
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2019. május

Igehirdetéssel szolgál közöttünk: nt. Bölcsföldi András spirituális

Közreműködnek:
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teológus hallgatói és a

Boróka Ének és Néptánc Egyesület énekkarának tagjai, vezényel Szemerey Eszter

Szeretettel várunk mindenkit!

Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit

a Trianoni Diktátum 99. évfordulója alkalmából szervezett

 megemlékező ünnepségünkre

2019. június 4-én, kedden, 16 órakor 
a faddi református templomba.

Faddi Református Gyülekezet



2 Faddi Hírek

Tisztelt Faddi Lakosok!
Az utóbbi időszakban ellenőrzéseink során számos alkalommal tapasztaltuk, illetve több bejelentés is érke-
zett, hogy a településen az ebtulajdonosok egy része nem tartja be az ebek tartására vonatkozó szabályokat. 

Erre tekintettel különösen a következőkre hívjuk fel a Tisztelt Ebtartók figyelmét:

1. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 17/B. §-ának (10) bekezdése kimondja, hogy a négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható.
2. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §-ának (1) 
bekezdése értelmében az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi 
felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
   aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
   ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
   ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság 
felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, 
hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából;
   c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az 
oltási könyv pótlását kérni;
   d) az oltás során közreműködni.
3. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 5. §-ának 
(1) bekezdése rögzíti, hogy az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezé-
séről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Az Ávtv. 5. §-ának (6) bekezdése értelmében a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közte-
rületről köteles eltávolítani. A Korm. rendelet előírásai alapján kutyát közterületen csak pórázon és 
szájkosárral lehet vezetni. 

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy élelmiszer-elárusító üzletbe, strand, közfürdő területére vagy ját-
szótérre - segítő kutya kivételével – ebet beengedni, illetve bevinni TILOS!

Az állattartásra vonatkozó szabályok megsértésének szankcionálása:

Az álltartásra vonatkozó előírások megsértője:
1. Egyrészt szabálysértést követ el, amely miatt 5.000 Ft-tól 50.000 Ft–ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
2. Másrészt vele szemben az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak-
nak megfelelően kötelező állatvédelmi bírságot kiszabni. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15.000 Ft, 
amelyet növelni kell a jogsértés(ek) körülményeitől és számától függő szorzókkal. Ennek következtében az 
adott esetben kiszabott állatvédelmi bírság mértéke százezres nagyságrendű is lehet!

Kérjük a Tisztelt Ebtartókat fenti előírások fokozott betartására.
Fadd, 2019. május 14., Fadd Nagyközség Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton szeretném tájékoztatni a Fadd Nagyközség illeté-
kességi területén működő Tisztelt Szálláshely-szolgál-
tatókat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 
(NTAK) bevezetésével kapcsolatos feladataikról.
1. A 237/2018. Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján a szál-
láshely-szolgáltató a szálláshelyszolgáltatási tevé-
kenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon 
belül köteles a NTAK üzemeltetője által e célra 
működtetett elektronikus felületen (a továbbiak-
ban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

2. A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy a szálláshely-szolgáltató az elektronikus fe-
lületen történő regisztrációját követően, a szállás-
helykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus 
formában biztosítja szálláshelyenként az adat-
szolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

A Korm. rendeletben foglaltak alapján a regisztráció az 
adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, ütemezet-
ten történik az alábbiak szerint: 

a) 2019. július 1-jével a szállodáknak, 
b) 2019. október 1-jével a panzióknak, 
c) 2020. január 1-jével a kempingeknek, üdülőházak-
nak, közösségi és egyéb szálláshelyeknek 

kötelező a NTAK kommunikációra képes szálláshely ke-
zelő szoftvert alkalmazniuk.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési en-
gedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a 
Kormány a Kertv. 6/D. §-a, 6/G. § f) pontja, és a szál-
láshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a 
Kertv. 9. §-a tekintetében kereskedelmi hatóságként a 
szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkor-
mányzat jár el.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Fadd, 2019. május 17.
Tisztelettel:
 Dr. Percsi Elvira,  
 jegyző

S P O R T

2019. április 27-én Baján került megrendezésre a 8. Hosszú Távú 
Sárkányhajó Magyar Bajnokság. Ezen a versenyen 14 csapat 
mérte össze erejét. Fadd csapata a 4 km-es távon 4. helyezést 
ért el.

Fogathajtás - 2019
Sikeresen kezdte meg a 
2019-es versenyszezont Ká-
konyi Norbert, aki az idei 
első nemzetközi kettes fo-
gathajtó versenyén a magyar 
indulók közül összetettben a 
3. helyet szerezte meg. A ta-

valyi (pl. Magyar Hajtó-derby győzelem) és az idei eredményes 
szereplés alapján meghívást kapott a válogatottba. A magyar 
válogatott tagjaként 2019. május 30-án kezdi meg az edzőtá-
bort, amit közvetlenül egy négycsillagos (világbajnokság-szin-
tű) verseny követ. Az ilyen erősségű nemzetközi versenyen 
való induláshoz megfelelő minősítéssel kell rendelkezni, ami 
az előző és az idei évben elért, díjhajtásban megszerzett pon-
tok alapján lehetett megszerezni. Norbi célja 2019-ben még 
kettő, egy hazai és egy külföldi nemzetközi versenyen részvé-
tel és sikeres szereplés, amivel megalapozhatja a németországi 
Drebkauban szeptemberben megrendezésre kerülő világbaj-
nokságon való eredményes szereplést.  PM
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“...hitetek és reményetek
Istenben legyen.”

                 (1 Pt.1.21.)

2019. június 16-án (vasárnap)

ZARÁNDOK testvérek fogadása
a szentmise előtt a gerjeni kisdiákok előadása  

10 órakor

 ÜNNEPI SZENTMISE
 
 

9 órakor

 

főcelebráns DR. KORZENSZKY RICHÁRD bencés szerzetes,
 
 koncelebrál ROSTÁS JENŐ ISTVÁN apátplébános

a faddi BORÓKA ÉNEK- ÉS NÉPTÁNC EGYESÜLET énekkara,
 
 
 

Szemerey Eszter vezetésével
 

11 órakor

 a világhírű SZVORÁK KATALIN népdalénekes előadása

12 órakor

 SZERETETVENDÉGSÉG
 

F
A
D
D

a tihanyi bencés apátság nyugalmazott elöljárója,
 

A szentmisén
 

illetve a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákjai szolgálnak
 
 
 

Kenyeresné dr. Pap Kinga vezetésével
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Erősödtünk – „Egymás hite által”
Hajlamos vagyok arra, hogy csapong-
janak gondolataim, de most „stabilan” 
csak három kérdés és három válasz 
kívánkozik ki belőlem. (Bár mind 
külön-külön megérdemelne egy-egy 
cikket.)
I. Az első kérdésem és válaszom akö-
rül forog, hogy milyen is az idős em-
ber lelkivilága?
Úgy, mint sors- és kortárs, szeretném 
elmondani a többiekről, a többieknek, 
a többiek nevében is…
Van két közös, ami összekapcsol bennünket, időseket, egyéniségtől, 
személyiségtől, iskolai végzettségtől függetlenül. Egyrészt ez az idő, 
ami már a hátunk mögött van. Másrészt: az a megtett út, amire már 
oly sok minden ráfért 70, 80, 90 év alatt. 
Mindannyian érzékenyen és kicsit megfásulva, esetleg lelkileg, testi-
leg, értelmileg megkopva vágyódunk a szeretet után. Mondhatnám 
így is: az Isten után. Akkor is így van ez, ha nem tudjuk pontosan 
feltérképezni magunkon mindezt.

A „vágyódás” szomjazást is jelent. A lélek szomjúságáról beszélek. A 
hiányérzet olyan törekvéséről, melyben nem nyugszik a szív, míg a 
forráshoz nem jut. 
De ehhez sokszor segítség kell! Mindenkiben vagy egy űr, kortól 
és nemtől függetlenül. Mivel csak Isten töltheti ki ezt az ürességet 
(ahogy Augusztinusz mondta).
„Vákuumos” lelkünkhöz, hiányaink betöltéséhez hívhatunk „támo-
gatót”, aki segít nekünk ebben. Ezért kértünk meg az Idősek Ott-
honában (minden hónap utolsó csütörtökére) bizonyságtevőket 
(tanúságtevőket). 
II: A tanúságtétel erőt ad!!! A bizonyságtevők hitelesek!!! Amiről ők 
beszélnek, az megtörtént velük. Életük megfordult. Irányt változta-
tott. Az „Égiek” megszólaltak lelkükben. Az a halk, szelíd szó pedig 
elég volt ahhoz, hogy tanúkká váljanak.
De jó, hogy elmondták nekünk, hogy mennyire hálás a szívük. Be-
széltek arról az Istenről, akiktől kapták próbatételekben az ERŐT.
Mint egy „bizonyítékként”, szent bátorsággal, ajándékba kapott alá-
zattal és a keveseknek megadatott őszinteséggel „lefényképezték” az 
életüket nekünk. S mi tudtuk, hogy nem őket világítja meg a meny-
nyei reflektor fénye, hanem azt az Istent, akinél semmi nem lehetet-
len. Éppen ez a bizonyságtételek ereje.

Az Istennel való találkozás csodáját, életet átformáló erejét és öröm-
hírét hozták közénk Dunaszentgyörgyről ketten is. Simontornyá-
ról, Szekszárdról, Gerjenből, Faddról úgyszintén. Ki lelkészként, ki 
nyugdíjas óvónőként, ki aktív hitoktatóként, ki gyülekezeti tagként 
beszélt a hitről és Isten megmentő szeretetéről. Úgy, ahogyan ők ezt 
az élményt átélték.
Csak megköszönni tudom Istennek, embernek egyaránt.
III. Vannak az emberek életében mérföldkövek. Isten akarata, hogy 
ez így legyen. A mérföld mértékegység, a kő pedig azt jelöli, hogy 
ki mekkora utat tesz meg. A mérföldnyi utakon nem véletlenül 
vannak a találkozások. Van olyan zarándok, akinek más útra kell 
mennie új feladata miatt és van olyan, akinek Isten azt a megbízást 
adta, hogy továbbra is mutasson arra az Istenre, akitől ő is mindent 
megkapott.Isten hozta az Idősek Klubjába (ökumenikus, csütörtök 
délelőtti bibliaóráinkra), mint lelki vezetőt Fodor Péter, baptista 
lelkészt! 
 Deméné Miksa Zsuzsa

S Z AVA K O N  I N N E N  É S  T Ú L

amelyek iránt érdeklődőket várjuk az OTP BANK Nyrt. 

