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A játékok már a helyükre kerültek

Épül a Zengő Park 
játszótér
GYŐRIK BALÁZS

Magyarország Kormánya által biztosított,
a  Magyar  Falu  Program  pályázatán
elnyert  forrásból  folyamatban  van  a
Zengő Parkban egy játszótér kialakítása.
Az  áprilisban  kezdődött  munkák  során
egy kéttornyú játszóvár, egy rugós játék,
és egy drótkötélpálya kerül telepítésre. A
park  kialakítása  részeként  elkészül  a
Galagonya  és  Bodza  utcák  közötti
területet  lehatároló  kerítés,  padok,
szemetesek  és  kerékpártárolók  is
kihelyezésre kerülnek.
A  távlati  tervekben  egy  Kresz-park
kialakítása is szerepel.
A  játszótér  használatához  szükséges  a
játékok felülvizsgálata. Kérjük a szülőket,
az  átadásig  ne  engedjék  a  gyerekeket  a
játékokhoz, a balesetek elkerülése végett!
Április hónapban megtörtént a Szabadság
utcai játszótér eszközeinek felülvizsgálata
és karbantartása is.

Kéttornyú kombinált játszóvár

Német nemzetiségűek kitelepítése 1946-ban

Kitelepítési Emléknap
TÓTH KÁROLY

1946.  május  20.  szomorú  nap  Nadap
történetében.  Ekkor  történt  a  korábbi
népszámláláson  magukat  németnek  valló
dolgos  sváb  emberek  kitelepítése.  A  75.
évfordulóra  az  önkormányzat
megbízásából  egy,  Nadap  település
történelmét feldolgozó könyv is készült.
A  kitelepítés  megemlékezésére  és  a
könyv  bemutatójára Nadap  Község
Önkormányzata  a  Nadapi  Karitatív
Csoport Egyesülettel közösen június 6-án
emlékünnepséget szervez a nadapi Szent
Rozália  templomban. A  tervezett
program:
Ünnepi műsor a templomban:

• 15:30: Köteles Zoltán polgármester úr
nyitó beszéde

• 15:35: Megemlékező beszédek
• 15:45: Megemlékezési műsor
• 16:00: Nadap története könyvbemutató
• 17:00: Szentmise

Templom kertben:
• 18:00: Koszorúzás
• Nadap jelene és múltja fotókiállítás
• Állófogadás

Közreműködnek:  Nadapi  Kerekerdő
Óvoda, NaKaKó együttes, Nadapi Polgárőr
Egyesület.
A  Szervezők  ezzel  a  megemlékezéssel
kapcsolódnak január 19-hez, mely napot a
Magyar  Országgyűlés  hivatalosan  a
Magyarországi  Németek  Elűzésének  és
Elhurcolásának Emléknapjává választotta.
Sajnos  az  akkor  a  falut  elhagyni
kényszerülők  közül  már  csak  kevesen
vannak,  és  ők  sem  vállalják  az  utazást.
Leimen  város  St.  Ilgen  városrészében  a
Nadapról,  Mányból,  Elekről  és
Almáskamarásról  kitelepítettek  egy
helytörténeti  kiállítást  rendeztek  be  saját
használati  eszközeikből,  ruháikból  és
fényképeikből.  Az  épület  felújítása
kapcsán  ez  a  kiállítás  megszűnt.  A
múzeum nadapi anyagát tervezzük erre az
ünnepségre  hazahozni  és  később  egy
alkalmas  helyen  állandó  falumúzeum
keretében megismertetni az érdeklődőkkel.

Mindenkit  szeretettel  várunk  az
emlékünnepségen!

Nadap Község Önkormányzata
Nadapi Karitatív Csoport Egyesület
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NAKCSE

