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2019. október 31-én (csütörtökön) 
16 órakor a Hősök szobránál 

(Fadd, Dózsa u. 23., a posta mögött)

KOSZORÚZÁS

Elhelyezzük a kegyelet koszorúit, virágait, 
és gyertyát gyújtunk halottainkra emlékezve…

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Halottak napi 
közös megemlékezést tartunk, 

amelyre tisztelettel meghívjuk 
településünk lakosságát.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-jelöltek

1. Fodorné Ivók Henrietta LUNGO DROM 42
2. Fodor József LUNGO DROM 40
3. Fodor Ágnes LUNGO DROM 36
4. Novák Zoltán LUNGO DROM 35
5. Bolgár Sándor MCF  34
6. Otolticsné Bodó Györgyi LUNGO DROM 33
7. Mátyás Erzsébet LUNGO DROM 12
8. Száraz Mihályné LUNGO DROM 09

Települési Önkormányzat
Képviselő-jelöltek
1. Bali Ervin FIDESZ-MPSZ-KDNP 607 
2. Gerendai Ferenc Független 559
3. Antus Zsolt FIDESZ-MPSZ-KDNP 499
4. Vida Tamás Független 492
5. Benis Brigitta Független 435
6.  Baros Gábor FIDESZ-MPSZ-KDNP 432
7.  Kákonyi József Független 400
8.  Márkus György FIDESZ-MPSZ-KDNP 362
9.  Bán Klaudia FIDESZ-MPSZ-KDNP 348
10.  Kőrösi László Független 318
11.  Bali János Független 309
12.  Fodor József FIDESZ-MPSZ-KDNP 304
13.  Takács Anikó Dunaág 7139 Egyesület 291
14.  Bak Zsolt FIDESZ-MPSZ-KDNP 257
15.  Bolgár Sándor Független 193

Polgármester-jelöltek
1. Fülöp János FIDESZ-MPSZ-KDNP 789 2. Kákonyi József Független 422
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C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L

Jó példa
Úton-útfélen azt halljuk, hogy az emberek átnéznek egymá-
son, kihalt a segítőkészség, tiszteletadás mások irányába.

Jómagam szeretném ezt megcáfolni.
Július 6-án volt a legkisebb fi am lakodalma. Borókás kó-

rustársaim előtt megemlítettem, hogy nincs segítségem a la-
kodalmi készülődésben.

Minden felkérés nélkül karok lendültek a magasba, jelez-
ték, hogy szívesen segítenének. 

Számomra nagyon megható volt a segítség önzetlen fel-
ajánlása!

Engedjék meg, hogy ezen sorokkal mondjak köszönetet 
mindazoknak, akik a szükségben mellém álltak, jó példát 
mutatva azoknak, akik elvesztették valami oknál fogva hi-
tüket az emberekben, és főleg a fi atalok számára, hogy az 
emberi értékek többet jelentenek, mint az anyagi vagy tárgyi 
dolgok.

Kívánok segítőimnek erőt, egészséget és kívánom, hogy a 
nemes célok és a lelki gazdaság úttörői legyenek továbbra is.

 Köszönettel: Bali Imréné

Október
Messze száll a fák levele,
Zizzen, elszakad, lerepül
És a harmat mellé szegül,
Így találkozok én vele.

Mennyit látott ez a levél!
Szépet, jót, bánatot s mit még?
Mily súly nyomta és meddig élt,
S te ember mondd, mit rejtenél?

Új álom? Megrekedt szavak?
Október: titok-rengeteg,
Zenélő színözön, harmat
S levél – Ami él is, szép is, –  

De lepereg.
  B.P.L.

Nyugdíjasok Egyesülete
A Faddi Nyugdíjasok Egyesülete augusztus 30-án rendezte meg 
a Tolna Megyei Életet az éveknek egyesületének Kulturális talál-
kozóját a helyi Művelődési Házban. A rendezvényen részt vett 
az Országos Szövetség alelnöke, aki köszöntötte az alapitó egye-
sületeket a megalakulás 30. évfordulója alkalmából. Ugyancsak 
részt vett Fenyvesné Palkó Mária Tolna megyei elnök és Fülöp 
János Fadd polgármestere. A közel 200 résztvevő  a megye kü-
lönböző nyugdijas csoportjaiból érkezett verssel, énekkel és 
jelenetekkel. A közel két és fél órás műsor igen jó hangulatú, vi-
dám volt. A fi nom ebéd elfogyasztását zenés mulatság követte. 
Köszönjük a segítséget, támogatást, ami ilyen sikeressé tette a 
rendezdezvényünket.

Tagjaink október 2-án Székesfehérvárra kirándultak. A részt-
vevő 46 tag városnéző-kisbusszal 40 perces kirándulást  tett a 
városban, megtekintve a fehérvári hires helyeket, emlékeket. 
Majd ezt követően sétát tettek a belvárosban, természetesen a 
fagyizót is útba ejtve. 

Kiutaztak a Bory-várhoz, ahol  másfél órát töltöttek el, meg-
csodálva Bory Jenő  művészetét. Hazafelé a sárbogárdi Pat-
kó-csárdában a fi nom estebéd után ,kissé elfáradva indultak 
haza.

A legközelebb a Tengelic-Szőlőhegyi csoport rendezvényére 
kaptunk meghívást, ahol 20 fő vesz részt .A december 11-i kará-
csonyi ünnepségre megkezdtük a felkészülést. Ádám Imréné

Új álom? Megrekedt szavak?
Október: titok-rengeteg,
Zenélő színözön, harmat
S levél – Ami él is, szép is, –  

De lepereg.
  

Új álom? Megrekedt szavak?

S levél – Ami él is, szép is, –  

B.P.L.
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Ó V O D A

Kismanóktól hangos az óvoda!
A „Kismanók” háza táján is elkezdődött 
szeptemberben az új tanév. Kíváncsian 
vártuk az óvodába jövőket, mennyit 
nőttek a nyári szünet alatt, vajon sír-
nak-e a most először érkezők?

Az első napok izgalma után las-
san elcsendesednek a reggelek, csak 
néha-néha hallatszik egy-egy rövid 
pityergés az anya után.

Elsején elintegettük iskolásainkat, 
akik megszeppenve indultak az évnyi-
tóra, megkezdve a szorgos, tanulással 
teli napokat.

Még mielőtt részletesen írnék az 
óvodai életről, egy örömteli eseményt 
osztok meg a kedves olvasókkal. 

Jubileumi ünnepség keretében kö-
szöntötte az óvoda kollektívája  Fehér-
né Hága Renátát, aki 25 éve kezdte meg 
óvodapedagógusi munkáját, és azóta 
neveli-tanítja a faddi kisgyermekeket.

Ezúton is kívánunk neki az elkövet-
kező évekre egészséget, türelmet és sok 
örömet, ami feledteti a mindennapok 
nehézségeit.

Nemcsak az új kisgyerekeket vártuk, 
hanem „régi-új” kollégát is! A kis Ka-
ticákhoz Kovácsné Fehér Patrícia érke-
zett a GYES után, mivel Knellerné Folk 
Renáta édesanya lett, kisfi ával tölti az 
elkövetkező hónapokat. 

És most lássuk, mi minden történt 
szeptemberben! 

A szülők tájékoztatása, a velük való 
szoros kapcsolat elengedhetetlen a 
zökkenőmentes munkánkhoz. A cso-

portonként megtartott szülői értekez-
leteken részletes beszámolót kaptak a 
megjelentek az óvoda életéről, a beter-
vezett programokról, a szülők, gyerme-
kek kötelességéről, jogaikról.

Ebben az évben is lehetőség van hit-
tanra járni, a karate, és fociedzések is a 
megszokott módon zajlanak. 

Új tevékenység a német nyelvvel 
való játékos ismerkedés Kiss Anita ve-
zetésével, valamint a játékos néptánc 
foglalkozás, melyet Nagy Anita tart az 
érdeklődő gyermekeknek.

18-án került újbóli átadásra intéz-
ményünk részére a „Boldog Óvoda” ki-
tüntető cím, melyet Budapesten vett át 
Tóth Mária és Gász Gábor Jánosné. Ildi 
óvó néni vállalta ennek a projektnek az 
alkalmazását, általa nyílt lehetőség ezt 
a díjat elnyerni. 

Óvodánkban lehetőség nyílt arra, 
hogy koraszülött gyermekeinknek ku-
tyaterápiás program segítsen a fejlődés-
ben, a „Csiga-Biga” alapítvány látogat el 
hozzánk, és tartja a foglalkozásokat.

Ha ősz, akkor szüret!
A falu apraja-nagyja készült a 21-i 

felvonulásra, az idő is kegyes volt hoz-
zánk, és napfényes időben vonulhatott 
fel mindenki. A közös tánc és séta után 
jól esett a megvendégelés, pizza-szelet, 
sütemények, üdítők várták a gyermeke-
ket a parkban felállított hatalmas sátor-
ban.

Az őszi sport-délelőttön (25-én) 
vidám feladatokban mérhették össze 
ügyességüket a csoportok, melyet a 
napsütéses őszi időben a parkban tar-
tottunk. 

Lehetőség lesz a szülőkkel együtt is 
versenyezni, október 10-én, amikor 
„Egészség-napot” tartunk az oviban. 

A versenyzés előtt közösen készítünk 
zöldség- és gyümölcssalátákat, túró- és 
vajkrémeket, hogy ezekkel is gazdagít-
suk, színesítsük óvodásaink étrendjét.

 Ahhoz, hogy még jobb hangulatban 
teljenek az együttlétek óvódán belül, 
„ismerkedési esteket” szervezünk. 