Tolnai fiókjában.

 Tisztelettel: Paszler Éva Fiókigazgató

Családi délutánt 
szervezünk a művelődési házban 

babáknak és kicsit nagyobbaknak  
2019. június 22-én,  

szombaton, 16-tól 18 óráig!

2019. július 1.-től 

hatályba lépnek 

a családok támogatására szolgáló 

rendszer változásai,
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Ó V O D A

A „Kismanók” nem unatkoznak!

A tél már messze jár, de sok olyan dolog történt a „Kismanók” háza táján 
a hideg hónapokban, amikről szívesen beszámolunk.

Az elmúlt lapszámban még mindenkit bálba hívtunk. Örömmel osz-
tom meg a Kedves Olvasókkal, hogy idén is sikeres rendezvényeket tud-
hatunk magunkénak. A két bál bevétele, melyet az alapítvány számlájára 
utaltunk, 1.600.000 Ft volt.

Az összeg nagy részét az alábbi eszközökre, programokra fordítjuk:
– udvari fa-vár mászókákat szeretnénk; – a kirándulások buszköltsé-
ge; – belépőjegyek; –„Föld napja” rendezvény; – gyermeknapi prog-
ram-Fanyűvő Játékpark; – házi versenyek ajándékai; – ballagási dekorá-
ció; – közös fagyizás. 

Bizony, bőven van helye az összegyűjtött összegnek!
Március elején a telet hangos énekszó kíséretében elűztük, a kisze-

bábok gyorsan elhamvadtak. A szülőknek ebben a hónapban alkalmuk 
volt a nyílt napok keretében bepillantást nyerni a csoportok mindennapi 
tevékenységébe, a látogatottság eltérő volt.

22-én, a Víz Világnapján, közös sétát tettünk a Duna partra, közben 
megfigyelhettük a tavasz közeledtét, a természetben bekövetkező válto-
zásokat.

Ahhoz, hogy óvodásaink elérjék az iskolaérettséget, a Nevelési Ta-
nácsadó segítségét is igénybe vesszük. A hó végén vizsgálta mindazokat, 
akiket a szülők beleegyezésével elküldtünk. Az általuk kiállított szakvéle-
mények döntöttek a kérdéses gyermekeknél.

Ahogy közeledik az év vége, a programok is sűrűsödtek. Április 10-én 
hagyományaink szerint megtartottuk a Bóbita vers- és prózamondó ver-
senyt középső és nagycsoportos óvodásainknak. Az alábbi eredmények 
születtek:

Középsősök: I. Kovács Csenge (süni) 
II. Lázár Dóra (katica) III. Böckenheuer Olaf (pillangó)
Nagyok: I. Verőczei Ádám (pillangó) 
II. Lukács Enikő (pillangó) Berecki Karmen (maci) 
III. Kiss Erik (pillangó)
Az iskolai beíratás is megtörtént, a leendő elsős tanító nénik majd 

május 29-én látogatnak el az óvodába egy kis ismerkedésre.
A tapsifüles nem hagyta ajándékok nélkül ovisainkat. Az udvari já-

tékok nagy örömet szereztek, de a csoportokba is hagyott meglepetést 
bőven. A fiúk minden kislányt és felnőttet meglocsoltak, senki nem 
„száradt” el. Az Idősek Napközijébe a kis katicák látogattak el, műsorral 
kedveskedtek az őket megvendégelő öregeknek. A Föld napi közös főzés, 
játék zárta az áprilist. Tűzoltó- és rendőrautóba is beülhettek a gyerekek.

Az elkészült finom ételeket a szakértő zsűri az alábbiak szerint érté-
kelte:

I. Katica csoport, II. Nyuszi csoport. III. Macikáknak főző Konyhás 
nénik, akiknek külön köszönjük a helyezést is!

Nemcsak az iskolába, de az óvodába is várjuk leendő „kismanóinkat”, 
30 új kispajtást írattak be a szülők. Ballagáskor 33 nagycsoportostól kö-
szönünk majd el.

Az óvodai élet egyik legszebb ünnepére mindenki nagyon készült. 
Feldíszített csoport szobák, „titokban” készített ajándékok várták május 
első szombatján az anyukákat, nagymamákat, akik könnyes szemmel, 
meghatódva hallgatták a köszöntő énekeket, verseket.

Az előre eltervezett kirándulás helyszínét sajnos a rossz idő miatt meg 
kellett változtatni. A veszprémi Állatkert helyett a budapesti Millipop ját-
szóházba mentünk. Az állatkerti belépőjegyre szedett 600 Ft-ot az ala-
pítvány pótolta ki még fejenként 1000 Ft-tal, így a szülőket nem terhelte 
plusz anyagi költség.

A „Kisokos” matematika verseny lapzárta után, 16-án kerül megren-
dezésre, így az eredményekről még nem tudok beszámolni. Május 17-én 
a Pumukli csoport a szekszárdi múzeumban veheti át a „Múzeumbarát 
óvoda” kitüntető címet. Évente több alkalommal is ellátogattak a szer-
vezett programokra, tartalmas időtöltés volt felnőttnek, gyermeknek 
egyaránt.

A hónap második felében sem tétlenkedünk. Közös sportversenyen 
vesznek részt iskolába készülő nagyjaink az első osztályosokkal, várjuk 
leendő óvodásaink szüleit 30-án az első értekezletre, az utolsó májusi na-
pon pedig a gyermeknapi kavalkád várja ovisainkat.

A ballagó nagyok már javában ismerkednek a versekkel, énekekkel, a 
kisebbek is tanulgatják a búcsúztató sorokat. Bizony, véget érnek a gond-
talan óvodás évek, június 7-én elköszönnek „kismanóink” csoporton-
ként a társaktól, felnőttektől. 

De nem csak óvodásainkat búcsúztatjuk, hanem elköszön tőlünk 
Kiss Csaba SZSZK elnök is. Első gyermekének óvodába lépésétől 
kezdve időt, fáradtságot, és bizony sokszor anyagiakat sem kímélve segí-
tette a zökkenőmentes munkát. A közös programok szervezésében óriási 
segítség volt, többek között a Jótékonysági Bálak, Farsangok sikeréhez 
nagymértékben járult hozzá. Ezúton is köszönjük sok éven át tartó áldo-
zatos munkáját! Sokrétű feladatát Debreceniné Ledneczki Erikának adja 
át, akinek pedig jó munkát, sikeres együttműködést, kitartást kívánunk!

Kedves Olvasók! A nyári szünetet nemcsak a gyerekek, hanem mi, fel-
nőttek is nagyon várjuk. Szükség van a pihenésre, kikapcsolódásra, hogy 
az új tanévben is eredményesen tudjunk dolgozni. De addig mindenki-
nek kívánok kellemes nyári hónapokat, színes programokat, tartalmas 
időtöltést!

 Kárász Andrea óvodapedagógus
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I S K O L A

Versenyek Bonyhádon
A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár évről-évre számos le-
velezős versenyt hirdet meg a bonyhádi és a környékbeli isko-
lák számára. Céljuk, hogy a gyerekek az iskolai tananyag mel-
lett művelődjenek, okosodjanak és informális keretek között új 
ismeretekre tegyenek szert az olvasás által.
Versenyeik nagyon népszerűek diákjaink körében, idén is szép 
számmal jelentkeztek a megmérettetésre. Tanév közben írás-
beli feladatokat kaptak a tanulók, év közbeni teljesítményük 
alapján pedig bekerülhettek a versenyek megyei döntőibe. 
Az idei év döntőiben is jól szerepeltek diákjaink:

Mesebeli 7próba versenyen I
I. Lőrincz Viktória – Schaffler Dóra 3. b 
III. Csehák Fédra – Csehák Kata 3. a 

„Read English!” 5-6.osztály I. Keserű Réka – Wiedemann Bence 6.b
II. Lakatos Virág – Orsós Zoltán 6.b
III. Bognár Nóra – Pápai Barbara 5.a

Észforgató versenyen 
III. Bali Anna – Schaffler Evelin 4.b

Gratulálunk tanulóinknak! Köszönjük kollégáink felkészítő munkáját, kö-
szönjük a szülőknek, hogy ismét segítettek a gyermekek utaztatásában!
 Márkus Tiborné int.v.h.

Már hagyomány nálunk, hogy „A Könyv 
Hete” keretében minden évben meg-
rendezésre kerül iskolánkban a szavaló-
verseny. A szép számú jelentkezőknek 
köszönhetően a művelődési ház adott 
otthont rendezvényünknek. A versmon-
dókat és a vendégeket az alkalomhoz illő-
en szépen berendezett nagyterem fogad-
ta, melyhez a művelődési ház dolgozóitól 
kaptunk segítséget. A résztvevők szaba-
don választott versekkel készültek. A zsűri 
értékelte a szavalatokat, figyelve azt is, 
mennyire illik a versenyző személyisé-
géhez a választott vers. Évfolyamonként 

az 1-3. helyezett versenyzők oklevelet és 
könyvet kaptak. Minden kis versenyző 
munkája elismeréseként emléklapot vi-
hetett haza. 
Helyezések az alsó tagozaton:

1. évfolyamon:
1. helyezés: Bali Levente 1.a
2. helyezés: Farkas Balázs  1.a
3. helyezés: Bognár Nóra 1.b

2. évfolyamon:
1. helyezés: Mácsik Miron Attila 2.b
2. helyezés: Novák Dorina 2.a
3. helyezés: Geösel Liliána 2.b

3. évfolyamon:
1. helyezés: Lőrincz Viktória 3.b
2. helyezés: Csehák Kata 3.a
3. helyezés: Fehér Zsolt 3.a
 Schaffler Dóra 3.b

4. évfolyamon:
1. helyezés: Bali Anna 4.b,
2. helyezés Bányai Lilla 4.b 
3. helyezés: Deli Kíra 4.b 

 Nagyné Fodor Irén  
 mkvez.

