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Tisztelt Somogyjádiak! 

Önkormányzatunk pályázati segítséggel, a helyi és környékbeli vállalkozók, cégek anyagi segítségével 

az idei évben is megrendezi falunapi kulturális rendezvényét, amelynek részletes programját a 

túloldalon olvashatják. 2020-ban a világjárvány megakadályozta, hogy együtt tölthessük szeptember 

3. szombatját, nem tudtuk megszervezni a rendezvényt. Félő, hogy idén is átírja a terveket a 

járványhelyzet, ezért 2 héttel korábban, szeptember 4-én rendezzük meg falunapunkat. Legyen ez a 

nap a felhőtlen szórakozásé, az örömé, hogy a közös munka, összefogás a nehéz időkben is meghozta 

az eredményét. Ünnepeljünk közösen! Szeretettel várjuk településünk lakóit, barátainkat, 

támogatóinkat. A szabadidőparkunk már több alkalommal bizonyította, hogy jó „otthona” közösségi 

programjainknak, rendezvényeinknek. A finom ételek mellett, vidám hangulatban eltöltött naphoz 

programokról is gondoskodtunk. A rendelkezésre álló forrásokból igyekeztünk színes programokat 

összeválogatni, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Ez úton is köszönöm támogatóinknak, a 

lebonyolításban részt vevő intézmények dolgozóinak, a civil szervezetek tagjainak önzetlen segítségét.  

Jó szórakozást kívánok!       

     A képviselő-testület nevében:  Lőrinczné Kiss Ilona  polgármester 

Baráti társaságok főzése 

A falunapon lehetőséget 

biztosítunk a főzésre a baráti 

társaságok számára. Az étel 

elkészítéséhez szükséges húshoz 

7000 Ft értékben támogatást ad az 

önkormányzat. A támogatás 

összegéből - élelmiszerhigiéniai okokból - 

központilag szerezzük be a főzéshez szükséges 

húst. Főzni kizárólag gázzal lehet! A csapatoknak 

kenyeret, tányért, evőeszközt biztosítunk, továbbá 

sátrat, sörasztalt és sörpadot bocsátunk 

rendelkezésére. Kérjük, a főzőcsapatok legkésőbb 

szeptember 1-jén, szerdán 16 óráig adják le 

jelentkezésüket a polgármesteri hivatalban vagy a 

sjad@t-online.hu e-mail címen. A szervezés 

érdekében a jelentkezéskor szíveskedjenek jelezni, 

hogy mit főznek, ehhez milyen fajta húsra van 

szükségük; hány adag ételt készítenek a baráti 

társaságuknak. A húst pénteken, 3-án 15-és 16 óra 

között lehet átvenni az iskola konyháján. További 

felvilágosítást a közös hivatalban kérhetnek. 

 

Közös vacsora Mindazokat, akik a 

magyaratádiak ingyenes lángosa után még éhesek 
maradtak, 17.30 és 18.30 között meleg étellel 
várjuk, amelyet a konyha dolgozói és a civil 
szervezetek tagjai készítenek. Keressék a 
sátrakban az ételosztókat!  

         Jó étvágyat kívánunk!  

„Gondozott-virágos porta” 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság ez évben is 

megszervezte a „Gondozott - virágos porta” 

elnevezésű környezetszépítő versenyt. A 

bizottságok többször végigjárták a 

települést, és értékelték a jádi 

portákat. Az idei falunap keretében 25 

olyan tulajdonost köszöntünk, 

díjazunk; akinek évek óta, 

rendszeresen szép a portája. 

Mindenkinek köszönjük a munkáját, a falu 

lakosságának pedig azt, hogy nagy gondot 

fordítanak portájuk szépítésére, és ezzel 

hozzájárulnak a virágos faluképhez.   

        /Bögös Lászlóné/ 

 
Felhívás 

Felhívjuk a helyi (kizárólag somogyjádi) 

vendéglátók figyelmét arra, hogy az 

önkormányzat az idei évben is lehetőséget biztosít 

a kipakolásra falunapi rendezvényén. Erre 

vonatkozó szándékukat valamint az igényelt 

terület nagyságát legkésőbb szeptember 1-ig, 

szerdáig jelezzék a polgármesteri hivatalban 

Szabó-Erdélyi Lauránál a 82/489-001/11 

telefonszámon. 

A kipakoló vállalkozóktól a közműcsatlakozás 

(áramhasználat) miatt 5000 Ft egyszeri 

hozzájárulást kérünk, valamint további 500 Ft-ot 

azoktól, akik 10 m
2
-nél nagyobb területet 

igényelnek. 