Nagyon jó hangulatban zajlanak 
ezek a közös összejövetelek, a látoga-
tottság sajnos eltérő, de aki ott van, jól 
érzi magát. A Nyuszikák, Macikák és 

a Pumukli csoportosok töltöttek el vi-
dám perceket együtt, játékos versenye-
ken mérhette össze ügyességét szülő és 
gyermek. 

Október 14-16 között a fényképész 
látogat el hozzánk. Lehetőség lesz a 
szülőknek családi fényképezkedésre is, 
de egyénenként is készül sok-sok mara-
dandó emlék.

Várva-várt esemény minden év ele-
jén, amikor ellátogathatunk az első osz-
tályokba, és újra találkozhatunk a már 
iskolás volt óvodásainkkal. Öröm látni 
őket, és fi gyelemmel kísérni, milyen 
ügyesek a feladatok megoldásában.

A pedagógusok minősítése országos 
folyamat, erre önként lehet még vál-
lalkozni. Fehérné Hága Renáta készül 
nagy izgalommal a megmérettetésé-
re, melyre 24-én kerül sor. Sok sikert, 
eredményes délelőttöt kívánunk ezúton 
is neki.

A Kismanók óvoda nevében megkö-
szönjük MINDAZOKNAK a segítséget, 
akik adójuk 1%-nak átutalásával gya-
rapították Alapítványunk számláját. 
179.848 Ft került jóváírásra ebben az 
évben. Köszönjük mégegyszer, és bí-
zunk benne, jövőre is számíthatunk az 
anyagi segítségre.

Ahogy olvashatták a Kedves olva-
sók, programokkal teli a tarka ősz, nem 
unatkozunk az ovi falai között. 

 Kárász Andrea óvodapedagógus
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K Ö Z É R D E K Ű

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2019. (V. 30.) önkormányzati 
rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 
a közterületek használatáról szóló 5/2016. (V. 30.) önkor-
mányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a kö-
vetkező (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Árusító és egyéb fülke (pavilon), büfékocsi elhelye-

zése céljából Dombori üdülőtelepen kizárólag a Fadd, 
belterület 3696/4 hrsz-ú ingatlan 3. melléklet szerinti 
ferde sráfozással jelölt részére nézve adható ki közterü-
let-használati engedély.”

2. §
(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. mel-
léklete lép. 

(2) A Rendelet a jelen rendelet 2. mellékletét képező 3. 
melléklettel egészül ki.

Záró rendelkezések
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyek-
ben is alkalmazni kell.
 Fülöp János Dr. Percsi Elvira
 polgármester jegyző

Záradék:
E rendelet 2019. május hó 30. napján a helyben szokásos 

módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

1. melléklet a 8/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A B C

1. A közterület-használat módja Fizetés módja Díjalap
(Ft)

2. a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezése

Ft/m²/hó 500

3. árusító és egyéb fülke (pavilon), büfékocsi elhelyezése Ft/m²/nap 1.500

4. árusító és egyéb automata elhelyezése Ft/m²/hó 1.000

5. vendéglátóipari előkert (kerthelyiség) Ft/m²/hó 500

6. üzleti szállítás, rakodás, ilyen alkalommal göngyölegek elhelyezése, árukirakodás Ft/m²/óra 50

7. alkalmi, idényjellegű, mozgóbolti és mozgóárusítás, javító-szolgáltató tevékenység végzése Ft/m²/nap 300

8. kiállítás, vásár, alkalmi vásár céljára Ft/m²/nap 300

9. családi és egyéb zártkörű rendezvény Ft/m²/nap 200

10. belépődíjas sport- és kulturális rendezvény Ft/m²/nap 200

de legfeljebb összesen 300.000 Ft

11. cirkusz (sátoros és vándorcirkusz), továbbá mutatványos tevékenység céljára Ft/m²/nap 200

12. önálló hirdető-berendezés, reklámtábla, hirdetőoszlop, árubemutató vitrin, tájékoztató tábla, tartóoszlop 
elhelyezése

Ft/m²/év 20.000

13. szórólaposztás, egyéb reklám- és marketingtevékenység, reklámcélú transzparenst hordozó személy 
közterületen történő tartózkodása

Ft/m²/nap
Ft/fő/nap

500

14. a kezelő külön engedélyével rendelkező gépjárművek járműtárolása, folyamatos járműtárolása Ft/gk/nap 450

15. üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű tárolása Ft/gk/nap 300

16. lakókocsi és utánfutó tárolása Ft/gk/nap 2.000

17. az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhely céljára Ft/m²/hó
Ft/m²/év

1.500
12.000

18. építési munkával, közműberuházással, közműfelújítással, közműbekötéssel kapcsolatos ideiglenes felvonulási 
épület, konténer, lakókocsi, állvány, munkagép, egyéb munkaeszköz építőanyag elhelyezése

Ft/m²/hét
Ft/m²/hó

600
2.400

19. építési munkával, közműberuházással, közműfelújítással, közműbekötéssel kapcsolatos törmelék konténerben 
történő elhelyezése

Ft/m²/nap 500

20. közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása A használat céljától függően a melléklet 
szerint.
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K Ö Z É R D E K Ű

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 12/2019. (VIII. 27.) önkormányzati 
rendelete Fadd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 a Fadd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 4/2015. (III. 24.) önkormány-
zati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„(1) Az újonnan megválasztott Képviselő-testület alakuló 

ülését a polgármester a választás eredményének jogerő-
sé válását követő tizenöt napon belüli időpontra hívja 
össze, kivéve, ha a korábban megválasztott polgármes-
ter az eredménytelen polgármester-választás miatt hiva-

talban marad, akkor a hivatalban maradt polgármester 
hívja össze a Képviselő-testületet. Ha e kötelezettségé-
nek a polgármester nem tesz eleget, helyette a korelnök 
jár el.”

Záró rendelkezések
2. §

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

Záradék:
E rendelet 2019. augusztus hó 27. napján a helyben szoká-
sos módon kihirdetésre került
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 7/2019. (V. 30.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet 3. sz. módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el

1. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. 
(III. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a település 2018. évi költségveté-

sének:
a) költségvetési bevételeit  849.231.000 Ft-ban,
b) fi nanszírozási bevételeit 637.956.000 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 1.251.530.000 Ft-ban,
d) a fi nanszírozási kiadásait 235.657.000 Ft-ban,
e) költségvetési és fi nanszírozási bevételek és kiadások 

főösszegét 1.487.187.000 Ft-ban
állapítja meg.”

2. § 
A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. §
A R. 3 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

4. §
A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

5. §
A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

6. §
A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

Záró rendelkezések 
7. § 

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

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2019. május hó 30. napján a helyben szokásos 
módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző
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K Ö Z É R D E K Ű

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 10/2019. (VIII. 27.) önkormányzati 
rendelete a helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyaror-
szág Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról 
szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biz-
tosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:

1. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati ren-
deletének 29. §-a hatályát veszti.

Záró rendelkezések
2. §

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

Záradék:
A rendelet 2019. augusztus hó 27. napján a helyben szoká-
sos módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 11/2019. (VIII. 27.) önkormányzati 
rendelete a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog 

megállapításáról szóló 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyaror-
szág Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, va-
lamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 
nagyközség a településrendezési feladatok megvalósítását 
biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló 10/2018. 

(IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe 
jelen rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések
2. §

E rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.
 Fülöp János Dr. Percsi Elvira
 polgármester jegyző

Záradék:
A rendelet 2019. augusztus hó 27. napján a helyben szoká-
sos módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

 1. melléklet a 11/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Elővásárlási joggal érintett ingatlanok

A B C

1. Hrsz. Tulajdonviszony Művelési ág

2. 4001/65 magán lakóház, udvar, gazdasági épület

3. 4001/66 magán szántó, legelő

4. 4001/67 magán szántó

5. 4088 magán strandfürdő

6. 0191/4 magán gyümölcsös
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Tisztelettel meghívjuk Önt és 
kedves Családját a 

2019. október 22-én (kedden) 
a faddi művelődési házban tartandó ünnepi 

rendezvényünkre! 

Program: 
16:30 Koszorúzás a kopjafánál 

(Váci utcai általános iskola előtt) 

17:00 Megemlékezés az ’56-os forradalom 
és szabadságharc évfordulójáról, 
elismerések átadása 

 

Ünnepi beszédet mond: 

Fülöp János polgármester 

Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 7. és 8. évfolyamos tanulói. 
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EGÉSZSÉGNAP 
 

A Tegyünk a Szívünkért Egyesület és a 
Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár 

közös szervezésében 2019. október 27-én (vasárnap) 
14 órától a művelődési házban. 

 
14 órától 
Dr. Papp Tamás „Meddig hatnak az antibiotikumok?” című előadása 
 
15 órától 
Bényi-Csiszár Eszter dietetikus előadása, melynek címe: 

„Amit a belekről eddig nem tudtunk” 
 
15 órától folyamatosan 

 cukor-, vérnyomás- és testsúlymérés 
 Soponyai Mihállyal és Molnár Ildikóval frissítő masszázs 
 Sziliné Mosonyi Judit gyógytornász válaszol a kérdésekre 

16 órától 
A Tegyünk a Szívünkért Egyesület tornabemutatója a résztvevőkkel közösen 
 
16:30-tól 
Monostori Mária tanár és lelkigondozó előadása: 

„Természetes gyógymódok az immunrendszer megerősítésére” 
 
Az előadást ételbemutató követi – Az ősz ízei Az előadást ételbemutató követi – Az ősz ízei
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K É P E S  B E S Z Á M O L Ó  R E N D E Z V É N Y E I N K R Ő L

Szép idő, szép ruhák, színes programok, fi nom pizza…

2019. szeptember 21.
FADDI SZÜRETI NAP
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E G Y H Á Z

Deme Bertalan, községünk nyugalmazott lelkipásztora, Rácz 
József esperes úr közbenjárásával 2019. augusztus 25-én, a 
dunaszentgyörgyi református templomban vehette át a gyé-
mánt diplomáját.
Gratulálunk neki, és kérjük a Jó Isten áldását az életére!