FIZIKA

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei Cso-
portja és a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Intézete 
2019-ben is 3 fordulós online versenyt hirdetett fizikai 
kísérletekből általános és középiskolás diákok számára. 
A  versenyen már rutinosan vettünk részt, mert Dursztné 
Palásti Gabriella tanárnő már az előző tanévben benevezett 
és felkészített bennünket. Társaimmal, Csányi Ákossal és 
Vajda Jánossal, többek között ppt-t is készítettünk Telkes 
Mária életéből. A szegedi eredményhirdetésen sok érdekes 
és ötletes kísérletet láttunk. Rengeteg diák vett részt a két-
napos programon, ahol nagyon sok érdekes előadással, be-
mutatóval és könyvutalvánnyal jutalmazták a versenyzőket.
2019. május 10-én negyedik alkalommal rendezte meg az 
Atomenergetikai Múzeum  a Teller Ede vetélkedőt, amelyre 
három fős csapattal érkeztünk. Szoboszlai József és Nyira-
ti Gábor volt a csapattársam. Az előzetes feladatban videót 
kellett készítenünk Öveges professzor kísérletei alapján. 
Sok kreatív kisfilmet láttunk a többi csapattól is. A szerve-
zők érdekes feladatokat állítottak össze. Nem értünk el do-
bogós helyezést, de nagyon sok élménnyel gazdagodtunk, 
és szép értékes ajándékokat is kaptunk.
Nagyon szépen köszönjük Gabi néninek, hogy belénk oltot-
ta a fizika szeretetét, és olyan sok fontos dologra megtaní-
tott bennünket!
 Szendi Laura
 8. a osztály

Nyári kézműves táborunkba 
hívjuk az iskoláskorú gyermekeket 

június 24-től 27-ig, hétfőtől csütörtökig, 
a művelődési házba. 
A részvétel ingyenes!

Szavalóverseny az alsó tagozaton
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Gárdonyi nap
Május 3-án, az alsó és a felső tagozat közös szervezésében tar-
totta iskolánk a Gárdonyi napot. Az időjárás megkegyelmezett 
nekünk, így a programokat a Bartal parkba szervezhettük. A 
reggeli bemelegítés után az intézményünk átvehette a Tolnai 
Szent István Katolikus Gimnázium igazgatónőjétől a járási ta-
nulmányi versenyben elért összesített első helyünkért járó ván-
dorserleget. Külön könyvjutalomban részesítette a két legered-
ményesebb versenyzőt: Acsádi Petra 6.b és Szoboszlai József 8.a 
osztályos tanulókat.

Igazán változatos programokkal igyekeztünk a gyerekek 
kedvében járni. Az aszfaltrajzversenyen túl rejtvényekkel, kéz-
műves asztallal, néptáncos foglalkozással, katonai- és tűzoltó 
bemutatóval, évfolyamok közötti focibajnoksággal, ugrálóvárral 
készültünk. Köszönjük Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület-
nek, hogy a gyerekek kívülről-belülről megnézhették a tűzoltó 
autót és minden kérdésükre választ kaphattak!  A programok az 
egészségtudatosság köré csoportosultak, az egyes helyszíneken 
az alsós gyerekek matricákat gyűjthettek. Ha minden matricát 
sikerült megszerezniük, egy képet alkothattak, melyet a tanító 
nénijüknek kellett leadniuk. A legtöbb matricát gyűjtő osztályok 
szabad órákat kaptak. 

A felsősök változatos helyszíneken érdekes és hasznos fel-
adatokat oldhattak meg. A labdarúgó és csocsóversenyen kívül 
logikai feladatok, kvíz, aszfaltrajz, társasjátékok és kézműves 
foglalkozás várta őket.

A szülőket, nagyszülőket főzőversennyel próbáltuk motivál-
ni, melynek a fődíja a fantasztikus ételen túl egy oklevél és egy 
vándor aranyfakanál volt. Idén a szakmai zsűri szerint a 4.b osz-
tály bizonyult a legjobbnak, 2. helyezett a 6.a osztály, 3. helyezett 
a 3.a osztály lett, de nem volt egyszerű dolga a zsűritagoknak. 
Bényi Dávid alpolgármester úr, Fodor József az FRNÖ elnöke és 
Geösel Ferencné, Klári néni 14 adag ételt kóstolt többször is vé-
gig, mire megszületett a döntés. Munkájukat ezúton is köszön-
jük, és reméljük, hogy jövőre is számíthatunk rájuk! 

A felsős osztályok közötti versenyt a helyszíneken való rész-
vételi arány döntötte el, valamint a végeredménybe a foci és a 
csocsó eredmény is beleszámított. Idén a 7.a osztály győzött!

A programok és az eredményhirdetés végén fáradtan, éhesen 
és nagyon boldogan ültünk a megterített asztalokhoz, melyeket 
a lelkes szülők és nagyszülők megterítettek nekünk, és igazán 
jóízűen fogyasztottuk el a paprikás krumplinkat. 

Egy igazán tartalmas napot tudhatunk magunk mögött, mely 
a szülők és nagyszülők nélkül nem sikerülhetett volna ilyen jól. 
Részvételüket és munkájukat ezúton is köszönjük és természe-
tesen jövőre is számítunk Rájuk! 

Köszönettel tartozunk még az időjárásnak, ami kitartott egé-
szen addig, míg sikerült mindent elpakolnunk! 

 Puskásné Dobos Nóra, Csehák-Antus Zsuzsanna,
 felsős munkaközösség

Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny
Több mint ötven diákunk nevezett be és készült a versenyre, 
melynek a művelődési ház adott otthont.
Lássuk a legeredményesebbeket:

2. osztály Megyei helyezés
13. Papp Júlia
22. Rácz Dávid
22. Sáfrány Míra
82. Geösel Liliána

3. osztály Megyei helyezés
46. Tóth Napsugár
65. Schaffler Dóra
65. Szabó Miklós
71. Lőrincz Viktória
89. Fanta Máté

4. osztály Megyei helyezés
25. Papp Bálint
35. Vajda Máté
38. Vass Boglárka
46. Prisztacs Gerda
66. Bali Anna
84. Lencsés Bence
97. Dömény Dominika

5. osztály Megyei helyezés
34. Rakiczki Ákos

43. Szendi Ramóna
52. Bognár Nóra
66. Mánn Tibor
75. Pápai Barbara
87. Mácsik Fédra Anita
93. Kiss Csaba
94. Vass Botond

6. osztály Megyei helyezés
55. Bóvári Márk
71. Acsádi Petra
80. Baros Inez
85. Szili Flóra
91. Kirtyán Péter
97. Rácz Petra Míra

7. osztály Megyei helyezés
31. Bitter Gergő
50. Orsós Krisztofer

8. osztály Megyei helyezés
31. Kurucz Boglárka
62. Szendi Laura

Anyák napi ünnepség  
az első osztályokban

„Köszönöm Istenem az édesanyámat!  
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!  

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.  
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.  

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.  
Köszönöm, Istenem, az édesanyámat.”

Május első vasárnapján az anyaságról emlékezünk meg, 
Magyarországon az Anyák napját ünnepeljük. Ez az ün-
nep az anyák iránti tisztelet jegyében alakult ki, a hála 
kifejezésére ad alkalmat. Ekkor köszöntjük édesanyánkat, 
nagymamáinkat, dédmamáinkat, megköszönve nekik azt 
a sok-sok szeretetet és gondoskodást, melyet életünk so-
rán kaptunk tőlük.

Iskolánk hagyományainak megfelelően első osztályos ta-
nulóink ez alkalomból ünnepi műsorral készültek az ő kö-
szöntésükre. Az édesanyák és nagymamák elérzékenyül-
tek a szívet melengető versek, dalok hallatán, szemükben 
a meghatottság könnyei csillogtak. Az ünnepi műsor vé-
gén virággal és kis ajándékkal kedveskedtek a gyerekek a 
vendégeknek Anyák napja alkalmából.
 Nagyné Fodor Irén
 mkvez.
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Angol nyelvi versenyek
A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár által szeptemberben in-
dított levelezős versenyen angol nyelvből is beneveztek tanulóink. 
Havonta egy-egy feladatlapot kellett megoldaniuk a versenyzők-
nek, és a legjobbak eljuthattak Bonyhádra a helyi versenyre, ahol a 
következő eredmények születtek:

5-6. évfolyam:
I. helyezett: Keserű Réka-Wiedemann Bence 6.b
II. helyezett: Lakatos Virág-Orsós Zoltán 6.b
III. helyezett: Bognár Nóra-Pápai Barbara 5.a
IV. helyezett: Vass Botond-Kiss Csaba 5.a
V. helyezett: Orsós Kevin-Rakiczki Ákos-Takács Bence 5.b

8. évfolyam:
I. helyezett: Kurucz Boglárka-Lencsés Noémi 8.a

Gratulálunk a szép eredményhez!
Felkészítő tanárok: Lencsésné Lehőcz Orsolya és Sándor Gábor Pál

Környezetvédelmi nap a felsőben
A tavaszi szünet előtti utolsó iskolai napon, április 17-én, is-
kolánkban környezetvédelmi napot tartottunk. A felső tago-
zaton a reggeli elfogyasztása közben a gyerekek elkészítet-
ték menetleveleiket az akadályversenyhez. A verseny során, 
amely a holtág partján, és az iskola épületében zajlott, sok 
érdekes és hasznos feladatot kellett diákjainknak megolda-
ni természet- és környezetvédelem témakörben. Tanulóink 
számot adhattak tudásukról öt állomáson, ahol puzzle, totó, 
keresztrejtvény, hulladékválogatás és egy filmrészlet alapján 
megoldandó feladatlap várta őket. Az akadályversenyen az 
5.a osztály volt a legügyesebb, második a 8.b és a 6.a, har-
madik a 8.a és a 7. osztály lett.