Egy igazán karitatív cikk
A Nadapi Karitatív Csoport Egyesület

A MI ALAPÍTVÁNYUNK

Megalakult a Nadapért 
Alapítvány
GALLÓ MÓNIKA

Hosszú és  küzdelmes út  után megalakult  a  mi
alapítványunk: Nadapért  elnevezéssel,  melyet
azért  hoztunk létre,  hogy segíteni  tudja  Nadap
fejlődését.  Ezúton  is  szeretném  megköszönni
Mindenkinek,  aki  hozzájárult,  hogy
létrejöhessen.
Az alábbiakban olvasható egy pár információ (a
teljesség igénye nélkül); bővebben hamarosan a
települési  honlapon  lehet  informálódni.
Működésünkről  a  Nadapi  Hírmondóban  is
folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.
Alapítványunk  az  első  2  évben  kizárólag
adományokat  fogadhat,  bízunk  benne,  hogy
minden  feltételt  tudunk  majd  teljesíteni,  hogy
majd  az  adó  1%-át  is  fogadni  tudjuk.
Amennyiben  szívesen  adományozna,  kérem
keressen  bizalommal.  Adományozáskor
lehetőség  van  külön  az  Óvodánk  fejlesztéseit
segíteni,  illetve  Nadap folyamatban lévő,  vagy
jövőbeni  fejlesztéseit  is  segíteni  (ez  esetben
kérem a célt közleményben megnevezni).
Bankszámlaszámunk: 11736082-22483771

Nadapért Alapítvány

Székhely: 8097 Nadap, Haladás út 56.
Adószám: 19296906
Célja: Az Alapítvány annak érdekében fejti  ki
tevékenységét, hogy a falu folyamatos fejlődése
megvalósuljon,  a  falu  lakosságának  száma
növekedjen,  az  életkörülményei  javuljanak.  Az
alapítvány  a  nadapi  lakosok  egészségesebb,
biztonságosabb  jövőjéért  jött  létre,  mely
kiemelten  szolgálja  a  gyermekek  azonos  célú
igényeinek  kielégítését,  nevelésükkel
kapcsolatos fejlesztések segítését, ide sorolva a
Nadapi  Kerekerdő  Óvoda  külső  és  belső
környezetének  igényes  kialakítását  és
fenntartását.  Az  alapítvány  fontosnak  tartja  a
lokális  tudat  erősítését  és  a  falu  összetartó
erejének  növelését  kulturális  programok
szervezésével.  További  cél  a  lakosság
életminőségének  javítása,  az  ifjúság
vitalitásának erősítése, környezetbarát szemlélet
népszerűsítése. Fontos célja a falu közigazgatási
területén található természetvédelmi és örökség
védelmi értékeinek megóvása, helyreállítása.
Alapítvány  jellege:  nyílt,  határozatlan
időtartamú
Alapítók: Czuppon  Dávid,  Stokinger  Tamás,
Fiáth Ferenc
Kuratórium: Galló  Mónika  (kuratóriumi
elnök),  Antal  Pálné (kuratóriumi  tag),  Sinkóné
Rück Ilona (kuratóriumi tag)
Felügyelő Bizottság: Juhász Csaba (FB elnök),
Hamza Katalin (FB tag), Bercsényi Melinda (FB
tag)
Bankszámlaszám: 11736082-22483771

DR. BAJKAI PÉTER

Kedves  irántunk  érdeklődő  nadapiak  és
mindazok, akik a lenti cikk olvasása után
késztetést  éreznek  magukban
Egyesületünk támogatására!

A helyi hírmondó hasábjain keresztül (is)
szeretnénk pár szóban bemutatni a Nadapi
Karitatív  Csoport  Egyesületet  (röviden:
NAKCSE),  és  szeretnénk  néhány
gondolatot  megosztani  ötleteinkről,
terveinkről.
A  NAKCSE  egy   18  főt  számláló,
önkéntesekből álló nadapi egyesület, 2012
óta  működik,  elsősorban  jótékonysággal
(szociális  gondoskodás,  adománygyűjtés,
támogatások),  környezetvédelemmel  és
helyi  rendezvények  szervezésével
foglalkozik.  Öt  tagú  elnöksége  és  tagjai
kivétel  nélkül  azért  csatlakoztak  az
Egyesülethez,  hogy  ilyen  formában  is
segítsék a helyi közösséget és tettekben is
megnyilvánuljon  a  nadapi  ügyek  iránti
elkötelezettségük,  lokálpatriotizmusuk.
Azt vallják, hogy jól esik ellenszolgáltatás
nélkül  hasznosnak  lenni,  felelősséget
vállalni  és  jót  tenni  akár  a  helyért,  ahol
élünk, akár a (helyi) közösségért és annak
segítségre szoruló tagjaiért.