Tájékoztató a katolikus plébánia 
épület részleges felújátásáról

Akik a templom környékén járnak, tapasztalhatták, hogy a plé-
bánián az építkezés elkezdődött. 2016-ban az Egyházközség 
megnyert egy pályázatot a plébániaház korszerűsítésére és kül-
ső-belső felújítására. Nagy szükség lenne erre, mert az épület 
az idő folyamán meglehetősen leromlott. Jelentősebb javítás 
utoljára Juhász Tibor plébános idejében történt, de akkor sem 
az egész házon, csak egy részén. Emellett több hibát is beépí-
tettek akkor. Az egyik fürdőszobán, melyben a WC is benn van, 
nem volt ablak, csak a folyosó felé lehetett szellőztetni. A másik 
fürdőszobában pedig a kádnál nem volt vízcsap. Ezeket akkor 
javítottuk ki, amikor egy korábbi pályázat segítségével a közös-
ségi termet kialakítottuk. Maradt azonban még hiba bőven!

A 2016-ban elnyert pályázatra az Államkincstár folyósította 
a megnyert összeg felét, de mivel nem találtunk alkalmas kivi-
telezőt, a letelt határidő miatt a pénzt vissza kellett utalnunk a 
Kincstárnak. Így most is csak a legfontosabbakat tudjuk a Pé-
csi Egyházmegye pénzéből elvégezni. Első lépésként a járda 
készítésekor lebontott kerítés-falat építettük újra. Áttérünk a 
gáz-üzemű fűtésre, de meghagyjuk tartaléknak az eddig hasz-
nált fatüzelésű kazánt is. Az irodában és a folyósón az elavult és 
veszélyes elektromos vezetéket és szerelvényeket (kapcsolók, 
konnektorok) már újra cserélték. Kicserélik a bejárati ajtót, vala-
mint a folyósón és az irodában a padlót és a járólapokat. Ezeket 
a helyiségeket festeni is kell. A fő és a hátsó folyosóra már nem 
futja az Egyházmegyétől kapott pénzből, pedig talán ott a leg-
rosszabb a helyzet. (Szívesen megmutatom, ha valaki szeretne 
meggyőződni róla.)

De ez az épület nem az Egyházmegyéé. Tulajdonosa a Fad-
di Plébánia, vagyis a Faddon élő katolikusok. Természetesen 
köszönettel vesszük az egyházmegyei segítséget, azonban a 
híveknek is illene hozzájárulni, hogy végre (7 év után) elfogad-
ható körülmények között élhessek.

Célgyűjtést szervezünk a felújításra. Akár készpénzben, de az 
erre a célra kiadott sárga csekken is lehet adakozni. Ha névtele-
nül kíván valaki adni, a templomban, misék alkalmával az erre 
a célra megjelölt perselybe is beteheti. De a plébánián is adha-
tunk adományt a felújításra. A legkisebb összeget is köszönettel 
vesszük. Bízom abban, hogy a faddi hívek úgy gondolják, szük-
ségük van a köztük élő, értük imádkozó és dolgozó papjukra.

 Rostás Jenő István
 plébános

Áldás, békesség!
gyászunkban is az Életet szolgálni 

„Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és 
örömbe öltöztettél.” (30. Zsoltár 12. vers)
Meghalt a felesége, és röviddel utána egyetlen fi a is. Úgy érez-
te elvesztette élete egyetlen értelmét. Először a halálba akarta 
követni őket. Aztán más megoldást választott. Eladta Francia-
ország egyik legszebb táján fekvő birtokát, és elköltözött. Azt a 
kietlen, barátságtalan vidéket választotta, amelyet Cévennesnek 
hívtak. Szinte sivatagi táj ez.

– Pontosan illik az állapotomhoz – gondolta, mikor megérke-
zett. Messze egymástól öt falu, düledező házakkal, barátságta-
lan emberekkel, aki tehette rég elköltözött már. A férfi ban egyik 
pillanatról a másikra születik meg a felismerés: teljesen el fog 
pusztulni ez a környék, ha – nem nőnek itt újra fák! 

Sokáig utazott, amíg rátalált a legközelebbi erdőre. Zsák-
számra gyűjtötte a makkot, és vitte haza a Cévennesbe. Ott vízbe 
áztatta a magokat, aztán elindult a kietlen tájon. Hosszú botjával 
lyukakat fúrt a földbe és egy-egy makkot ejtett bele. 

Három év alatt 100 000 tölgyet ültetett el így, s remélte, hogy 
legalább 10  000 megfogan majd. És számolgatta magában, ha 
Isten még néhány évet ajándékoz neki, akkor folytathatja a fá-
sítást.

Amikor 1947-ben, nyolcvankilenc éves korában meghalt, 
Franciaország egyik legszebb erdejét hagyta maga után. A töl-
gyes 11 km hosszú, és több mint 3 km széles volt akkor. A fák 
gyökerei megkötötték a homokos földet, virágok kezdtek nyílni, 
a lombok között madarak fészkeltek. A falvak képe megválto-
zott, csinosodó házak várták a zöldbe látogató városiakat. 

A férfi ra, aki egykor idehozta gyászát, csak nagyon kevesen 
emlékeznek. De ők azt szokták mondani, hogy a cevennesi erdő 
Franciaország, vagy talán a világ legcsodálatosabb síremléke… 
(Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek minden-
napi és nem egészen mindennapi embereknek, Szerk. Hézser 
Gábor, Kálvin Kiadó, Bp. 2005)

Szeretettel várjuk Önöket alkalmainkra, ahol erőt és vigaszta-
lást kaphatunk, hogy gyászunkban is az életet szolgáljuk:

Szerda 18.00 Bibliatanulmányozás Téma: Lélek gyümölcse 
Vasárnap 10.00 Istentisztelet

Gyermekistentisztelet, a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan. 
A gyermekistentiszteleten a gyermekek énekeket tanulnak,  épí-
tő történeteket hallgatnak és azokkal kreatív formában foglal-
koznak.

Csomós Balázs református. lelkipásztor
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É P Ü L E T  Á T A D Á S

Katolikus Karitasz tájékoztató
Kedves faddi testvérek!
Az ősz beköszöntével aktuális a téli felkészülés csoportunk-
ban. Küszöbön van a fűtés szezonja, amely költségesebb, a 
szegény családokban nyomorúságosabb lehet a nyári hóna-
poknál.

Ezúton kérem az elmúlt évek gyakorlata szerinti nagylelkű 
adományozásukat a karácsonyi felkészülés időszakában. Az 
idén is tervezzük 30 család  számára élelmiszer ajándék cso-
mag átadását, melyhez a  gyűjtést december 10-e körül kezd-
jük. Ezzel méltóvá tesszük a nélkülöző családok és egyedül 
állók ünnepi készülődését.

A folyamatban 25 kiváló önkéntes munkatársam vesz 
részt, akik véleményükkel és fi zikai hozzáállásukkal teszik 
gördülékennyé és megbízhatóvá a gyűjtést, csomagolást, ki-
szállítást.

Az év folyamán 3 család számára pályáztunk 6 havi pelen-
kacsomagra, egy család közüzemi tartozásának kiegyenlíté-
sére, 5 család pedig beiskolázási pénzutalványban részesült. 
Folyamatosan gyűjtjük raktárunkban a felajánlott ruhane-
műt, bútort, műszaki cikket. Kéthetente péntek délután fo-
gadjuk ill. kiosztjuk, vagy közvetítjük.

Kérem, hogy ebben a szeretetfolyamban vegyenek részt, 
bízzanak bennünk, támogassanak, ill. válsághelyzetben ke-
ressenek!

Munkatársaimmal együtt szeretetteljes, méltó ünneplést 
kívánok minden faddi testvéremnek!

 Beszterczán Ágota csoportvezető

„…én megsegítelek…”
(Ézsaiás 41:14)

Régen történt. Általános iskolás voltam, amikor az egyik órát 
megszakította egy szomorú hír. Egyik kedves osztálytársunk 
édesapját (Komlón) bányaszerencsétlenség érte. Beomlott a bá-
nya és ő a társaival együtt a romok alatt feküdt. Csodával határos 
módon menekültek meg. Felépülése után mesélte el, hogy mek-
kora összefogás kellett ahhoz, hogy meg tudják menteni őket. 
Már fáradt lehetett a mentőcsapat, hiszen nem aludtak egy órát 
sem, tudták, hogy lent a tárnában már fogy a levegő. Gyorsan 
kell lejuttatni egy kis élelmet, vizet, amíg a bontás tart.
Egyik professzorom nagyon sokszor mesélt arról, hogy miként 
mentették a zsidókat az auschwitzi borzalom elől. Elszántan! 
A következményekkel nem számolva állították ki a keresztlevele-
ket és nyitották ki pincéjüket, padlásukat, belső szobájuk ajtaját. 
Tudták, ha lelepleződnek, főbe lövik őket.
Mennyi természetbeni, családi, munkahelyi gondot tudnánk 
felsorolni napjainkban is! Árvizek, szelek és viharok kiáltanak 
segítségért – külső – belső értelemben. S mindig váratlanul és 
érdemtelenül jön valahonnan a segédkéz-nyújtás, a támogatás, 

a bíztatás, a megértés, az empátia, a közbenjárás – erkölcsileg, 
anyagilag egyaránt. Igen, létezik az emberben egy hajthatatlan-
ság a jóra! Egy eltökéltség a szépre! Egy szenvedélyes elvakult-
ság az igazra!
Ha az emberek képesek ilyen elszántak lenni ahhoz, hogy életet 
mentsenek, akkor mennyire igaz ez az eltökéltség az Istenre!
„ÉN MEGSEGÍTELEK”, olvashatjuk Ézsaiás könyvében (is). A véd-
telent, a kiszolgáltatottat, a megalázottat, a magányost, a bete-
get, a haldoklót, a tisztátalant, a bűnöst, a segítségkérésre szoru-
lót. („Én megsegítelek…” ha hiszel és bízol bennem.)
Megsegíteni csak az alázatost, a gyengeségét beismerő embert 
lehet. 
Ettől az Igétől megremeghet a lelkiismerete a megkeményedett, 
mindig magára gondoló, a pénzt istenítő, perlekedő embernek 
és felragyoghat az arca az Istenben bízó és benne biztonságot 
kereső személynek. Nincs egyedül!
Elhatározta az Isten, hogy megment és megsegít. Az „élet pok-
lából” való szabadulást ígéri és vele együtt tiszta szívet, nyugodt 
lelkiismeretet, belső békességet, erőt és meghitt találkozást az 
Istennel, hiszen elválaszthatatlan az Ő segítsége és az Ő szemé-
lye egymástól.