Madarak és fák napja
A felső tagozat reál munkaközössége a Madarak és fák nap-
jához kapcsolódó vetélkedőjét május 2-án tartotta a Műve-
lődési házban.
 Az osztályokat négyfős csapatok képviselték a megmérette-
tésen. A csapattagoknak a vetélkedő előtt készíteniük kellett 
egy alkotást az év madaráról, ill. meg kellett tanulniuk egy 
verset, melynek fa vagy madár a témája. A vetélkedőn hat 
feladat várta a tanulókat: közmondások kiegészítése, puzzle, 
keresztrejtvény, szókereső, képrejtvények és madárfelisme-
rés. A legügyesebb és legtájékozottabb csapat a 8.a (Kurucz 
Boglárka, Lencsés Noémi, Szendi Laura, Szoboszlai József) 
lett, második helyen a 7.a (Bitter Gergő, Farkas Renáta, 
Kecskeméti Renátó, Orsós Krisztofer) végzett, a harmadik 
helyre a 6.a (Baros Inez, Bóvári Márk, Kirtyán Péter, Sulák 
Márk) került. A tanulók az oklevél mellett tárgyjutalomban 
is részesültek, valamint minden résztvevő ötöst kapott a 
szaktárgyból. 
A vetélkedő feladatait Rábóczki Dóra állította össze, a le-
bonyolításban segített Pánczélné Csöndes Magdolna, Barta 
Erzsébet, Nyigrényi Edit és Szemerey Eszter.

Humán munkaközösségi beszámoló
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a felső tago-
zaton szépkiejtési, helyesírási és versmondó versenyeinket. 
A szépkiejtési és a helyesírási versenyben a 4. évfolyam tanulói 
is megmérettették magukat.

Kazinczy szépkiejtési verseny eredményei:
4. és 5. évfolyamon I. helyezett Bali Anna 4.b, II. helyezett Fodor 
Lolita Alexandra 4.a, III. helyezett Pápai Barbara 5.a osztályos 
tanuló.
6. 7. és 8. évfolyamon I. helyezett Szendi Laura 8.a, II. helyezett 
Acsádi Petra 6.b, III. helyezettek Rácz Petra Míra és Lakatos Vi-
rág 6.b osztályos tanulók.

Versmondó verseny eredményei:
I. helyezett: Acsádi Petra 6.b
II. helyezettek: Bognár Nóra és Pápai Barbara 5.a
III. helyezettek: Lencsés Noémi 8.a és Orsós Zoltán 6. b osztá-
lyos tanulók

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny eredményei:
4. és 5. évfolyamon I. helyezett Pápai Barbara 5. a, II. helyezett 
Schaffler Evelin 4. b, III. helyezett Kirtyán Gábor 4.b osztályos 
tanuló.
6. 7. és 8. évfolyamon I. helyezett Acsádi Petra 6.b, II. helyezett 
Fenyvesi Zita 6.a, III. helyezett Rácz Petra Míra 6.b osztályos ta-
nuló.

2019. február 26-án megtekintettük A Pál utcai fiúk musicalt 
Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
Idén is sok élménnyel gazdagodtunk!

 Humán munkaközösség
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A Zrínyi Ilona Matematika verseny 
megyei fordulójára (2019. február 15-én) 13 tanulóval Szek-
szárdra utaztunk.
Eredmények:
Szendi Ramóna  5. a 62 pont
Acsádi Petra  6. b 58 pont
Pápai Barbara  5. a 55 pont
Bitter Gergő  7. a 55 pont
Mácsik Fédra Anita 5. a 48 pont
Rácz Petra Míra  6. b 42 pont
Orsós Krisztofer  7. a 40 pont
Szendi Laura  8. a 35 pont
Bóvári Márk  6. a 35 pont
Rakiczki Ákos  5. b 31 pont
Bognár Nóra  5. a 26 pont
Mánn Tibor  5. b 26 pont
Kiss Csaba  5. a 21 pont

JÁRÁSI VERSENY

Már sok éve hagyomány, hogy tavasszal Tolnán járási verse-
nyen mérik össze a környék felső tagozatos diákjai a tudá-
sukat matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 
történelem tantárgyakból és a természettudományokból. 
Már hatodik éve, hogy a Tolnai Szent István Katolikus Gim-
názium a házigazdája a versenynek. Az elmúlt évben egy 
vándorserleget indítottak útjára, melyet a legjobb össztelje-
sítményt nyújtó iskola nyer el egy évre.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy az idén hozzánk került ez 
a kupa!
A Gárdonyi napon Papp Ernő igazgató úr vette át   Novothné 
Bán Erzsébettől, a tolnai gimnázium igazgatójától, aki külön 
megdicsérte a 6. b osztályos Acsádi Petrát, és a 8. a osztályos 
Szoboszlai Józsefet, mint a legkiemelkedőbb teljesítményt 
nyújtó tanulókat.

Ám a mintegy harminc tanuló mindegyike kitett magáért. 
Ezt mutatják az eredmények:

Matematika
5. osztály: I. Szendi Ramóna
6. osztály: III. Acsádi Petra
7. osztály: III. Bitter Gergő
8. osztály: III. Szendi Laura
Angol nyelv
5-6. osztály: I. Keserű Réka – Wiedemann Bence
 III. Bóvári Márk – Kirtyán Péter
7-8. osztály: I. Kurucz Boglárka – Lencsés Noémi
 III. Nyirati Gábor – Szoboszlai József
Német nyelv
5-6. osztály: I. Acsádi Petra – Szili Flóra
Történelem
8. osztály: I. Szoboszlai József, II. Szendi Laura
Magyar
5. osztály: II. Pápai Barbara, III. Vass Botond
6. osztály: III. Baros Inez 
8. osztály: II. Kurucz Boglárka III. Szoboszlai József

Természettudományokból csapatversenyt rendeztek. Itt az 
első helyezett Bogyiszlói Általános Iskola után, a második 
helyezést sikerült elérni a Kurucz Boglárka, Lencsés Noémi, 
Szendi Laura és Szoboszlai József alkotta csapatunknak.

Köszönet a felkészítő tanároknak és minden versenyzőnek, 
aki képviselte az iskolánkat!  Pánczélné Csöndes Magdolna

MATEKRA FEL!!!!!
62 lelkes tanuló vállalta az érdekes feladatlap megírását a mű-
velődési ház nagytermében 2019. február 20-án.
Remélem mindenkinek hasznos és eredményes volt a verseny!

EREDMÉNYEK
2. osztály
I. helyezett Papp Júlia 2.b
II. helyezett Sáfrány Míra 2.b
III. helyezett Rácz Dávid 2.b

3. osztály
I. helyezett Lőrincz Viktória 3.b
II. helyezett Csehák Kata 3.a
III. helyezett Schaffler Dóra 3.b 

4. osztály
I. helyezett Prisztacs Gerda 4.b
I. helyezett Vass Boglárka 4.b
II. helyezett Bali Anna 4.b
III. helyezett Papp Bálint 4.b

5. osztály
I. helyezett Szendi Ramóna 5.a
I. helyezett Vass Botond 5.a
II. helyezett Pápai Barbara 5.a
III. helyezett Kiss Csaba 5.a

6. osztály
I. helyezett Acsádi Petra 6.b
II. helyezett Rácz Petra Míra 6.b
III. helyezett Baros Inez 6.a

8. osztály
I. helyezett Szendi Laura 8.a
II. helyezett Lencsés Noémi 8.a
III. helyezett Szoboszlai József 8.a

Nagyon örülünk, büszkék vagyunk, hogy ily sok matematikát 
szerető gyerek jár az iskolánkba!
Ezúton gratulálunk nekik és a felkészítő pedagógusoknak! Csak 
így tovább!
 Pánczélné Csöndes Magdolna

Természetismereti verseny
Április 26-án Pörbölyön a Gemenci Ökoturisztikai Központ-
ban rendezték meg a Kaán Károly Országos Környezet-és 
Természetismereti verseny megyei fordulóját. 
Az 52 fős mezőnyben iskolánkat 4 tanuló képviselte. A lel-
kiismeretes felkészülést követően nagyszerűen szerepeltek 
diákjaink.

5. osztály: Vass Botond 12. hely
6. osztály: Baros Inez 6. hely
 Acsádi Petra 7. hely
 Rácz Petra Míra 8. hely
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Pongrác, Szervác, Bonifác… helyzetjelentés a kertből
Május 13. van, Szervác napja, a fagyosz-
szentek esőt hoztak, hideget, de fagy még 
nincs. Ahogy indult ez a tavasz, az egész 
áprilist öntözéssel kezdtük, szentül hit-
tem, nem lesz zöldség, se sárgarépa. De a 
természetben az a csoda, hogy kiszámít-
hatatlan, most van egy kevés utánpótlás. 
Eddig 40-60 mm esett, ahogy öntözi az ég 
a földet, minden megindult, nő, zöldell és 
virul. Persze a magról vetett gyufa fűszer-
paprikával megint megszenvedünk. Amit 
kimustrált edényekbe vetettem, az még 
valamilyen, de amit a kertbe, jobb nem is 
beszélni róla.

Úgy látom, el lehet felejteni a helybe 
történő Faddias magvetést. Pont ez az áp-
rilis-május a szeszélyes, ezt pedig a magok 
nem szeretik a földben. Most meg a sok 
víz és a hideg. Gombaölőzni kell, rezezni. 
Egyébként a vetés fölé lehet fátyolfóliát te-
ríteni. Jó a festéskor használatos átlátszó 
takarófólia is. Párszáz forint. A borsó gyö-
nyörű, pont virágzásban, amikor a legna-
gyobb az igénye, akkor kapja a vizet. A ta-
vaszi vetésű korain 5-10 cm –es hüvelyek 
vannak. Az őszi fokhagyma 50 cm magas, 
vastagszárú, gyönyörű, remélem a fejese-
dés is jó lesz. Szerencsére semmi betegség 
nem üldözi. 

