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Tisztelt Somogyjádiak! Önkormányzatunk a Család-, Ifjúsági- és Népesedéspolitikai Intézet pályázati
támogatásával, a helyi és környékbeli vállalkozók, cégek anyagi segítségével az idei évben is megrendezi
falunapi rendezvényét, amelynek részletes programját a túloldalon olvashatják. Az idei falunap néhány
elemében eltér a korábbiaktól. Új helyszínen, a Cinka közi szabadidőparkban rendezzük a programokat,
hisz az elmúlt évek pályázatainak, valamint a közmunkaprogramban dolgozóknak köszönhetően egy minden
igényt kielégítő, a szabadidő kellemes eltöltésére alkalmas területet rendeztünk be, amely a nyárköszöntőn
már bizonyította, hogy megfelel a közösségi céloknak. Bízunk benne, hogy az est sztárvendégei jó hangulatot
varázsolnak az (önök kérését figyelembe véve) éjjel 1 óráig tartó mulatsághoz. 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
„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. Munkájukat ezúton is
köszönjük. Az idei falunap keretében 22 olyan
tulajdonost köszöntünk, díjazunk; aki a
bizottságoktól maximális pontszámot kapott,
akinek évek óta, rendszeresen szép a portája.
Köszönjük a falu lakosságának, hogy nagy gondot
fordítanak portájuk szépítésére, és ezzel
hozzájárulnak a virágos faluképhez.
Györék Tiborné
Baráti társaságok főzése
Önkormányzatunk a falunapon lehetőséget biztosít a
főzésre az önszerveződő 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. A csapatoknak
kenyeret, tányért, evőeszközt biztosítunk, továbbá
sátrat, sörasztalt és sörpadot bocsátunk rendelkezésére.
Kérjük, a főzőcsapatok legkésőbb szeptember 13-án,
kedden 16 óráig adják le jelentkezésüket a
polgármesteri hivatalban vagy a sjad@t-online.hu email 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, 16-án 15-és 16
óra között lehet átvenni az iskola konyháján. További
felvilágosítást a közös hivatalban kérhetnek.

Felhívás

Az önkormányzat az idei évben is
lehetőséget biztosít a kipakolásra falunapi rendezvényén a
helyi (kizárólag somogyjádi) vendéglátók számára. Erre
vonatkozó szándékukat valamint az igényelt terület
nagyságát legkésőbb szeptember 13-ig, keddig jelezzék a
közös hivatalban Óvári Józsefnénél. A kipakoló vállalkozóktól
a közműcsatlakozás (áram-használat) miatt 5000 Ft egyszeri
hozzájárulást kérünk, valamint további 500 Ft-ot azoktól,
akik 10 m2-nél nagyobb területet igényelnének.

Versenyfelhívások a Család-,
Ifjúsági- és Népesedéspolitikai
Intézet támogatásával
megvalósuló programjainkra

A falunap keretében 13 órától a
Család-, Ifjúsági- és Népesedéspolitikai Intézet
szervezésében, az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 számú
„Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű kiemelt
projekt keretében több színes program várja a
résztvevőket,
a
családokat.
Az
érdeklődők
bekapcsolódhatnak a babgulyásfőző versenybe, a családi
vetélkedőkbe, a gyermekek számára kiírt plakátkészítő
versenybe. Íme a versenykiírások!

Elsősorban gyermekeket és szüleiket várjuk a
babgulyás főzésre. Egy csapat maximum 8 főből
állhat. A szervezők az alábbiakat biztosítják: főzőhely,
tűzifa, sörpad, asztal, 14 l-es bogrács állvánnyal, fedő,
fakanál, merőkanál, 5 l-es vizeskanna, 2 db vágódeszka,
2 db hámozókés, 1 db húsvágókés, 2 db tál, műanyag
étkészlet, papírtörlő. Alapanyagok: 1 kg tarka – v.
vörösbab, 1 egész füstölt csülök, 1 kg sertéslapocka
egészben, 1 fej fokhagyma, 0.5 kg vöröshagyma, 0,5 kg
zsír, 0,5 kg csipetke, 3-3 db sárgarépa és petrezselyem,
só, bors, csemege pirospaprika. A szervezők által
biztosított alapanyagokon felül mindenki saját ízlése
szerint fűszerezheti az ételt, az ahhoz szükséges
nyersanyagokat a csapatok maguk biztosítják.
Jelentkezéseket - 9 csapatig - a jelentkezések
sorrendjében tudunk elfogadni 2016. szeptember 13án, kedden 16 óráig a közös hivatalban vagy a
sjad@t-online.hu e-mail címen. A regisztrációkor
meg kell adni a csapatkapitány nevét, lakcímét és
telefonszámát.
A délután folyamán vidám sor- és váltóverseny indul
családi csapatok számára. Egy csapat 2 fő felnőttből
és 2 fő 14 év alatti gyermekből állhat. Hajrá!!!

13 órától plakátkészítő verseny várja a gyerekeket. A téma:
Kisgyermek a családban. Méret: A/4. A technika nincs
korlátozva, bármilyen eszközzel készülhet a pályamű.
Kategóriák: 8 év alatt és 8-14 éves korig Jelentkezni lehet 13
órától a rendezvénysátorban a regisztrációs pultnál az otthon
elkészített képekkel, de a helyszínen is lesz lehetőség az
alkotásra. Rajzeszközt, rajzlapot biztosítanak a szervezők.