S Z AVA K O N  I N N E N  É S  T Ú L

Elkészült a korszerű faddi egészségközpont
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F A D D I  S T Á C I Ó K

A Faddi Stációk…
(A helyi (katolikus) közös-

ség közös keresztútja)

A Stáció latin jelentése állomás, meg-
álló. Mindnyájunknak megvannak a 
saját állomásai. Stáció elválaszthatat-
lan a keresztúttól és fordítva. A legis-
mertebb és legtragikusabb Jézusé volt, 
amit értünk járt be, értünk tett. A stá-
ciók száma változó volt, Itáliában 1520 
körül 43 stációig bővítették a ference-
sek által vezetett zarándokok az állo-
mások számát.

Mi is a keresztút? A latinban via 
crucis, via dolorosa eredetileg egy 
fél kilométeres útvonal, melyen a ke-
resztény hagyomány szerint Jézus a 
kereszttel a Praetoriumból kiment a 
Golgotára. Ma a keresztény hívek a 
keresztút segítségével Jézus keresztre 
feszítésének eseményein elmélkedhet-
nek. A protestáns felekezetek nem gya-
korolják a Keresztutat. Kezdetben Jézus 
néhány állomását (stációit) kővel vagy 
kápolnával jelölték meg. A hagyomány 
szerint Jézus anyja és egy tanítványa a 
föltámadás után naponta végigjárta az 
úgynevezett szent körutat. Ez a szent 
körút: Az utolsó vacsora terme, An-
nás és Kaifás háza, Golgota, Szent sír, 
Praetorium, Gecsemáné-kert, Olajfák 
hegye, Kidron völgye, Sion hegye volt.

A későbbiekben világméretekben 
terjedt el a 14 stációs keresztút. En-
nek a körútnak a ferences rend volt 
a legbuzgóbb terjesztője Szent Lénárd 
(1676-1751) római ferences (Itália 
„apostola”) 576 keresztutat állított, akit 
szentté avattak és a népmissziók védő-
szentje lett (1923). Épp ezért a pápák a 
keresztutak felállításának jogát kizáró-
lag a ferencesekre ruházták, akik ma-
guk is felruházhattak másokat.

A keresztút csak akkor lehet érvé-
nyes, ha mind a 14 állomáson egy-egy 
kereszt van felállítva. Keresztutat be-
járhatjuk a katolikus templomban vagy 
kint a szabadban (hegyen, dombon). 

A temetőben (mint a Faddiban is) 
egyes stációkat Jézus szenvedésének 
ábrázolásait (stációképek) jelzik, a 
zárókép a feltámadásra utal. De a ke-

resztút egyes jeleneteit nem szükséges 
képekkel ábrázolni, van, amikor csak 
kápolnák vagy oszlopok vannak felál-
lítva. 

A katolikus templomban a 14 stáci-
óképet a falon körbe, egy-egy kisebb 
kereszt alatt helyezték el a stációt jelző 
római számmal együtt. 

Régebben egyes helyeken létezett 
egy 15. állomás is, Jézus feltámad a ha-
lálból vagy Krisztus feltámadása, ami 
a hivatalos Keresztútnak nem része. A 
keresztutat elsősorban a nagyböjt ide-
jén gyakorolják a hívek. Ezen keresztút 
a folytatásának tekinthető az általában 
húsvét és pünkösd közötti időszakban 
gyakorolt ájtatosság, az ún. Örömút. 
Utóbbi Faddon nem szokás.

Nézzük meg, mit mond el a 14 állo-
mású keresztút Jézus útjáról a kereszt-
re feszítetéséig. 

I. stáció: Pilátus halálra ítéli Jézust.
II. stáció: Jézus vállára veszi a ke-

resztet. 
III. stáció: Jézus először esik el a ke-

reszt súlya alatt. 
IV. stáció: Jézus szent anyjával talál-

kozik. 
V. stáció: Cirenei Simon segít vinni 

Jézusnak a keresztet. 
VI. stáció: Veronika kendőt nyújt 

jézusnak. 
VII. stáció: Jézus másodszor esik el 

a kereszt terhe alatt. 
VIII. stáció: Jézus szól a síró asszo-

nyoknak
(vagy Jézus vigasztalja a síró asszo-

nyokat). 
IX. stáció: Jézus harmadszor esik el 

a kereszttel. 
X. stáció: Jézust megfosztják ruhá-

jától. 
XI. stáció: Jézust keresztre szegezik. 
XII. stáció: Jézus meghal a keresz-

ten. 
XIII. stáció: Jézus testét leveszik a 

keresztről és anyja ölébe fektetik. XIV. 
Stáció: Jézust sziklasírba temetik. 

A rövid ismertető után szeretném 
jelezni minden kedves olvasó, de főleg 
a katolikusok felé a faddi keresztúton 
található stációink és a kálvária ke-

resztjeinek leromlott állapotát. Érdek-
lődéseim ellenére pontos dátumot nem 
találtam, kaptam, de az 1800-1900-as 
években állíthatták a stációkat a helyi 
hívek, ami azt jelenti, bőven a 100. évé-
ben van a keresztúti kápolnasor (stá-
cióink) kora. Az eltelt évtizedek alatt 
többször volt tatarozás, átfestés, de va-
lószínű az aljzat szigetelésének hiánya 
miatt folyamatos marad az állagrom-
lás. A keresztutak állomásainak felira-
tai majdnem teljesen eltűntek. 

Ez talán a gondos letakarítás követ-
kezménye is lehetett, mert nem tudom 
elképzelni, hogy valakik szándékosan 
mosták volna le a feliratozást. Maguk a 
kápolnák nem, de a kápolnák környe-
zete rendben van, igaz 1-2 helyen most 
is találni a kápolna tövéhez odadobott, 
elszáradt, vázából kivett csokrokat, de 
szerencsére már nem jellemző ez a tre-
hány eljárás. Mire is gondolok, miért 
írok a stáció állapotáról? 

Összefoghatnánk, összefoghatna 
a helyi közösség, főleg a magukat ka-
tolikusnak vallók és felújíthatnánk a 
stációkat. Hogy a jövő nemzedékei ne 
róhassák fel számunkra azt, hogy ez a 
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helyi közösség elhanyagolta kereszté-
nyi kötelességét. 

Összefoghatna a közösségünk, akár 
hitében megújulva, és stációnként 
rendbe tennénk a keresztutat a kálvá-
ria keresztjeivel együtt. Pl.: Egy-egy 
kápolnát több család együttes támoga-
tásával. 

Vagy baráti közösségek (családos 
fiatalok, akiknek fontosak a hagyo-
mányok, keresztényi értékek). Esetleg 
civil szervezetek, nem hívők, akiknek 
vannak halottai a temetőben. Vállal-
kozások, családi vállalkozók. A helyi 
általános iskolai osztályok, a helyi óvo-
dai csoportok a maguk módján anya-
gilag támogatnák a felújítást, „örökbe” 
fogadnának egy-egy stációt. Nagy-
mamák az unokáival. Pedagógusok 
együtt. Óvónők, dadusok együtt. Stb. 
Bárhogy is fognának össze az emberek, 
de tenni kell / kellene valamit! 

Felhívnám mindannyiunk figyelmét 
arra, hogy egy közösségnek vannak 
kötelezettségei, kollektív felelőssége 
abban, hogy mit hagy az utódaira azon 
a településen, ahol él. Ahol gyermekei, 
unokái fognak élni és tovább vinni 
kultúránkat. De leginkább azoknak a 
leendő / meglévő fiatal közösségi em-
bereknek, akik keresztényi felfogással 
bírnak, akiket katolikusként megke-
reszteltek, a F-KDNP támogatását él-
vezve a közösségért kívánnak majd 
tenni vagy már tesznek. Ebben az ösz-
szefogásban nagyban szükség lenne az 
ő keresztényi példamutató magatartá-
sukra, szükség lenne ötleteikre, szak-
emberek terén kapcsolataikra vagy 
egyéb karitatív támogatásra, bármi-

lyen, az ügyet előmozdítandó elképze-
lésre. Tehát fiatalok, akik a közélet felé 
kacsintgattok! Itt a lehetőség egy szép 
összefogásra, bevonhatjátok a generá-
ciótokat! Nagyon nagy szükség lenne 
ebben a faluban egy szemléletváltásra, 
szüksége lenne a helyi, de főleg magát 
katolikusnak valló emberek segítségé-
re. 