A saláták levélnapon lettek vetve, meg 
is lehet nézni. Egyébként a saláta társ-

növénye a retek, vöröshagyma kaporral. 
Én az idén a tyúkólakból kibányászott, 
humusszá érett csirketrágyát kevertem a 
földbe, kiváló kondíció nekik. Ezt ment 
a tök, uborka, babvetések alá is. Szórtam 
a sárgarépa, zöldségek közeibe, amit be-
kapáltam. Csak vékonyan, ki ne égesse a 
növényt! Ez az eső tényleg Isten áldása rá. 

Egy ideje mulcsozom a kertet. Csak 
néhány nagyobb parcellájú vetéseket ha-
gyok ki. A  levágott füvet, csirketrágyás 
szalmát (előnevelt csirkéim alól) kihord-
tam a kertbe gyomkapálás, majd lazító-
kapálás után a sorok közeit betakartam 
jó vastagon. Púposodtam, mire két plató 
füvet behordtam, de később minimális 
munka lesz a gazzal, arról nem is beszél-
ve, hogy tartja a nedvességet, és őszig le-
rohad a szalma, fű. Annyi gilisztám van, 
hogy árulhatnám a horgászoknak. 

Az uborkát elvetettem és palántáztam 
(vettem) is. A  támrendszer is kész, be-
árkolva, lemulcsozva. Ez a hideg nem jó 
neki. Minden nap ránézek, de eddig bírja. 

A krumpli térdig ér, én mindig már-
cius 15-20 között vetem, kivéve, ha van 
hó. Eddig nem láttam bogarat. Nem sokat 
vetettem, mert nem bírom a görnyedést 
napi 2x, a bogarak miatt. Magyar fajtákat 
vetettem volt a boltban. Hópehely, Balato-
ni rózsa. A bogarak ellen a képen látható 
(Novodor FC) biokertészetben is használ-
ható szert javaslom + kézi bogarászás+ jó 
derék. Mehet a padlizsánra, paradicsom-
ra, paprikára is. Amire rámegy a krump-
libogár. Erről, régebben már írtam. 

Aki teheti, vegyen színes lapokat (Plan-
tella termékek), kiváló rovargyűjtők, erről 
is mutatok képet. A Plantella fatörzsre ra-
gasztható szalagot is forgalmaz, a hangyá-
kat is begyűjti, akik a tetves fákon a tet-

veket gondozzák. 
A  Vasas Marinál 
lehet kapni!

Össz ess é gé-
ben májusig el-
mondhatjuk, a 
kezdeti szárazsá-
got most enyhíti 
ez az eső, szép 
a kert. A  tafri-
na már támad. 
A tetveket a kati-
cák és a harlekin 
katicák támad-
ják. A  szilvának 
annyi, mert aki 
virágzásban nem 
permetezett fel-
szívódó rovarlőszerrel, annak minden szil-
vája kukacos és lepotyogott. Mint nekem. 
Csak a Besztercein van. El lehet felejteni a 
jövőben a szilva permetezés nélküli term-
esztését. A kicsi szilvákon, ha van egy fe-
kete pötty abban már bent a kukac, nézze 
meg jó alaposan. A kajszin van bőven, de 
ritkítani kell, mint az almát. A kajszin volt 
zöld tetű is, de azt a katicák letámadták 
majd később még meglátjuk. Rézzel már 
permeteztem a két éve telepített ősziba-
rackaimat is tafrina ellen. Ígéretes a ter-
méshozam ezeken a kicsi fákon. Leritkí-
tottam, mert megszakadna. 

Mi van még? Már eddig is kapáltam 
eleget, főleg a fokhagymát, a krumpli fel-
kaparva, várom a virágokat. Paradicsom 
kiültetve, tám rendszerezve, rézzel meg-
permetezve. Bab elvetve, ha még tovább 
esik, a második szakasz megtökösödik a 
végén. Az idén sorba vetettem a zöldbabot, 
és azt is lemulcsozom, ez után az eső után 
több vizet tart meg. 

A kamilla első virágait szedhetem, az 
idén van rajta fekete tetű. Petrezselyem 
mellé ne tegyenek kamillát! A citromfüvet 
le lehet szedni (1. szedés). Nőtársaim, a 
cickafarkat, azok töveit, szét lehet osztani, 
és sorban (évelő) kiültetni, így folyamato-
san lesz teának. Még vethető bab, uborka, 
tök, cukkini, és jöhet a palántázás (para-
dicsom, paprika, padlizsán, és virágok a 
kertbe!). Esetleg duggathatnak hagymát, 
de határeset. Jó munkát a kertben!

 Benis Brigitta
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Tánc, tánc, tánc...

A Boróka Ének és Néptánc Egyesület tánccsoportja továbbra 
is szombatonként tartja próbáit a Művelődési ház nagytermé-
ben 16-18 óráig. Várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne 
kikapcsolódni, jó hangulatú, vidám csapat tagjává válni, és 
nem utolsó sorban megismerkedni a magyarság táncaival, 
legyen akár kezdő, vagy újrakezdő.
Mint ahogy már az előzőekben is beszámoltunk, rábaközi 
táncokat tanulunk. Mellette Sárközből és az erdélyi Moldvá-
ból ismerkedünk meg a táncok sokszínűségeivel.
Céljaink között szerepel még a somogyi koreográfia és egy 
menettánc elsajátítása.
Május 11-én, szombaton, a Közösségek Hete programsorozat 
keretében nyílt táncpróbát tartottunk. A tánccsoport tagjain 
kívül voltak ismét érdeklődők, akik szívesen táncolták velünk 
a sárközi táncokat. Ebben Lantos Tímea és Molnár Gábor volt 
a segítségünkre, akik a faddi mellett egy másik egyesületben 
is táncolnak. Lassú csárdás lépéseket tanulhattunk egyénileg 
és párban.
Timi és Gábor a Bogyiszlón megrendezett Boda János Em-
lékversenyen arany minősítést kaptak, illetve „A legösszehan-
goltabb páros táncért” különdíjban részesültek. Gratulálunk! 
Büszkék vagyunk rájuk!
Néptánc tábor… 
2019. július 15-18-ig, naponta 9 órától 16 óráig néptánc tá-
bort tartunk. Sok érdekes programmal várunk kicsiket és 
nagyokat egyaránt. Lehetőség lesz néptánc, népdalok tanulá-
sára és a népi szokásokkal való megismerkedésre. Ezekkel a 
programokkal szeretnénk érdekessé és mozgalmassá tenni a 
nyári hétköznapokat!  Bogdán György

Fadd-Dombori 2019. előre 
tervezett programjai

2019. május 25. Suli Sárkány Sárkányhajó Bajnokság

2019. május 31 –
2019. június 2.

Sárkányhajó Magyar Bajnokság 

2019. június 8. Volán Majális (zártkörű rendezvény)

2019. június 22. Sárkányhajó Magyar Bajnokság

2019. július 6-7. Dombori Nyári Fesztivál

2019. július 12-14. Kajak-Kenu Vidék Bajnokság

2019. augusztus 3-4. Triatlon fesztivál

2019. szeptember 28-29. Diák Olimpia Kajak verseny

Fadd Nagyközség Önkormányzata

A FALUNAP 
Faddon idén augusztus 03-án, szombaton  

kerül megszervezésre a Bartal-parkban.

Humoros történetek papokkal
Akik jobban ismernek, tapasztalják, hogy szeretem a tréfát, a humoros 
történeteket, melyek vidámabbá teszik életünket. Jót nevetni talán 
mindenki szeret. Van egy kis gyűjteményem, abból szeretnék közreadni 
néhányat. Most elindítok egy sorozatot a Faddi Hírekben, közkinccsé te-
szek egy-egy ilyen történetet, melyeknek mindig egyik szereplője pap 
volt. Szeretném előre jelezni, hogy megtörtént eseteket írok le, egyiket 
sem én találtam ki.

Sok éven át volt a Mohács-belvárosi Plébánia vezetője Dr. Taksonyi 
József kanonok-plébános, később c. apáti címet is kapott. Vele együtt 
akkor még két káplán szolgált a plébánián. A háztartást egy Palotabo-
zsokról származó sváb asszony, özv. Gász Józsefné – Mári néni vezette, 
aki igen törve beszélt magyarul. A plébános a nyári szabadságát mindig 
Hévízen, a gyógyfürdőben töltötte. Egy ilyen alkalommal két pap jött 
a plébániára, akik találkozni akartak a plébánossal. Mári néni ilyen fel-
világosítást adott nekik: „Nincs itthon a kanonok úr, elment héfiszelni.”

Az egyik káplán ebben az időben a bukovinai székely származású 
Kerekes Szilveszter volt. Mári néni ki nem állhatta a „telepes” káplánt, 
de ő is adott néha alkalmat a kölcsönös csipkelődésre. Egy ebédnél a 
káplán tréfásan megjegyezte: ”Mári néni! Olyan sűrű ez a babfőzelék, 
hogy megáll benne a fakanál.” Mire a derék szakácsnő szokása szerint 
csípőre tette két kezét, és ellentmondást nem tűrő hangon válaszolta: 
„Jól fan na! Makának se sikerül mintik a prétikálása!”

Később Mári néni már kiöregedett a házi munkából, elment a fiához. 
Helyét egy Szent Orsolya Rendi apáca, Horváth Anna Borbála vette át. 
Ebben az időben szolgáltam három évig Mohácson káplánként. Éppen 
akkor, amikor a plébános Hévízen tartózkodott, meglátogatta Borbála 
nővért egy Svájcban élő apáca társa: Hirmann Margit Emerika. (Nem 
Amerika, nem elírás!) Még egy látogató érkezett a plébániára Emerika 
nővérrel egy időben, Raffay Alfonz, kalocsai egyházmegyés pap, aki 
Mohácsról származott, éltek ott testvérei. Ha eljött hozzájuk, mindig 
betért a plébániára is. Az 50-es években több paptársával együtt ő is 
volt börtönben. Én a házigazda szerepet igyekeztem betölteni. Beszél-
getés közben szóba került egy országosan ismert pap, aki ugyancsak 
megjárta Rákosi börtönét. Alfonz bácsi megjegyezte: „Jól ismerem őt, 
együtt voltam vele Márianosztrán.” Mire Emerika nővér azt kérdezte: 
„Jaj, atya kérem! Csak nem fogoly tetszett ott lenni?” Alfonz bácsi vála-
sza: „Miért? Mit gondol, talán fácán?”
Folytatása következik.  Rostás Jenő István

Néptánc-táborba várjuk a kicsiket és nagyokat 

2019. július 15-től 18-ig, hétfőtől csütörtökig, 

a művelődési házba. A részvétel ingyenes!
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Karatékáinkról…
Legutóbbi, februári karate-beszámolónk óta rengeteg esemény, helyszín és 
edzések élménye tarkította karatékáink életét. 