A  NAKCSE  idén  tavasszal  megújult,
alapszabálya  módosult  annak  érdekében,
hogy  ne  csak  céljaiban  és
tevékenységében,  hanem  jogilag  is
közhasznú lehessen. Ezzel többek közt az
Egyesületnek  lehetősége  lesz  fogadni  a
személyi  jövedelemadó  1%-át,
amennyiben valaki úgy dönt, hogy azzal a
NAKCSE-t  megtiszteli  és  támogatja
közhasznú munkájában. Ezért, illetve arra
számítva,  hogy  a  jövőben  nagyobb
közérdekű,  közösségi  feladatokat  is
tudunk  vállalni,  az  átláthatóság  és  az
esetleges  pályázati  források
felhasználásának ellenőrzése érdekében az
Egyesület  Felügyelő  Bizottságot  is
választott.

A nadapiak számára talán rendezvényeiről
ismert  leginkább  a  NAKCSE,  az  elmúlt
években  szerveztünk  már  gyermeknapot,
búcsút,  adventi  programokat
templomkoncerttel.  Tavaly  is  készültünk
az adventi időszakra, össze is állítottunk a
templomkertbe  egy  remek  közösségi
programot a nadapiak számára, de sajnos
szervező munkánknak nem lett gyakorlati
eredménye:  a  vírushelyzet  miatt  a
rendezvényt végül nem tarthattuk meg.

Az  adventi  vásár  helyett  igyekeztünk
Nadap  lakosainak  karácsonyi
finomságokkal  kedveskedni,  amit  a
vírusvédelmi  előírások  szigorú
betartásával  juttattunk  el  az
érintetteknek.

Ugyanakkor semmit nem adtunk fel, a
jövőre  nézve  tele  vagyunk  ötletekkel,
tervekkel  és  programokkal.  Ezek
megvalósításáért  már  most  írunk,
tervezünk, számolunk.  Idén szeretnénk
megtartani:

- a Gyermeknapot,
-a Szeptemberi Búcsút,
-  az  Adventi  vásárt  és  az  ehhez

kapcsolódó programsorozatot és egy
- templomi koncertet.

Fenti  terveinket  sajnos  alapvetően  a
vírushelyzet  befolyásolja,  de  van  egy
olyan  ötletünk  is,  ami  biztosan
megvalósítható:  szeretnénk
helyreállítani Nadap és Pázmánd között
a kidőlt keresztet.

Az  elsősorban  a  nadapi  gyerekeknek,
felnőtteknek  szóló  rendezvényeink
mellett  Egyesületünk  karitatív
tevékenysége  továbbra  is  kiemelt
feladatunk:  az  eddigi  évekhez
hasonlóan  idén  is  hirdetünk  szociális
pályázatokat,  legközelebb  mindjárt
májusban.  Ezekről  a  Nadapi
Hírmondóban is beszámolunk majd.

Fontos  azt  is  megemlíteni,  hogy
sikeresen  szerepeltünk  a  Nemzeti
Együttműködési  Alap  pályázatán,
aminek  köszönhetően  1,3  millió  Ft
támogatásban részesültünk.

Kérünk mindenkit, hogy támogassatok
bennünket  és  rajtunk  keresztül  saját
közösségeteket!  Bankszámlaszámunk:
10700787-68010566-51100005  Bátran
vegyetek részt a programjainkon, like-
oljátok  és  figyeljétek  facebook
oldalunkat.  Önkéntes  munkánkhoz
minden segítséget szívesen fogadunk.
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UTCÁINK FÁSÍTÁSA

Fasorok, faültetési program
SZENZENSTEIN RITA
okl. Táj- és kertépítész mérnök

Tisztelt  Nadapiak,  itt  lakók,
telektulajdonosok, ideköltözők!

Az önkormányzattal karöltve készül Nadap
zöldfelületi  koncepció  terve,  mely  a
falunkban  a  meglévő  és  az  új
zöldterületeket átfogóan tervezi, fejleszti és
összhangba hozza a falut érintő arculati és
szerkezeti tervekkel.

Ebből  a  tervből  most  a  falu  utcáinak
fasoraival,  a  település  faültetési
programjával  szeretnék  kiemelten
foglalkozni.