20-30-40-(50)- esek, nagy a generáci-
ós szakadék a 65-70 évesek és köztetek! 
Saját magatoktól, saját elhatározásból, el 
kell mondanotok, hogy hogyan képzeli-
tek. Hogy milyen értékrend mellett gon-
doljátok ennek a településnek a jövőjét. 
Talán már családosak vagytok, gyerme-
keitek meg vannak keresztelve, lehet, 
hogy hittanoktatásra járnak. Ti pedig a 
közéletben is szeretnétek munkálkod-
ni. Azt egyház nélkül, azt kihagyva nem 
lehet! Ez egy keresztény alapú kultúra. 
Jelenleg még ez az alap. Faddon refor-
mátus, katolikus, baptista gyülekezetek 
vannak. Gyermekeiteket nevelnetek kell. 
Gondolom, senki nem szeretné, ha Fad-
don bezárnák a templomokat, hogy a ka-
tolikus parókia helyén majd valami üzlet 
legyen 25 év múlva, hogy a templomunk 
bezárva, üresen kongjon, esetleg vala-
mi kiállítóterem legyen belőle a liberális 
credo égisze alatt. Kell, hogy legyen egy 
értékrend. Kell, hogy ez a Faddi közösség 
feltámadjon, megújuljon hitében. Lehet 
új óvoda, felújított iskola, ha a gyerekek 
nem voltak még bent a templomainkban 
(akár csak megcsodálni építészetileg a 
belső teret, gyönyörködve a színes abla-
küvegekben). Lehetnek sport- és egyéb 
létesítményeink, ha a megnyitásukkor 
eszünkbe sem jut a helyi egyházfőket 
meghívni, hogy Isten áldását is kérjék a 
sikeres működéshez. Lehetnek parkjaink, 

felújított épületeink, de ha kihagyjuk 
belőle a hitet és azt gondoljuk, nem kell 
Isten a megvalósuláshoz, boldoguláshoz, 
gyermekeitek felnövekedéséhez, akkor 
50 év múlva itt semmi nem lesz csak a 
nagy demokrácia, amiben mindent sza-
bad! Semmi nem lesz. Lelki, spirituális és 
erkölcsi értelemben, semmi! Ha azt han-
goztatjuk, hogy fontosak számunkra a 
hagyományok, a kultúra és minden más, 
akkor egyik első lépcsőfok a helyi közös-
ségünk egyházi intézményeinek, egyéb 
értékeinek óvása, megtartása, az egyhá-
zainkkal történő kapcsolat megerősítése 
a jövőnk érdekében, a gyerekekért. Az 
elődök elkezdték, építettek, napjainkig 
felújítottak. 30-40 évesek, főleg rátok 
vár a feladat! Menni kell tovább bejárva 
a helyi közösségünk stációit! Megújítani, 
új kapcsolatot teremteni, hidat képezni 
a helyi egyházak és a gyerekek / gyere-
keitek, generációtok, akár önmagatok 
között! Bármilyen módon, de kulturális 
rendezvényeinknek részese kell, hogy 
legyenek egyházaink. Jóval nagyobb 
számban. 

Le kell ülni és bátran meg kell tudni fo-
galmazni a hiányosságokat, elképzelése-
ket, feltenni magunknak a kérdést, hogy 
tovább? Majd közösen elindulni egy 
irányba, tovább fejleszteni 1-1 jó kezde-
ményezést a helyi egyházaink megerő-
södéséért, annak megerősítéséért! Megy 
az idő, a gyermekek nőnek, mit kapnak 
ettől a közösségtől, milyen helyi, közös-
ségi normákra szocializálódnak? Mi köti 
majd ide őket? Kérek minden jó szándé-
kú fiatalt, középkorút, időst, gondolja át, 
mit jelent számára a település. 

Mit jelent az egyház, Isten, a hit, a ha-
gyományok, és támogassa a stációk fel-
újítását, amikor megkeresik. 

 Benis Brigitta  



14 Faddi Hírek

S P O R T

Hírek a Faddi labdarúgásról
Hagyományőrző módon ebben az év-
ben is megkérdeztem Vida Tamás edzőt, 
Szakosztályvezetőt, illetve az utánpótlás 
edzőket Nyirati Kingát és Horváth Mi-
hályt:

 – Hogy alakult a 2019-es év a Faddi 
labdarúgóknál? – Kérdezem Vida Ta-
mást – Úgy tűnik, hogy nálatok mindig 
történik valami. Mindig programok 
vannak, amire egyre több ember kíván-
csi, most nem régen a színész válogatott 
játszott Faddon. 

 – Igen, valóban, szeptember utolsó va-
sárnapján az a megtiszteltetés ért min-
ket, hogy ellátogatott hozzánk a Magyar 
Színész válogatott és egy barátságos 
mérkőzést játszottak a Faddi Öregfi úk-
kal. Ennek létrejöttében nagy szerepet 
vállalt Rábóczki Péter Úr, aki oszlopos 
tagja a Faddi Se Öregfi úk csapatának, 
nem mellesleg pedig a tulajdonosa a
 Sió-Trans Kft -nek, amely cég évek 
óta támogatója a Szakosztályunknak. 
A mérkőzés létrejöttében segítségünkre 
volt még: A Venyige Szövetkezet, a Du-
nagro Szövetkezet, Bényi Dávid Úr, és 
természetesen azok a Faddi lakosok (kö-
zel 300 fő), akik kijöttek és belépő jegyet 
vásároltak a gálamérkőzésre.

Nagyon jó volt testközelben látni 
Straub Dezsőt, Varga Miklóst, Nemcsák 
Károlyt, Balázs Palit, illetve rajtuk kí-
vül sok fi atal színészt. Azon kívül, hogy 
győzni tudtunk ellenük 7:3-ra, nagyon 
kellemes és jó modorú embereket ismer-
hettünk meg bennük. Szünetben kisor-
soltunk egy általuk aláírt Adidas labdát, 
amelyet egy törzsszurkolónk Horváth 
Jánosné Éva néni nyert meg és Straub 
Dezső Jászai Mari Díjas színművész 
adott át neki. 

Igyekszünk olyan légkört és körülmé-
nyeket teremteni a pályán, hogy a csa-
ládok szívesen kijöjjenek hétről-hétre. 
Szerencsére, olyan emberekkel vagyunk 
körbevéve, akik magukénak érzik a 
sporttelepet, és ha bármiben kell segí-
teni, számíthatunk rájuk. Ráadásul nem 
ritka a társadalmi munka sem, amiből 
a labdarúgók és családjaik is kiveszik a 
részüket, így a fi atalok is értékelik a szép 
környezetet maguk körül. 

A hétköznapokon minden nap van 
edzés, vagy mérkőzés? 

Kedden és csütörtökön edzenek a fi -
atalabb gyerekek (U7, U9, U11, U13) 
17.00 órától. 

Az U16, U19-es játékosoknak minden 
nap 18 órától tartunk edzéseket.

Kedden és pénteken 19.00 órától 
edzenek a női csapatunk tagjai.

Hétfőn, szerdán, pénteken pedig a 
felnőtt férfi  csapatnak vannak tréningek.

 – Talán az idén sikerül….! Ezt suttog-
ják a szurkolóitok mindenfelé Faddon. 
Mit gondolsz az új és az elmúlt szezon-
ról, így az őszi fordulók feléhez közeled-
ve? 

 – A felnőtt csapatunk a 2018/2019-
es szezonban nem szerepelt túl jól, de 
azért voltak bíztató jelek. Sajnos az őszi 
szezon nagyon gyengére sikerült, így 
tavasszal hiába játszottunk jól, már ke-
vés volt a jó helyezés eléréséhez. Igaz, 
hogy a 9. helyen végeztünk, de az egy 
kuriózum, hogy nekünk volt a legjobb 
a gólarányunk a mezőnyben, a második 
legtöbb gólt rúgtuk és szintén a máso-
dik legkevesebbet kaptuk. Ez is mutatja, 
hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezőny 
a megyei II. osztályban.

Nagyon örömteli a jó szezonkezdet, 
mert mindkét csapatunk (U19, felnőtt) 
megnyerte az első nyolc meccsét, de 
még nagyon sok mérkőzés van hátra a 

bajnokság végéig, és a célkitűzésünk az 
első ötbe való kerülés a felnőtt és érmes 
helyezés az U19-es csapatainknál.

Bár még most jönnek sorban a rang-
adók: Bonyhád-Börzsöny, Mórágy, Ger-
jen… meglátjuk mire lesz elég a jó kez-
dés, a változatlan keret mellett (Borda 
Gergő és Gász Balázs kiesett, de tavasz-
szal remélhetőleg mindkettejükre szá-
míthatok a műtéteik után).

Új játékosunk nincsen, még tavasz-
szal igazoltuk Fóris Attilát, aki vélemé-
nyem szerint erősítést jelent, így a már 
jól ismert kerettel, kiegészítve a tehet-
séges helyi fi atalokkal (Keresztes Gábor, 
Manfredi Richárd, Müller Ádám, Antus 
Zsolt, Szabó József) vágtunk neki az idei 
bajnokságnak. 

 – Az utánpótlás csapatok és a női csa-
pat is rendszeresen megméretteti magát 
a különböző megyei bajnokságokban. 
Ők hogy szerepelnek? 

Az U19-es, azaz az ifj úsági csapatunk 
már kiegyensúlyozottabb teljesítményt 
nyújtva szerezte meg egymás után a 
harmadik bronzérmét a 2018/2019-es 
bajnokságban. Velük is nagy remények-
kel vágtunk bele a 2019/2020-as bajnoki 
szezonnak.

Az U16-os csapatunk szintén a 3. he-
lyet szerezte meg a bajnokságban, ami 
véleményem szerint lehetett volna jobb 
is, de sajnos nagyon nehéz ezzel a kor-
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osztállyal, ilyenkor morzsolódik le a leg-
több gyerek. 

Az U14-es csapat kísérleti céllal in-
dult el, nagyon fi atal játékosokkal egy 
erős mezőnyben. Ők hősiesen küzdöttek 
minden mérkőzésen. Nekik sokat kell 
fejlődniük. Közülük sokan az idén, már 
az U16-ban mérethetik meg magukat.