Szervezeti struktúránkban minimális változás lépett érvénybe, a 2019-
es évtől közösen Tanren-Fadd klub név alatt indulunk versenyeinken. 
Miután egy szakmai vezetés alatt szerepelnek gyermekeink, ugyanazon 
szisztematikus felkészülés részesei, és ebből kifolyólag az edzésmunkájuk 
is ugyanaz, ezért aktuálisnak láttuk meglépni ezt a fajta változtatást. En-
nek eredményeképpen összesített csapatversenyeken jóval előrébb sikerült 
végezni a tabellákon - de nem szeretném az eredményeket előre vetíteni.

12 versenyzőnk március 9-én a Tisza-tó mellett található Kunhegyesre 
utazott a IX. Kunmadaras Kupa elnevezésű Országos Bajnokságra. 25 klub, 
215 versenyző, 448 versenyszámban nevezett, a mérkőzések 3 tatamin 
folytak reggel 10 órától este 20-ig. 

3 órás út után kicsit fáradtan láttak hozzá a bemelegítéshez, ami érthe-
tő volt, de a fiatalok elszántsága, kitartása meghozta a munka gyümölcsét.

Az egyéni alap, forma és kötött küzdelem gyakorlatok, valamint az 
egyéni küzdelmek utánpótlás és haladó kategóriában kerültek megrende-
zésre.

Versenyzőink szépen hozták formájukat, nagyjából az előre eltervezett 
eredmények születtek meg. Volt, aki többet teljesített, és természetesen 
volt, aki kissé alul hozta a formáját, ez azonban nem meglepő, mindenki-
nek egy szintfelmérő esemény volt ez a verseny.
Eredmények: I. helyezettek: 
Bali Levente (kihon, kata), Bali Anna, Kirtyán Gábor, Acsádi Petra, 
Szutor Lehel, Vargyas Diána (kumite)
II. helyezettek: 
Kirtyán Zita (kihon, kata), Szutor Lehel, Vargyas Diána (kata)
III. helyezettek:  
Lukács Bence (kata, kumite) Szutor Zétény, Vargyas László, Szarka 
Bence (kumite), Veress Ádám (kata)

Köszönetet mondunk Fadd Nagyközség Önkormányzatának, amiért is-
mét rendelkezésünkre bocsátották autóbuszukat, valamint Szutor János és  
Mácsik Attila apukáknak, a Vargyas családnak, akik vállalták a gyermekek 
utaztatását, és nem utolsó sorban Schubert Dánielnek az ott végzett edzői 
segítségéért!

Rövid, 2 hetes időszak után a szekszárdi Széki Kupán álltak tatamira 
fiataljaink. 500 feletti induló létszámmal és igen színvonalas mérkőzések-
kel kellett szembenézniük sportolóinknak. Neves, nagy múltú budapesti 
egyesületek mellett igyekeztünk egy nagyon jó formát teljesíteni. Azt tud-
ni kell, hogy ezek a nagy létszámú versenyek egyfajta pszichikális gátat 
nyomhatnak rá a versenyzőkre, mely miatt gyengébben is teljesíthetnek. 
Ezen a fajta stresszen két versenyzői csoport tud túllépni: az abszolút kez-
dő versenyzők – ők nagyon „lazán” vették ezt az akadályt – és a nagyon 
sokat és hasonló kaliberű eseményen indult sportolók. Miután tőlünk 
csak 1 fő az, aki ilyen adottságokkal rendelkezik, a többi versenyzőnkön 
érezhető volt egyfajta apátia. Ettől függetlenül az eredmények tekintetében 
elégedettek vagyunk – nem mindig az érem számít, adott esetben többet 
ér a tapasztalat.
II. helyezettek:
Lukács Bence (10 éves fiú kata), Bali Levente (7 éves fiú kumite)
III. helyezettek:
Kirtyán Zita (7 éves lány kumite), Kirtyán Zita (7 éves lány kata)
IV. helyezett:
Bali Levente (7 éves fiú kata)

Ahogy Klubunk szokott, igyekszünk nem csak saját perifériánkon ele-
get tenni a kéréseknek-kívánságoknak, hanem a civil életben is megmutat-
kozunk – amennyit időnk enged ennyi elfoglaltságunk mellett.

Április 6-a két esemény szempontjából is fontos dátum volt. Egyrészt 
a 2019. évi Jótékonysági Karate bál időpontja volt, másrészt pedig Veress 
Ádám versenyzőnk a Norvégiában megrendezett JKA EB-n indult a JKA 
Válogatottjával.

Előbbi rendezvényünk ismét 
fergetegesre sikerült, köszönhetően 
a Főnix Boys mindenkor zseniális 
zenéjének, a remek, mintegy 130 
fős társaságnak, és Támogatóink-
nak, akiktől a tombolák sokaságát 
kaptuk felajánlásnak. Név szerint:

Acsádi Sándor és Rábóczki 
Dóra, Antus bácsi ajándékboltja, 
Asztalos család, Bali család, Bali 
Imre és Imréné, Bali Csaba, Beda 
Halas, Berki Kitti fodrász, Berta 
Tímea fodrász, Bódi Imola, Bo-
gárné ruhaüzlet, Both cukrászda, 
CBA áruházlánc , Coop bolt, Csák-
vári Zsuzsanna, Csurán Klaudia 
e.v, Debreceni Viktor, Debreceni-
né Ledneczki Erika, Deli család, 
Fazekas Friderika kozmetikus, 
Fekete Csaba, Führer Anikó fod-
rász, Gaszler Sándorné Erzsi néni, 
Hernádi család, id. Sipos Mihályné, 
Karmacsi Rita, Katz Tibor hor-
gászüzlet, Kehely Patika, Kirtyán 
család, Kissné Berki Andrea, Kisz-

li család, Lukács Gábor, Major Zoltánné, Mármarosi húsbolt, Márhoffer 
Lászlóné Virágszaküzlet, Ódryné Horváth Krisztina, Oszkár Takarmány-
bolt, Pánczélné Csöndes Magdolna, Rácz család, Romsics Istvánné, Samai 
család, Schubert Dániel és Szilágyi Zsuzsanna, Solio Kft, Tajthy család, 
Vargyas család, Vasbolt Fadd, Vass család, Vitamintanya Fadd, Vitányi Kft, 
Zsitvay cukrászda.

Utóbbi eseményünk – Ádám EB indulása – sajnos nem volt ilyen fé-
nyes. Junior férfi kataban első körben 4:0-ra legyőzte svéd ellenfelét, azon-
ban következő körben jóval idősebb cseh mezőnytársával nem birkózott 
meg, így nem jutott be a 8-as elődöntőbe.

Felkészülésünkben soha nincs megállás, hiszen az események sorra 
követik egymást. Nincs egyszerű dolguk sportolóinknak, hiszen gyakran 
300 km-t is kell utazniuk egy-egy versenyre való eljutásra. Szerencsénkre 
a soron következő megmérettetés „csak” 100km-re volt, ugyanis Ercsiben 
került megrendezésre az idei Ippon Shobu Karate Diákolimpia. 

49 egyesület 319 versenyzője, több mint 530 nevezéssel: igen rangos 
eseménynek lehettünk fül-, szem- és alkotó tanúi.

Kissé talán szűkös is volt a hely ennyi versenyző és néző számára, reg-
geli érkezésünkkor már ülő helyet nem találtunk magunknak, így kényte-
lenek voltunk egész nap „talpon maradni” minden értelemben.

Versenyzőink érezték az esemény súlyát, így mindenki alaposan kitett 
magáért, panaszra nem lehet okunk. Végeredményben az 5 arany, 5 ezüst 
és 1 bronzérem valamint egy 4. hely nagyon szép mérleg kis csapatunktól.
Eredmények: 
I. helyezettek: Bali Levente, Bali Anna, Lukács Bence, Veress Ádám 
(kata), Bali Anna (formai küzdelem)
II. helyezettek: Vagyas Diána, Szutor Zétény (kata), Bali Levente, Var-
gyas Diána (formai küzdelem), Kirtyán Gábor (kumite)

S P O RT
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III. helyezett: Kirtyán Zita (formai küzdelem)
IV. helyezett: Kirtyán Zita (kata)

Köszönetet mondunk az utaztatásban segítséget nyújtó Szilágyi Zsu-
zsannának, Szutor Jánosnak, Vargyas Lászlónak, Fadd Nagyközség Önkor-
mányzatának valamint a szurkolásban jelesre vizsgázó kísérőinknek.

Az idei tanévben is nagy segítségünkre volt a Faddi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola igazgatóhelyettese, Márkus Tiborné, aki a Szekszárdi 
Tankerület anyagi hozzájárulása által a faddi iskola diákjainak nevezési 
díját finanszíroztatta.

Az edzői munkában segítségemre volt Schubert Dániel!
Nagyon vártuk már a tavaszi Utánpótlás Bajnokságot Bátaszéken. Ez az 

az esemény, ahol igyekszünk azon tagjainkat is bevonni a versenyzés titkos 
rejtelmeibe, akik még szárnyukat próbálgatják, de alkalmasnak látjuk őket 
edzésmunkájuk alapján versenyzésre.

Akik tavaly ősszel álltak először tatamira – akkor még bátortalanul – 
most nagyon határozott és kemény meccseket mutattak be a maguk kis 
szintjén. Őszintén szólva, mint edzőjük, én is meglepődtem némely meg-
mozdulásukon. Akiket mindenképp ki kell emelnem: Deli Kíra, Baross 
Eszter, Varga Kolos – a tavalyi szinthez képest óriásit ugrottak előre, na-
gyon sok fejlődést mutatva.