Falunkban  korábban  is  voltak  fasorok,
amelyek újra ültetése részben a falu múltját
is  idézi,  másrészt  élhető  környezetet
biztosít  az  ottlakók és az  utcán áthaladók
számára  egyaránt,  az  egyéb  élettani,
faluképi elemekről nem is beszélve.

Immár 2 és fél  éve működik falunkban a
közösségünket  is  megmozgató  faültetési
program. Ennek egy-egy jó példája a Zengő
park és a Zengő utca fatelepítése volt.

Célunk  a  falu  utcáinak,  tereinek  teljes
fásítása,  környezetrendezése,  folyamatos,
évről évre történő növénytelepítéssel.

A korábban említett  terv  része  egy olyan
rendező elv kialakítása, amely az utcákban,

parkokban,  közterületeken  meghatározott,
szakmailag  ellenőrzött  formában
szabályozza  az  ültethető  fák  fajtáját,
mennyiségét, méretét, ültetési folyamatát és
telepítését.

Közös  cél,  hogy  utcáink  egységes  képet
adjanak - a fasorokat tekintve legalábbis, ha
már  a  kerítések,  homlokzatok  ezt  nem
teszik lehetővé. Legalább a még sok helyen
hiányzó  karakteres  növénytelepítéssel,
fákkal ezt el tudjuk érni.

Azokban  az  utcákban,  ahol  már  vannak
korábban ültetett fák -nyilván adottságként-
alkalmazkodnunk  kell  hozzájuk  (pl.  Bem
József utca, Szabadság utca, Temető utca,
Hegyalja utca).

Ahol viszont még csak néhány fa van, vagy
egyetlen  egy  fa  sincs  ültetve,  ezekben az
utcákban  a  készülő  szabályozást  kell
irányadóak tekinteni.

A  szabályozás  meghatározza  az  adott
közterületen  (utca) telepíthető fák fajtáját,
minimális  méretét,  ültetési  helyét,
fenntartási szabályait, stb.

Egy-egy utca fásításának megvalósítását  a
pénzügyi  kereteken  túl  több  tényező
befolyásolja  (közművek  elhelyezkedése
felszín alatt és fölött, utca szélessége, talaj
adottságok,  fafajok  tulajdonságai,  ültetési
időszak, stb).

Sajnos  a  helytelen  fa  faj  és  ültetési  hely
választások  miatt  több  helyen  már  most
problémát okoz a fa növekedése  (pl. Béke
utca).

Kerüljük  el  a  további  helytelen  ültetést,
rossz fa faj választást!

Minden évben legalább egy utca fásítása be
van tervezve. Ez eddig meg is valósult.

Jó  példa  is  van  egységes  fasor  ültetésre,
közös munkára pl. a Barackos utcában és a
Zengő utcában is.

Fenntartás  tekintetében  további  cél,  hogy
az egyes utcákban biztosítva legyen a fák,
cserjék  öntözéséhez  szükséges  vízvételi
lehetőség kialakítása.

Ezért  szeretném/szeretnénk  kérni,  ha  fát
terveznek  ültetni  a  telkük  elé,  mellé,  az
utcafrontra, mint közterületre, az ültetendő
fákat  egyeztessék  az  illetékesekkel  vagy
várják  meg,  amíg  az  adott  utca  fásítása
sorra kerül.  Az egységes utcakép,  falukép
kialakításához közös munkára van szükség.

Kérjük  a  fák  telepítését  minden  esetben
előzetesen  egyeztessék  az
Önkormányzattal!

Kérjük  Önöket,  hogy  forduljanak
bizalommal  a  hivatalhoz,  ahol  szakmai
információkkal,  segítséggel  állunk
rendelkezésükre.

FOCI

Fejér Megyei Kispályás Bajnokság
Nadap SE az E csoportban

GYŐRIK BALÁZS

Véget értek a Fejér Megyei Kispályás Bajnokság E csoportjának
2020/2021  tavaszi  fordulói.  Nadap  csapata  három hétvégén  hat
mérkőzést  játszott,  melyeken egy döntetlen mellett  öt  vereséget
könyvelhetett el. Az idényt a csoport 3. helyén zártuk.

Sajnos  a  tavaszi  fordulókat  a  járványügyi  veszélyhelyzet  miatt
nézők nélkül lehetett csak megtartani.