Az ifi stáink (U19) sem vesztettek 
pontot eddig, nyolcból nyolc mérkőzést 
nyertek meg. Náluk is egy új igazolás 
van. Paksról igazoltuk Fóris Dávidot, aki 
már 13 gólt lőtt a 9 gólos Sallai Péter és a 
6 gólos Orsós Márton előtt. 

A gyermek és az utánpótlás csapatok 
edzőinek személye kérdéses volt a nyár 
elején, miután Knellerné Folk Renátá-
nak kisbabája született. Így ő az egyéb 
nagyon kellemes családi elfoglaltsága 
miatt kiesett a „csapatból”. Most ősz-
szel pedig közös megegyezéssel arra 
jutottunk, hogy nem folytatja nálunk 
az edzői tevékenységét a későbbiekben 
sem. Ezúton köszönjük neki, az éveken 
át végzett munkáját és sok boldogságot, 
illetve sikert kívánunk az elkövetkezők-
ben.

A női csapat irányítása nyártól az én 
egyik feladatom lett, ami nagyon kelle-
mes csalódást okozott. Rendkívül mo-
tivált és nagy munkabírású hölgyeket 
ismertem meg az edzések alkalmával. 
Úgy tűnik, hogy egyre több fi atal lány 
próbálja ki magát köztük és nagyon jól 
elférnek a családanyák a fi atal lányok-
kal egy csapatban. A bajnoki sikerekért 
még dolgozni kell, de napról-napra, hét-
ről-hétre fejlődnek a lányok és minden 
foglalkozáson 10-14 fő vesz részt. Sajnos 
augusztusban Fonyódi Kata eligazolt az 
UFC Szekszárd csapatába, de a többiek 
maradtak és szorgalmasan edzenek he-
tente két-három alkalommal. 

A gyermekcsapatokat Nyirati Kinga 
és Horváth Mihály edzi. Kingát nem 
kell bemutatni, hiszen Faddi születésű 
és amióta Faddon vagyok, folyamatosan 
segíti a munkánkat a Faddi labdarúgás 
felvirágoztatásáért. 

Horváth Misi, pedig egy tolnai fi atal-
ember, akinek a párja Fanta Dia a női 
csapatot erősíti. Egy beszélgetés során 
derült ki, hogy már korábban Tolnán 
dolgozott edzőként és azokban az alap-
elvekben, amikre szerintem szükség van 

egy edzőnél, egyeznek a gondolataink. 
Így felkértem, hogy amennyiben van 
kedve gyerekekkel foglalkozni, szere-
tettel látnánk az egyesületünknél. Nagy 
örömömre elfogadta a felkérést, és re-
mélem, hogy hosszú távon számítha-
tunk a munkájára.

A Faddi foci egyik érdekessége, ami-
vel szeretnék büszkélkedni:

Csapatainkban egyre több család 
képviselteti magát több gyermekkel. 
A Fehér család például mindhárom fi ú 
gyermekének (Dani, Levi, Zsolti) szur-
kolhat a focimeccseken. De képvisel-
tetik magukat a Szabó testvérek (Dani, 
Jozsó), a Novák testvérek (Attila, Máté). 
A  Pápai testvérek (Milán, Barbara), a 
Szabó ikrek (Máté, Béci), a Keresztes 
testvérek (Gábor, Kristóf), Vass testvé-
rek (Boti, Virág), van egy másik Vass 
testvérpárunk is, sőt nekik az anyu-
kájuk, Gabi is focizik, (Laci és Bogi). 
A Fóris testvérek (Attila, Dávid), a Berta 
testvérek (Patrik, Botond), a Kiss testvé-
rek (Csabi, Ádám), most már az Orsós 
testvérek is (Dávid, Réka). Sőt, van két 
anya-lánya páros is a női csapatban, a 
Fodor családból, Heni és Nóri, illetve 
Marianna és Jázmin, vagy a Kőszegi 
családból anya-fi a páros (Kevin és Eliz). 
Remélem nem hagytam ki senkit…

 – Szóval, azért jelzi, hogy aki kijön, kint 
ragad a pályánkon. Szerintem kevés he-
lyen van ilyen. Talán ez adja a varázsát 
az egésznek. 

 – A következő kérdésem Nyirati Kin-
gának teszem fel, aki az U11, U13 és az 
U16-os gyerekeket és a futsal bajnok-
ságban indított két az U13 és U17-es 
csapatot edzi.

 – Szeptemberi szezontól az U11–U13-
as (2007, 2008, 2009, 2010-es születé-
sű) csapatunkkal a Bozsik-programban 
veszünk részt ismét! Kéthetente a paksi 
csoportban mérettetik meg magukat a 
fi úk és lányok! Itt elsősorban az a cél, 
hogy focizzanak a gyerekek, élvezzék a 
játékot! 

U13-as csapatunkkal (2007, 2008, 
2009) elindultunk a Tolna megyei futsal 
bajnokságban, ahol nagyon erős csapa-
tokkal kell meccsezniük a srácoknak! 
Legfőbb célunk ezzel a bajnoksággal, 
hogy fejlődjenek a gyerekek! 

U16-os (2004, 2005, 2006) csapa-
tunkkal ismét elindultunk a Tolna me-
gyei U16-os labdarúgó bajnokságban! 
Jelenleg két győzelemmel, egy vereség-
gel a harmadik helyen állunk! Szeret-
nénk, hogy a fi úk minél többet tudjanak 
játszani, és azért dolgozunk, hogy nap-
ról napra fejlődjenek!

U17-es (2003, 2004, 2005) csapa-
tunkkal elindultunk a Tolnai megyei 
futsal bajnokságban! Eddig 2 mérkőzé-
sünk volt, egy győzelem és egy vereség 
a mérlegünk! Itt sem az eredményesség 
a lényeg, hanem ebben is a fejlődés és a 
sok mérkőzés lehetőségét látjuk, ami jót 
tesz a fi úknak!

A legkisebbeknél új edzőt köszönt-
hetünk Horváth Mihály „Misi bácsi” 
személyében. Arról kérdezem, hogy 
hogyan tud boldogulni az apróságokkal 
férfi  létére. 

Horváth Mihály vagyok, 35 éves, Tol-
nán lakom és ott is dolgozom. Egész nap 
gyerekek között vagyok, hiszen a tolnai 
a Wosinsky Mór Általános Iskolában 
dolgozom rendszergazdaként; így ez is 
segít, hogy könnyebben megtaláljam a 
hangot a gyerekekkel. Szeretem a gyere-
keket és igazi kihívást jelent számomra 
a velük végzett munka. Mint már a Ta-
más említette a párom Dia Faddi és ő is 
az Egyesületnél focizik, innen a kötődés 
a klubhoz. Régebben már edzősödtem 
utánpótlás korosztályoknál Tolnán, ahol 
szintén U7–U9–U11 korcsoportokkal 
dolgoztam. Aztán volt egy pár év ki-
hagyás. Nyáron jött a felkérés a Faddi 
Sportegyesülettől, hogy mi volna, ha 
náluk újra edzőnek állnék - Nem gon-
dolkodtam sokat, hiszen itt Faddon szép 
környezetben és jó körülmények közt 
dolgozhatok. Minden feltétel adott az itt 
dolgozóknak és a gyerekeknek egyaránt. 
A gyerekek ügyesek és lelkesek, ráadásul 
napról-napra fejlődnek. A szülők segítő-
készek és együttműködők. Szinte csalá-
dias a légkör. A fi atalabb korcsoportban 
fontos szerepet tölt be a mozgáskoor-
dináció fejlesztése és a szabálykövetés 
megtanulása. Játékok segítségével ba-
rátkoznak a labdával, megtanulják az 
egymással való együttműködést. Ezek-
nél a korcsoportoknál még nincs olyan 
nagy mennyiségű versenyeztetés, mint 
az idősebbeknél, nekik a Bozsik prog-



16 Faddi Hírek

ram jelenti a „megmérettetést”. Emellett 
télen az U9-es korosztályt elindítjuk a 
Tolna megyei futsal bajnokságban is, 
hogy akkor is legyen mérkőzés a picik-
nek. Így aki úgy gondolja, hogy moz-
gás igénye van a gyermekének, várjuk 
szeretettel a pályán. Eljön, kipróbálja, 
hogy tetszik-e neki. Az sem baj, ha most 
még kevésbé ügyes, majd idővel és kellő 
edzésmunkával ügyessé válik. 

Várjuk a gyerekeket (lányo-
kat, fiúkat) 6 éves kortól!

 – Fedett lelátó épült, zöldül az új edző-
pálya, NB-s pályákra emlékeztető ha-
talmas eredményjelző látható, illetve a 
düledező drót helyett új kerítés készült 
a Rózsa és a Garay utca felöl. Voltak 
ezen kívül is beruházások, kérdezem 
ismét Vida Tamást?

 – Igen, ezek még a 2018-as évben kiírt 
pályázati elemek, csak az idén kerültek 
megvalósításra. Nagyon jó feltételekkel, 
minimális önerővel lehetett pályázni. 
Ennek keretein belül építették a kerítést, 
lelátót és az eredményjelzőt. 

A lelátó fedése már egy másik pá-
lyázat eredménye. Ennek a pályázatnak 
köszönhető az is, hogy tudtunk egy új 
tárolót építeni a karbantartó szerszá-
moknak, illetve ki tudtunk alakítani egy 
büfé helyiséget is, bővítettük a mellék-

épületet, illetve újabb 60 m2 területet 
térköveztünk le.

 – Mi lesz még? Van még hely, ahová ké-
szülhet valami? 

