz és
lehetőséget adott a Hírmondóban való megjelenésre.
ENE - Elnökség

Fotó: Drófi

Nadapi Budo Találkozó
A Mushinkai Aikido Egyesület második alkalommal
rendezte meg idén a Nadapi Budo Találkozót. Az
eseményen a Velencei-tó környéki harcművészeti és
küzdősport klubok képviseltették magukat, így volt
karate, kick-boksz, judo, brazil jiu-jitsu és aikido.
A rendezvénynek az Európai Sporthét adott keretet,
amelynek célja, hogy minél több embert
megmozgasson. Így most is voltak bemutatók és nyílt
edések, lehetőséget adva a sportágválasztásra is. A
helyszín a Szintezési Ősjegy volt, amely kiemelt
jelentőséggel bír a harcművészek számára, hiszen ez
magyarország legszilárdabb pontja. A szilárd
középpont a harcművészetekben kritikus fontossággal
bír mind tesi, mind szellemi értelemben.

Fotó: Albert-Győrfi Viktória

A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap és Nadap Község Önkormányzata is támogatta. A
támogatásból az egyesület vásárolt egy 10x5 méteres rendezvénysátrat, amelyet szívesen ad kölcsön
más nadapi cilvil szervezetek, vagy az Önkormányzat rendezvényeihez.
Dr. Pasqualetti Gergő
képviselő

- 11 -

Nadapi Hírmondó 2020. október
_________________________________________________________________________________________

Nadapi Polgárőr Egyesület
A nadapi lakosok már 2005-ben szükségét érezték az önkéntes szerveződésű Polgárőrség
felállításának. Az elhúzódó jogi eljárás miatt a Nadapi Polgárőrség végül 2006. 06.17-én került
bejegyzésre és Kerékgyártó Tibor vezetésével 20 fős csapatként kezdte meg működését. A tagok a
saját gépkocsijaikra felhelyezett mágneses POLGÁRŐRSÉG táblákkal látták el a szolgálatot. Az
önkormányzat támogatásával egyenruhákkal és egyéb felszerelésekkel látták el a tagokat. A nappali és
az éjszakai járőrözések viszonylag folyamatosak voltak.
2008.06.25-én az Önkormányzat támogatásával egy használt OPEL Agila típusú gépkocsit vásároltunk
és ezután ezzel láttuk el a járőrözési feladatokat. A lakosság és a vállalkozók adományaiból tudtuk
folyamatosan üzemeltetni a gépkocsit.
Az Egyesület korábbi bírósági bejegyzése nem tette lehetővé a jövedelemadó 1%-os felajánlásainak a
befogadását, ezért módosítottuk az alapszabályunkat. A kapott tájékoztatások alapján közhasznú
minősítésű egyesületté alakultunk, ami alapján lehetőségünk lett az 1 %-ok elfogadására. A közhasznú
minősítés olyan elszámolást követel meg, amelyet a jogi és pénzügyi apparátussal nem rendelkező
egyesületünk csak nagy nehézségek árán tudott teljesíteni. Időközben kiderült, hogy az 1 %-ok
elfogadásához nem kell közhasznú minősítésűnek lenni az egyesületnek elég, ha közhasznú
tevékenységet folytat. Ennek megfelelően átalakítottuk az alapszabályunkat, ami nagyon hosszú
eljárásnak bizonyult. Szerencsére a felajánlások, támogatások és az 1 %-ok lehetővé tették az
egyesület folyamatos működését.
Nagyon jó a kapcsolatunk az Önkormányzattal. Sok pályázaton a település mérete miatt az
önkormányzat nem indulhat, de vannak olyan pályázatok, ahol civil szervezetek indulhatnak. A
játszótér felújítását is egy ilyen, civil szervezetek számára kiírt pályázatból a Nadapi Polgárőr
Egyesület közreműködésével sikerült megvalósítani.
Annyira belejöttünk a pályázatokba, hogy 2014-ben megpályáztunk egy 100 %-os támogatású
járműbeszerezési kiírást és ezen nyertük a jelenleg is üzemelő SUZUKI Vitara gépkocsinkat.
A szinte folyamatos törvényi változások miatt állandóan igazítani kellett az alapszabályt az aktuálisan
érvényes előírásokhoz. Ez olyan furcsa helyzetet eredményezett, hogy az ügyvédek nem vállalták el az
egyesületek alapszabályának az elkészítését. Az elnökség felvette a kapcsolatot a székesfehérvári civil
központban Kovács György úrral és az ő hathatós közreműködésével az elnökség saját maga el tudta
készíteni és a bíróságra be is tudta adni az alapszabálynak az aktuális törvényeknek megfelelő
változatát. Ezzel a Fejér megyei több, mint 100 Polgárőr Egyesület közül ötödikként tudtuk teljesíteni
a törvényes működésünkhöz szükséges jogi hátteret.
A Nadapi Polgárőr Egyesület sikeres munkáját minden évben a rendőrség is elismeri. A tó környéki
települések közül minden évben Nadapon történik a legkevesebb bűncselekmény. Ezt szeretnénk a
szolgálatok hatékonyságának a további növelésével megtartani ill. növelni. Szerencsés módon sokan
érzik úgy, hogy ők is segíteni akarják a falu békéjének a fenntartását és egyre többen jelentkeznek
polgárőrnek. Így biztosított kis falunk folyamatos védelme, de továbbra is várjuk önkéntesek
jelentkezését, akik szabad idejükből hajlandók néhány órát a falu biztonságára áldozni.
Ezúton köszönjük a felajánlásaikat és támogatásukat, amelyek lehetővé teszik a gépkocsi fenntartását
és folyamatos üzemelését a szolgálatok alatt, ezzel biztosítva a település nyugalmát és biztonságát.
Tóth Károly
egyesületi elnök
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