Teljesen új versenyzőként Mácsik Fédra és Mácsik Miron mutatkoztak 
be, akik szintén beváltották a hozzájuk fűzött reményeket és nagyon szép 
mérkőzéseket mutattak be és hoztak is magukkal.

Ezen eseményünkre ugyancsak lelkes szurkolói csapattal érkeztünk, 
köszönjük a buzdítást, az utaztatást és edzői munkáját Schubert Dániel-
nek és Kiszli Viktornak!

Eredményeik:
Kata versenyszám 
II. helyezettek: Bali Levente, Deli Kíra
III. helyezettek: Mácsik Miron, Varga Kolos, Kirtyán Gábor, Vargyas Lász-
ló, Szarka Bence, Kirtyán Zita, Baros Eszter, Mácsik Fédra, Vargyas Diána

Kumite Versenyszám
I. helyezett: Kirtyán Zita
II. helyezettek: Bali Levente, Varga Kolos, Kirtyán Gábor, Vargyas László, 
Mácsik Fédra, Vargyas Diána
III. helyezettek: Mácsik Miron, Szarka Bence, Baros Eszter, Deli Kíra
 Bali Ervin, edző

 

 

PLAKÁTPÁLYÁZAT A TEIT TAGTELEPÜLÉSEK 

ISKOLÁINAK 
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ma-
gyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Fadd Nagyközség Önkormányzatára (a to-
vábbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása 
alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett 
támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rende-
let hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden 
támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a to-
vábbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének bevételeit 1.467.767.000 Ft-ban

2019. évi költségvetésének kiadásait 1.467.767.000 Ft-ban 
állapítja meg.

3. A költségvetés címrendje

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

4. Az Önkormányzat 2019.évi összevont költségvetési mérlege

4. §

A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított költségvetési bevé-
telek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti meg-
oszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok 
bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú 
műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza 
meg.

5. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és 
felhalmozási mérlege

5. §

Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése működési és 
felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet-

ben mutatja be.

6. Az Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodása a költ-
ségvetési rendelet elfogadásig

6. §

 Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
átmeneti gazdálkodásáról – az átmeneti gazdálkodásról szóló ön-
kormányzati költségvetési rendelet hiányában – a 2019. évi költ-
ségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat által teljesített 
kiadásokról és önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről 
a polgármester tájékoztatását elfogadja, az átmeneti gazdálkodás 
idején teljesített kiadások a beszedett bevételek a 2019. évi költ-
ségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

7. A költségvetés részletezése

7. §

(1) Fadd Nagyközség Önkormányzata saját költségvetése a 4. 

melléklet szerint kiadási és bevételi főösszege 1.432.818.000 
Ft. 

(2) A Képviselő-testület a Faddi Polgármesteri Hivatal (a továb-
biakban: Hivatal) költségvetését az 5. mellékletben foglalt 
172.335.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Faddi Kismanók Óvoda (a továbbiak-
ban: Óvoda) 2017. évi kiadásainak és bevételeinek főössze-
gét a 6. mellékletnek megfelelően 99.911.000 Ft összeggel 
hagyja jóvá. 

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szerep-
lő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. 

melléklet szerint határozza meg.

9. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások 
kiadásait felújításonként a 8. melléklet foglalja magában.

10. §

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot 
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 
megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

11.§

Az Önkormányzat által 2019. évben céljelleggel nyújtandó támo-
gatásokról készült kimutatás a 10. mellékletben szerepel.

12. §

A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló progra-
mokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül meg-
valósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint 
hagyja jóvá.

13. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezes-
ségvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet tartal-
mazza.

14. §

Az Önkormányzat 2019-2022. évekre szóló bevételi és kiadási 
gördülő tervét a 13. melléklet mutatja be.

15. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségve-
tési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 68 főben, a köz-
foglalkoztatottak létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg, az 
éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 
14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

(1) A Képviselő-testület a kiadások között 65.563.000 Ft céltar-
talékot tervez, mely csak az EFOP-2.4.1.-16-2017-00082 azo-
nosító számú projekthez használható fel.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében képzett tartalékkal való 
rendelkezés a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskö-
rébe tartozik.  A fejlesztési tartalék felhasználására megjelölt 
célokat a Képviselő-testület módosíthatja.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ha-
táskörök a Képviselő testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartoznak.



15Faddi Hírek

KÖ Z É R D E K Ű

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a pol-
gármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásá-
ért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány kialakulásának elkerülése érdekében 
évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások 
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Képviselő-testület a Hivatal valamennyi felsőfokú és kö-
zépfokú végzettségű köztisztviselője részére egységesen illet-
ménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztvi-
selő alapilletményének 10%-a.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifi-
zethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi 
juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a sze-
mélyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatá-
sok előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A jutalomkeret összegéről és kifizethetőségéről a Képvise-
lő-testület legkésőbb 2019. novemberi ülésén dönt.

(6) Az év végi jutalom a köztisztviselők, közalkalmazottak és a 
Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozók számára egy-
szerre, egyösszegben kerül kifizetésre.

9. Az előirányzatok módosítása

18. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításá-
ról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Kép-
viselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját 
hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás 
között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskör-
ben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Kép-
viselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsopor-
tosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi 
juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító 
szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még 
nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási 
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési 
rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy 
bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a 
Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – ne-
gyedévenként, a Képviselő-testület 2019. évi munkatervében 
meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költség-
vetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – 
a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés hatályba lépését követően ha-
ladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költség-
vetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzato-
kat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségve-
tési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban 
foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés 
fegyelmi felelősséget von maga után.

10. A gazdálkodás szabályai

19. § 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevé-
teli és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői 
előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az Óvoda az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatá-
sokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közter-
hek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal 
az Óvoda és a Hivatal között létrejött munkamegosztási meg-
állapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által 
az önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő 
költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilván-
tartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az 
önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, 
munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondosko-
dik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított 
előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső sza-
bályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kap-
csolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, 
a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe 
vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A 
szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori in-
tézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról 
a pénzügyi- számviteli rendszerben kötelesek nyilvántartást 
vezeti.

(7) A nem Európai Uniós projekt megvalósításához a felhalmo-
zási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forin-
tot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet 
megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

(1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működte-
tésért és továbbfejlesztéséért a Hivatal esetében a jegyző, az 
intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbí-
zási szerződés keretében belső ellenőrzésre jogosult személy-
lyel gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a független-
ség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

12. Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de 
rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet 2020. május 31. napján hatályát veszíti.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2019. február hó 14. napján a helyben szokásos módon 
kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének  
4/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ma-
gyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti 
jogalkotói jogkörében, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 
pontjában, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális in-
tézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődés-
ről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésben, 76. § (1)-(2) 
bekezdésben és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköré-
ben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Fadd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkor-

mányzat) fenntartásában működő közművelődési intézmé-
nyekre, 

b) Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a 
továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizott-
ságaira és a Faddi Polgármesteri Hivatalra,

c) azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, 
melyekkel az önkormányzat a törvényben meghatározott vagy 
helyi döntéssel felvállalt közművelődési feladatok ellátására he-
lyi közművelődési megállapodást köt,

d) a közművelődési célok megvalósításában az önkormányzattal 
együttműködő szervezetekre.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

2. §

(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a 
kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét. 

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembevételével megszer-
vezi a kulturális javak védelméről és a muzeális intézmények-
ről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közművelődési tv.) 76. 
§ (3) bekezdésben foglalt közművelődési alapszolgáltatásokat. 

(3) Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgál-
tatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékeny-
ségek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítá-
sa,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése fel-

tételeinek biztosítása.
(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jog-

szabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetel-
ményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait. 

3. A közművelődési feladatellátás kiemelt céljai

3. §

(1) Az önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek kere-
tében kiemelt figyelmet fordít az alábbi feladatok, célok megvaló-
sítására: 

1. az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek meg-
ismertetése, gazdagítása, a különböző kultúrák közötti kapcso-
latok kiépítésének, fenntartásának, a megértés és befogadás 
elősegítése,

2. a településen fellelhető természeti, környezeti, szellemi, mű-
vészeti, kulturális értékek, hagyományok, szokások feltárása, 
gyűjtése, gondozása, ápolása, rendszerbe foglalása, továbbfej-
lesztése, az utókor számára elérhetővé tétele, 

3. a település és térsége természeti, környezeti, kulturális, művé-
szeti közösségi értékeinek közismertté tétele, a kulturális turiz-
mus támogatása,

4. a helyi értékek védelmének erősítése, 
5. a közösségi élet szervezése, 
6. a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése 

és gondozása, 
7. a helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezé-

sek, önszerveződő közösségek, civil szervezetek tevékenységé-
nek szakmai támogatása, együttműködésének ösztönzése, 

8. a közművelődési esélyegyenlőség biztosítása, 
9. idősek, hátrányos, speciális helyzetben lévő társadalmi csopor-

tok öntevékeny lehetőségei felkutatásának, érdekérvényesítési, 
művelődési kezdeményezéseinek segítése, bevonása a kulturá-
lis életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös 
programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel, 

10. a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szere-
pének növelése,

11. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntar-
tásának segítése, ezen belül a településen élő roma nemzetiségi 
kulturális tevékenység támogatása, 

12. a település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat 
felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó prog-
ramok szervezése és lebonyolítása, 

13. olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támo-
gatása, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének 
javítását, életminőségének növelését, 

14. az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulói, ifjúsági és felnőttok-
tatási lehetőségek biztosítása,

15. színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése, 
16. könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, fo-

lyamatos állománygyarapítása. Könyvbemutató foglalkozások 
író-olvasó találkozók szervezése. 

17. nemzeti, társadalmi és helyi ünnepek szervezése, lebonyolítása, 
az ünnepek kultúrájának ápolása, 

18. a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése,
19. a művelődéshez, a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges és 

méltó, esztétikus környezet, infrastruktúra biztosítása.
(2) Az önkormányzat a hagyományőrzés, hagyományteremtés 
szándékával kezdeményezte és támogatja az alábbi rendezvényeket:

a) márciusi nőnapi rendezvény,
b) a közművelődési intézmény kertklubjának borversenye,
c) a Dombori Nyári Fesztivál,
d) a helyi közösség falunapi rendezvénye (tárgyév augusztusá-

nak első szombatja),
e) Idősek Napja rendezvény (tárgyév október),
f) Karácsonyi ünnepi koncert.
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4. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

4. §

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ában foglalt alapszolgáltatá-
sok folyamatos ellátása érdekében közművelődési intézményt 
működtet. 