 – Szerettünk volna egy Egyesületi kis-
buszt vásárolni az idei pályázatból, ami 
sajnos úgy tűnik, hogy idén nem jön 
össze. Továbbá beadtuk a pályázatot a 
melléképület bővítésre, amiből még egy 
gyermek, illetve „vendég” öltözőt ala-
kítanánk ki. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy létszámban kinőttük a két öltözőt, 
így szükség van új helyiség kialakítására. 
Vannak még terveink ezen kívül is, illet-
ve a meglévő infrastruktúrát is rendsze-
resen karban kell tartani. 

 – Milyen rendezvényeitek voltak, illet-
ve lesznek még ebben az évben? 

 – Rendezvényekben a lányok jeles-
kednek, és úgy látom a női csapat tag-
jai is egyre lelkesebbek, ha segítségre 
van szükség. Az  idén már túl vagyunk 
az V. Családi napunkon, volt Faluna-
pi foci, most voltak itt a színészek, lesz 
egy sportnap az Atomerőmű Műszaki 
Főosztályának, tök faragás, Halloween, 
szeretnénk ismét Adventi focikupát, 
esetleg összekötve egy darts versennyel, 
illetve egy-két Adventi estét a pályán. 
Decemberben lesz a szokásos évzárónk, 
amire a felnőtt játékosok disznóvágással 
készülnek. Úgyhogy nem lassítunk. Sőt 
úgy hallottam, a lányok bevállalták az 

idei Adventi koszorú elkészítését a köz-
pontban. Mindig találunk elfoglaltságot. 

 – Mi lehet, hol lehet a vége ennek a 
„mesének”? Lehet még fokozni?

 – Mint mindennek, egyszer ennek is 
vége lesz, de minden nap azon dolgo-
zunk, hogy ez minél később történjen 
meg. 

Továbbra is az a véleményem, hogy a 
Községnek fontos feladata a fi ataloknak 
lehetőségeket biztosítani, szórakozásra, 
művelődésre, sportolásra, hogy kötődje-
nek a szülő falujukhoz és itt képzeljék el 
a jövőjüket.

Mi ehhez a jövő képhez, a sporto-
láshoz szükséges jó körülményekkel 
tudunk hozzájárulni. Remélhetőleg az 
Önkormányzattal is megmarad a jó 
kapcsolatunk a továbbiakban is. Illet-
ve egyre több család sétál ki hozzánk, 
mert minden híreszteléssel ellentétben 
- Várunk mindenkit a Sportpályára! 
Aminek a Garay utca felöli kiskapuja, 
nyitva van mindennap 7.00 – 21.00 
óráig. A  SPORT Büfé pedig az edzé-
sek és a mérkőzések időpontjában tart 
nyitva. 

Coubertin az Olimpiai Bizottság 
alapítójának gondolatával szeretném 
befejezni ezt a cikket. 

Szerinte a sport a legalkalmasabb 
eszköz arra, hogy a világ összes népét 
összefogja, és közöttük barátságot ala-
kítson ki.

S P O R T

Kedves Olvasók!
Egy igen rövidke, de roppant velős nyári 
szüneten vagyunk túl, amely nem pont 
a pihenésről szóló szünidei időtöltés 
volt.

Veress Ádám és jómagam képvisel-
tük egyesületeinket az idei Gasshuku 
– edzőtáboron, melyet a két JKA Világ-
bajnok Maii Shina (felnőtt női kumite 
VB aranyérmes) és Kazuaki Kurihara (fel-
nőtt férfi  kata VB aranyérmes) versenyző 
vezényelt 4 napon keresztül. A napi 4-5 
edzés kellően elzsibbasztotta izmainkat, 
igen fáradságos, de sok ismerettel bő-
vülő tábort tudhatunk magunk mögött. 

Még meg sem száradt karate ruhánk, 
a klub Fadd-Domboriban, a Kitekincs 
táborban töltött el izgalmas és kellemes 
napokat, ahol nemcsak a sportról, ha-

nem a szórakozásról, kikapcsolódásról és a 
csapatépítésről is szólt ott-tartózkodásunk.

Ádámnak ezúttal véget is ért a nyári ki-
kapcsolódása, elindult a WSKA VB felkészü-
lés keményebb szakasza. Heti 3 karate, 3 
futó és 2 kondícionáló edzéssel készültünk 
a szeptember eleji világversenyre, ahol saj-
nos az éremszerzés ezúttal elmaradt. Le-
vontuk a következtetést és arra a megálla-
pításra jutottunk, hogy minden aprólékos 
munkánk ellenére hiba csúszott be – ami 
sajnos tőlünk független okokra vezethető 
vissza. Nagyon jól sikerült időszakon va-
gyunk túl, az érem nagyon közel volt, de a 
sportpolitikához mi kicsik vagyunk. Remél-
jük, ez nem marad sokáig így, és a befekte-
tett rengeteg munka hamarosan éremmel 
térül meg!

A nyár folyamán hosszantartó beteg-
ség után eltávozott az élők sorából Herczig 
Gábor – Szakosztályvezetőnk, a klub „Gabi 
bácsija”..ő volt az, aki egyesületeinket 
2000-től felkarolta, segítette, hivatalos 
formába öntötte, pályázatok megírásában 
segítségünkre volt és még hosszú sorokba 
önthetnénk nemes cselekedeteit. Bár az 
utóbbi években betegségéből kifolyólag 
inaktív volt, nem is zavartuk az egyesület 
ügyes bajos dolgaival. Inkább csak vártuk 
a karate-karácsonyi ünnepségünkre, sze-
retettel fogadtuk, és Ő jött.. 2018 decem-
berében felhívott azzal, hogy „Ervinkém, 
én már nem megyek el, nem vagyok aktív, 
és nem is érzem jól magam.” A válaszom az 
volt: Gabi bácsi MINDIG közénk fog tartoz-
ni, és ha jól érzi magát, köztünk a helye.. 
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már nem tudott jönni és nem is fog. Gabi 
bácsi, nyugodjon békében!

Kicsit korán érkezett el első hazai ese-
ményünk, az I. WKF Karate Vidékbajnoksá-
gon ahol az „A” csapatunk 8 fővel képvisel-
tette magát. Ezt az eseményt azzal a céllal 
hívták életre a szervezők a Magyar Karate 
Szakszövetséggel egyetemben, hogy a 
nagy múlttal és fölényes létszámmal – és 
egyúttal nagy populációból kiválasztott 
versenyzői bázissal - rendelkező budapes-
ti egyesületek mellett a vidéki WKF karate 
élet nagyobb teret kapjon. Ezzel a döntés-
sel a Budapesten bejegyzett egyesületek 
nem indulhattak ezen az eseményen.

Közel 300 versenyző, 23 klub nevezése 
méltó kiindulópont volt kezdeti lépésnek, 
a jövőben ez a szám biztosan emelkedni 
fog.

Kis csapatunk mindösszesen 8 fővel in-
dult neki a szezon első versenyének. Tekin-
tettel a rövid felkészülésre, a nyári pihenő 
utáni szétszórt állapotokra, sportolóink tel-

jesítménye még elmarad a várakozáshoz 
képest, de ettől függetlenül igyekeztek 
maximumot kihozni önmagukból. Ezzel 
az erőbedobással a vidéki klubok közül 
országos szinten a 6. helyre tornáztuk fel 
magunkat!

Köszönettel tartozunk a Szutor és Var-
gyas-Gaszler családnak az utaztatás során 
nyújtott ismételt segítségükért, valamint 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának a 
kisbusz támogatásukért, Schubert Dániel-
nek pedig edzői munkájáért.

Eredmények:
 kata kumite csapat kumite
Vargyas Diána 2 1 3
Bali Anna 1 2 3
Acsádi Petra 3 1 3
Lukács Bence 1 2 
Szutor Zétény 1 2 
Kirtyán Gábor  3 
Vargyas László 3 3
Szarka Bence  3

A Vidékbajnokságot követően, levonva 
konzekvenciát két hét múlva Szekszárdon 
álltak tatamira versenyzőink. 500!!!feletti 
versenyzői létszám várta, hogy a legjobbak 
kerülhessenek fel a tatamira, így nagyon 
színvonalas és kemény csatákat vívott min-
den egyesület sportolója.

Így tettek a mi kis versenyzőink is, és a 
hatalmas csaták ellenére kevés éremmel 
tértünk haza. Ami persze önmagában nem 
baj, hiszen a felfelé kapaszkodás újabb 
megerősítéseket nyer bennünk, és ettől 
leszünk jobbak! 

Összesített versenyben 1í.helyen végez-
tünk a 37 klubból!

A versenyen Kiszli Viktor és Schubert 
Dániel segédedzők támogatták az én és 
versenyzőink munkáját, amiért ezúton is 
köszönetet mondok!

Aranyérmeseink:
Bali Levente(kata), Acsádi Petra (kumite)

Ezüst érmesek:
Lukács Bence (kata), Kitryán Gábor (ku-
mite)

Bronz érmesek:
Bali Levente (kumite), Kirtyán Zita (kata)

És természetesen az utánpótlás képzé-
sünk is teljes erőbedobással elindult, így 
aki szeretné gyermekét a vidéki karate élet 
egyik fontos állomásához tartozó klubhoz 
íratni, ahol „fegyelem-fi gyelem-tisztelet” 
hármas-együttes fontos részét képezi a 
mindennapi tréningeknek, hozza hozzánk.

Óvodás edzéseink a helyi óvodában 
hétfőnként 15.15–15.45,

iskolásaink a sportcsarnokban hétfő-
nként 16.15–17.15, keddenként pedig 
16.00–17.00-ig várják a karate sport iránt 
érdeklődőket.

S P O R T
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Vegyes kultúrájú zöldségeskertről
(Ültessen egynyári virágot, fűszernövényeket a zöldségeskertbe!)