Bízunk a sikeresebb jövőben, és várjuk a focizni szerető nadapi
fiatalokat, hogy a lelkes csapatunk átlagéletkorát csökkenthessük!
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A Nadapi Kerekerdő Óvoda tavaszi eseményei
LAMPERT-SZŰCS SZABINA

Bár az idei évben is több mint egy hónapig állt üresen óvodánk,
rengeteg  eseményen,  kalandban  vehettek  részt  a  nadapi
gyermekek, és még számos program áll előttünk.
Ilyen programunk volt a majális, amikor egy kora reggeli májusfa
állítás,  díszítés  után  a  délelőttöt  igazi  tavaszi  fergeteggé
varázsoltuk.  Mindenki csillámtetkóval, arcfestékkel, maszatosan,
nasikkal  teli  pocakkal  és  zenével  tette  le  kis  fejét  pihenni  az
óvodánk falain belül.
Ebben  az  évben  készültünk  egy  új  projekt  héttel,  a  falunk
nevezetességei  címen,  amelynek  során  a  gyermekekkel  a  hét
minden  napját  elsétáltunk  a  községen  belüli  nevezetes
helyszínekre.  Sajnos  az  időjárás  közbeszólásával  a  Szintezési
Ősjegyhez, valamint a Nadapi Szent Rozália Templomba sikerült
ellátogatni, de vár még ránk sok szép sétához alkalmas nap.
De nem csak az óvoda falain kívül, hanem azon belül, az udvaron
is számos projektbe kezdtünk.
Ebben az évben egy kis veteményeskertet készítünk, pontosabban

magaságyásba vetünk el borsót, hagymát, paradicsomot, paprikát,
amelyben a gyermekek is nagyon aktívan igyekeznek részt venni.
Intézményünk egy pályázaton vett részt, ahol sikeresen nyertünk
is,  50.000 Ft  értékben egynyári  és  évelő  virágokat,  amelyekkel
még szebbé varázsolhatjuk környezetünket.
Óvodánk  a  nyári  időszak  alatt,  június  15-től,  ügyeleti  renddel
működik,  fenntartóval  egyeztetve,  már  megszokott  módon
augusztus  hónapban  lesz  intézményünk  zárva  (augusztus  9-től
szeptember 1-ig). Ebben a bő 3 hétben megtörténik a szükséges
tisztasági  meszelés  is,  és  a  szükséges  előkészületek  a  gyerekek
újbóli fogadására.
Ezúton köszönöm az SZMK tagjainak, a Karitasznak, a szülőknek,
Nadap  Község  Önkormányzatának,  Kálmán  Attilának  az
ajándékcsomagot, valamint kollégáimnak, az óvoda minden volt,
és  jelenlegi  dolgozójának  a  felénk  intézett  lelkesedését,
támogatását, bizalmát.
2021 szeptemberében,  még  több,  közel  50  kisgyermekkel  várja
kapuit intézményünk.
Kellemes nyarat és sok közös élményt kívánok mindenkinek!

         

Látogatás a Szintezési Ősjegynél Óvodai majális

Zengő utca, kerékpárút építése
GYŐRIK BALÁZS

Községünk  a  Magyar  Falu  Program  pályázatán  nyert  forrást  a
Zengő  utcában  kerékpáros  nyomvonal  (gépjárművel  járható
kerékpárút) kiépítésére.

A beszerzési eljárásokat követően kiválasztásra került a kivitelező
Orinoco’2002 Kft, a szerződésben foglalt teljesítési határidő 2021.
június 30.
A  munkaterület-átadást  követően  a  kivitelezés  május  17-én
megkezdődött.  A  munkák  során  4  m  széles  aszfalt  burkolatot
alakítanak  ki,  kétoldalon  1,5  m  széles  padkával.  Az  árkok
rendezésére, áteresz beépítésére is sor kerül.

Kertgondozás

Az önkormányzati tulajdonú Zöld Nadap Nonprofit Kft. 
szolgáltatásai:

- Fűnyírás
- Kaszálás
- Sövénynyírás
- Bozótirtás
- Fa kivágás (veszélyes fák is)
- Zöldhulladék szállítás (igény esetén darálása)

Ajánlatkérés: Silye Sándor, +36 30 602-5876
zoldnadap@gmail.com
https://www.funyiras.info
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