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatokat elsősorban a 
Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár integrált intéz-
mény (a továbbiakban: intézmény) útján látja el. 

(3) Az önkormányzat biztosítja az intézmény működtetéséhez 
szükséges, az irányadó jogszabályokban előírt számú és kép-
zettségű szakember foglalkoztatását. 

(4) Az intézmény az önkormányzat fenntartásában működő, gaz-
dasági szervezettel nem rendelkező, nem önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Faddi 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv látja el.

(5) Az intézmény önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költség-
vetése az érintett kormányzati funkciók szerint az önkormány-
zat költségvetésében kerül megállapításra.

(6) A mindenkori költségvetési törvény értelmében képzett és a 
központi költségvetésből igényelt közművelődési és közgyűj-
teményi normatív támogatást a felhasználására vonatkozó 
szabályok figyelembe vételével az önkormányzat maradék-
talanul e feladatok végrehajtására fordítja és évente benyújtja 
az érdekeltségnövelő támogatásra a pályázatát, rendeleteiben, 
határozataiban motiválja a közművelődés mecenatúráját, az in-
tézmény saját bevételi forrásainak növelését.

(7) Az intézmény feladatellátásának részletes szabályait az intéz-
mény alapító okirata, valamint szervezeti és működési szabály-
zata tartalmazza.

(8) Az intézmény az irányadó jogszabályokban és az alapító okirat-
ban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, 
közművelődési célkitűzések megvalósításához. 

(9) A közművelődési feladatok teljesítésének érdekében az önkor-
mányzat a Képviselő-testület útján a következő tevékenységet 
látja el:
a) koordináló, tanácsadó, együttműködő tevékenység a nagy-

község közművelődési célú szervezeteivel, egyéb civil szer-
vezetekkel, az önkormányzat közgyűjteményi, oktatási, 
sportintézményeivel, a helyi médiával, nem önkormányzati 
intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, magánszemé-
lyekkel a helyi közösségi művelődési, továbbá közművelő-
dési feladatok megvalósításának, anyagi feltételeit gyarapító 
lehetőségeinek megteremtése érdekében,

b) tájékoztató és figyelmet felhívó munkával közvetíti a szakmai 
koncepciókat, a közművelődési tevékenységet érintő ter-
veket, koordinálja a helyi támogatást igénylő nagyközségi 
közművelődési feladatok megoldását,

c) segíti, koordinálja a közművelődési tevékenységet szolgáló 
információs rendszer megteremtését, a nagyközség kultu-
rális arculatát reálisan megjelenítő tájékoztatási struktúra 
kialakítását;

d) a nagyközség természeti, környezeti és kulturális értékei 
védelme, megőrzése, bemutatása érdekében elősegíti ezen 
értékek fejlesztésének együttműködés révén történő meg-
valósítását;

e) hozzájárul a nagyközség művészeti közösségeinek, kultúr-
történeti értékeinek és hagyományainak megőrzéséhez, fej-
lesztéséhez, megismertetéséhez.

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képvi-
selete

5. §

(1) A Közművelődési tv. és jelen rendelet által meghatározott köz-
művelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket a Képvise-
lő-testület gyakorolja. 

(2) Az önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényessé-
gi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak meg-
felelően látja el. 

(3) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a Kép-
viselő-testület szakmai beszámolók és szakértői vélemények 
alapján látja el. 

6. A közművelődésben együttműködő partnerek

6. §

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során 
együttműködik a településen működő: 
a) közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, ha-

gyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző 
szervezetekkel, személyekkel, 

b) egyházakkal, 
c) oktatási, nevelési intézményekkel, 
d) civil szervezetekkel, alapítványokkal.
e) a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

7. Záró rendelkezések

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Fadd Nagyközség Képviselő-testületének a helyi közművelődés-

ről szóló 11/2003. (VII. 08.) KT. sz. rendelete, továbbá az annak 
módosításáról szóló 20/2009. (XI. 6.) Kt. rendelet és 2/2017. (II. 
15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira
 polgármester jegyző

Záradék:

E rendelet 2019. március hó 27. napján a helyben szokásos módon 
kihirdetésre került
 Dr. Percsi Elvira jegyző

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

Telefon: 74/446-516; 30/969-9854

E-mail: rozgonyi54@tolna.net
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek 
filmforgatási célú igénybevételéről szóló 12/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a moz-
góképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek filmfor-
gatási célú igénybevételéről szóló 12/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj: 

a) forgatási terület esetében: 156 Ft/m2/nap, töredéknapra 78 Ft/m2/nap,
b) technikai terület esetében: 104 Ft/m2/nap, töredéknapra 52 Ft/m2/nap,
c) stábparkolási terület esetében: 104 Ft/m2/nap, töredéknapra 52 Ft/m2/nap,

d) kiürítési terület esetében: 104 Ft/m2/nap, töredéknapra 52 Ft/m2/nap,
e) közlekedés elől elzárt terület esetében: 10 Ft/m2/nap, töredéknapra 5 Ft/m2/

nap.” 

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 Fülöp János Dr. Percsi Elvira
 polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre ke-
rült.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

1. melléklet az 5/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Faddi Polgármesteri Hivatal Napközi-otthonos Konyha  NYERSANYAGNORMA ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ 2019. április 1-től

Étkezési forma
Nettó nyersanyagnorma 2019. (Ft) Fizetendő (Ft)

  tízórai ebéd uzsonna Összesen

A B C D E F

1. Óvodás gyerek napi háromszori étkezés: - 65 265 60 390+ÁFA

2. Iskolás gyerek napi háromszori étkezés - 70 268 60 398+ÁFA

3. részétkezés:          

4.   tízórai nincs - - 0

5.   ebéd - 268 - 268+ÁFA

6.   tízórai+ebéd 70 268 - 338+ÁFA

7. Szociális étkeztetés ebéd átadási ára CSSK részére  ebéd nyersanyagnorma - 405 -

8.   ebéd  szolgáltatási  díj - 524,61+ÁFA - 524,61+ÁFA

9. Munkahelyi vendégétkező nyersanyagnorma - 405,-   -

10.   ebéd  szolgáltatási díj - 630,-+ÁFA - 630,-+ÁFA

11. A szociális étkeztetés (napi egyszeri meleg ebéd) kiszállítási díja 50 Ft+ÁFA/nap/fő.
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KÖNYVELÉS 
FADDON

Több mint 10 éves ta-
pasztalattal, regisztrált 
mérlegképes könyvelői 
végzettséggel vállalom 
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes 
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint 
magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának  
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!

Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu

Orbán Attila
kőműves vállalkozó

•	 falazás

•	 vakolás

•	 aljzatbetonozás

•	 burkolás

•	 kerti kemence építés

Tel.: 06 30 411 2661

Házi készítésű, adalékanyag nélküli  

termékek Benis Brigitta őstermelő 

kínálatából – 06-30-957-32-16

Őszi, magyar fokhagyma
duggatáshoz, főzéshez, disznóvágásra    

Lekvárok tartósítószer nélkül
(sárgabarack, szilva, szilvaalapú vegyes, eper, meggy)

Csalamádé – natúr-csípős, csípős paprika savanyúságok

Pörkölt alapok, lecsós alapok, paradicsomlé (natúr) 
ErősJóska saját fejlesztésű paprika krém

(natúr, enyhén csípős és „hú, de erősJóska” kivitelben, nem nyers 
darált sós!) (Ha külföldi munkát vállal, akkor nélkülözhetetlen alap-

anyagok a főzéshez)

Fűzött, szárított – és fagyasztott csípős paprika 
Télen kapható: fagyasztott 

meggy, szilva, körte süteményekhez, tök, fejtett bab, borsó, zöldbab

Szárazbabok
Saját nevelésű szemes takarmányon nevelt 

márciusi kelésű kakasok, pecsenyekacsák konyhakészen vagy élő-
súlyban a készlet erejéig. Házi tojás.

Birsalmasajt, birsalmakompót, aszalt gyümölcsök  
Amíg a kert ad a terméseiből: paprika, paradicsom, tök, sütőtök, 

cukkini, uborka, spenót, petrezselyemzöld, fejtett- és zöldbab, 
borsó, káposztafélék és gyümölcsök! Csak a saját kertemben termelt 

zöldségféléket, gyümölcsöket árulom. Mérgeket nem használok a 
termesztés folyamán. Állataimat én nevelem, szemes terménnyel etetem!  

Szeretettel várom a faddi piacon, szombaton 
vagy keressen telefonon. 
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ATOMIX Kft. Nyomdaüzem

Felelős vezető: Gergely Judit Etel

Tördelés: Szabó Szabolcs, Schubert Miklós

Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag 

Kereskedés

7133 Fadd,  

Táncsics M. u. 8.

Tel.: 06-74/447-705
06-70/377-80-99

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:

730-1100 – 1400-1600

Szombaton:

730-1100

SCHULLER termékek:

• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, takaró-

fóliák
• sittes zsákok, spatulyák
• kőműves szerszámok
• gipszkanál, glettelők
• drótkefe, kesztyűk
• kézi keverőgép
• habarcskeverők
• pormaszkok kaphatók!
• kerítés oszlop
• kerítés drót 

(10, 15, 25 fm tekercsben)
• kerítés huzal
• kötöző drót

Fuvarvállalás! Sóder, építőanyag 

kiszállítása 3,5 tonnás billenős 

kisterherautóval kedvező áron!

11,5 kg-os PB-gáz 

házhoz szállítása INGYENES

Meli Melír
Női-Férfi Fodrászat

Koczándi Melánia
egyéni vállalkozó

Tel.: 06-30/971-28-70
E-mail.: koczandi@freemail.hu
7133 Fadd, Öreg utca 44.