Kérésre ismét a társításokról
A zöldségeskertek művelése folyamán 
sokan észrevették, hogy egyes terüle-
teken jobban, másokon kevésbé növe-
kednek növényeik, pedig adott területre 
egyformán juttattunk szerves trágyát és 
egyformán történt a fenntartó művelés 
is. A különbségek oka többségében abból 
adódik, hogy rossz társítást alkalmazunk, 
évek óta ugyanoda vetünk, palántázunk 
adott fajtákat. A biokertészek már régen 
rájöttek, hogy a változatos vegyes kultú-
rájú kiskertek kialakításkor nagyságren-
dekkel több és jobb minőségű zöldséga-
lapanyagot tudunk előállítani.

Amennyiben kiskertünk olyan terü-
let, ami „nagydarab”, fátlan, nincs benne 
szőlőtőke, szőlőlugas, fás szárú bogyós 
gyümölcstövek nem kerültek betelepítés-
re, akkor a veteményesünk napnak, szél-
nek, homokverésnek teljesen kitett. Az 
ilyen kertben körültekintően kell a ve-
tésforgót, de főként a növénytársulásokat 
megtervezni. Miért? Mert egy alacsony 
növekedésű növényt megvédhet egy magasabb. Egy vízigé-
nyesebb növény kiszáradását lassíthatja a szomszédos tala-
jon elterülő társa. Ha néhány gyümölcsfát is betelepítünk, 
csökkenthetjük a szél és tűző nap okozta károkat. Ha a kerítés 
szélei mellé körbe a telekhatáron napraforgót vetünk, akkor 
becsalogatjuk a méheket és a széltől is óvjuk a szomszédos 
növényeket. Ezek mind olyan fortélyok, amelyeket a vidéki 
ember régen felismert. 

Nem véletlen, hogy nagyszüleink virágokat is ültettek, 
virágmagokat is vetettek kertjükbe. Faddon a mai napig ezt 
teszik idősek és tesszük mi is a fiatalabbak, akik megtanultuk 
a praktikákat és kibővítettük újakkal, tapasztalataink alapján. 
A parasztkerteket a nők művelték, a kertet mindig büdöske, 
legényrózsa vagy körömvirág szegélyezte. Volt benne roz-
maring, zsálya, kamilla, orbáncfű, levendula, üröm is. 
A parcellát (konyhakertet) egy úttal kétfelé elválasztották. 
Minden m²-t kihasználtak. Termeltek zöldséget, vágott virág-
nak valót a temetői vázáikba és fűszereket a konyhába. Társí-
tották a növényeiket, szükségből.  

Írtam már a társításokról régebben, de most, hogy töb-
ben próbálkoznak permetszer használata nélküli kiskerttel, 
megint előtérbe került a jó társítás alkalmazása. Ötleteket 
kérnek. Miért? 

Mert így csökkenthető a kártevők, korokozók száma, ser-
kenthetjük a növekedést. 

Jó tápanyagforgalmat, talajéletet tu-
dunk kialakítani és kiváló aromájú ter-
méseink lehetnek. Az utóbbit tessék 
komolyan venni! Tudományosan bizo-
nyították, hogy a növények egymás kö-
zött „kommunikálnak”. Ez miként törté-
nik? 

A „beszélgetés” pl.: büdöske és sza-
móca között, vegyi reakciókkal történik, 
vagyis illóolajok és egyéb illatanyagok 
szabadulnak fel a talajban is, ami elűzi 
a szamócatövektől a fonalférgeket. Ezért 
jó a hagyma – sárgarépa, káposzta – 
zeller és paradicsom társulása. A fok-
hagyma távol tartja a gombás eredetű 
kórokozókat a salátától, szamócától, 
sárgarépától, paradicsomtól, ubor-
kától. A növények egymásnak váladé-
kaikkal, kipárolgó szaganyagukkal segí-
tenek a betegségek, kártevők elviselhető 
szinten tartására, elűzésére. Ha, az őszi-
barackfa tövét kitányérozzuk, a tányér-
ba pedig tormát ültetünk, védhetjük a 

fát a levélfodrosságtól. A paradicsom és a zeller védik a ká-
posztát a levéltetvektől. A borsikafű (csombor) elriasztja 
a babról a fekete babtetveket. Itt jegyzem meg, hogy a katicák 
is imádják a babtetveket és nagy bio harcosok a kertben.

De az illóolajok felszabadulása íz javulást is okozhat, ha a 
burgonya közé, sorai mellé köményt, borsmentát vet, a 
gumók sokkal ízletesebbek lesznek. Tehát az egyik növény 
befolyása a másikra igen erős lehet. A spenót gyökerei sza-
poninokat választanak ki, ez az anyag minden szomszédos 
növényt serkent a növekedésben. Viszont a metélő petre-
zselyemzöld nem szereti a spenót társaságát. A kapor na-
gyon jó hatással van más növények magvainak csírázására. 
Alapvetően a vegyes kultúrában történő termesztéskor a mé-
lyen és sekélyen gyökerező növények egymás számára kölcsö-
nösen előkészítik a talaj rétegeit. Könnyen művelhető, laza, 
szellős talajszerkezetet kaphatunk.

A jó vegyes társítás a megporzást is elősegítheti. A bazsa-
likom vonzza a méheket és más beporzó rovarokat, ezért ves-
sünk, palántázzunk a burgonya és uborka mellé. Nekem az 
idén rekord mennyiségű uborkám volt, a kötődés jól sikerült. 
Egy dologra figyeljünk, a fűszernövényeknek az aroma és illó-
olajok tápdús talajban nem képesek olyan intenzíven terme-
lődni. Ezért nem baj, sőt hasznosabb a soványabb talaj abban 
a sorban, ahova bazsalikomot vetünk. Ha jól meggondolja 
a kertész ember, amikor vegyes kultúrában termeszt, mintha 
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nem igazán érvényesülne a vetésforgó klasszikus szemlélete. 
Nem igazodunk a vetésforgó szabályaihoz. Egy adott ágyásré-
szen belül váltakozva kerülnek vetésre, palántázva virágok- és 
zöldségnövények. 

Sőt, egyes növényeket, amelyek talajzsarolók, nagy a 
tápanyagigényük, azoknak közvetlen a tövükhöz, palán-
tagödrükbe juttatjuk a kívánt mennyiséget. Persze, tudom, 
munkaigényes, de 100 m²-es parcellában kivitelezhető igazi 
biokertész munkamódszer, elvrendszer.  

Kedvező társítások, jó szomszédnövények: 
1. Fokhagyma – szamócával, paradicsommal, sárgarépával, bo-

gyós cserjékkel, uborkával, salátával.
2. Lóbab – káposztával, uborkával, paradicsommal, burgonyá-

val, zellerrel.
3. Kapor – uborkával, káposztával, sárgarépával, céklával.
4. Büdöske – burgonyával, paradicsommal, fűszerpaprikával.
5. Paraj – minden zöldségfélével 
6. Körömvirág – paradicsom, burgonya, vöröshagyma

Kedvezőtlen társítás, rossz szomszédság:
1. Bab – nem szeret a borsó, édeskömény, hagymafélék, póré-

hagyma, fokhagyma, sárgarépa mellett.

2. Cukkini – paradicsom! (nekem az idén nem lett a cukkini má-
sodvetéseken termés csak lomb) 

3. Fejes saláta – zeller, petrezselyem, metélőpetrezselyem
4. Paradicsom – borsó, burgonya, uborka, cékla, csemegekuko-

rica, édeskömény, lilakáposzta

Nagyon röviden megemlíteném még a hasznos állatokat, 
madarakat, rovarokat a kertben. 

Ilyenek a fátyolkák, futóbogarak, katicabogarak (a 
harlekin is), fülbemászók, fürkészdarazsak, zengő-
legyek, sündisznók, cickányok, énekes madarak, éj-
szakai denevérek, békák, varangyok, siklók és végül a 
vakondok is, bármennyire keseríti meg az életünket, mert a 
talajban lévő pajort, lótücsköket, stb. megeszi. 

Ennyi, a teljesség igénye nélkül a témáról. Jó munkát az 
őszi kertészkedéshez!

 Benis Brigitta 

Minden hétfőn 
14 órától várja 
régi és új ta� ait 
a Művelődési Házban.

A 
Ké z i m u n k a

S z ak kör 
októbertől folytatódik.

Szenior  örömtáncra 
várjuk a jelentkezőket a művelődési házban.

A foglalkozások péntek 
délutánonként lennének 
és létszám függvényében 

fognak indulni.

Várjuk az érdeklődőket!

Feltétlenül hozza magával 
személyazonosító igazolványát, 

lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját!

Véradás 
2019. november 6-án 
(szerdán) 13-17 óráig 
a művelődési házban.
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 Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 9/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a 

közterületek tisztántartásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 11. és 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében és 35. §-ában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet – Általános rendelkezések
1. A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya

1. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a telepü-
lési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszol-
gáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 8/2016. (VI. 
30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (4) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) A Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatást a Vertikál Közszolgáltató Nonpro� t Zrt. (telepü-
lési hulladék ártalmatlanítása) és az Alisca Terra Regionális 
Hulladékgazdálkodási Nonpro� t K� . (települési hulladék 
gyűjtése, szállítása) Konzorciuma végzi, amely a kötelező 
közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). 
A Közszolgáltató Fadd nagyközség közigazgatási területén a 
települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgálta-
tás teljesítésére jogosult és kötelezett. Ennek körében a Köz-
szolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás szállítóeszközé-
hez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az 
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rend-
szeres gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról. A 
Közszolgáltató végzi Fadd nagyközség települési és lakossági 
veszélyes hulladékainak gyűjtését és szállítását, továbbá gon-
doskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett 
összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről, 
ártalmatlanításáról a kijelölt hulladéklerakó helyen: a Cikói 
Hulladékkezelő Központban.”

2. §
(1) A R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgál-

tatási szerződésben, vagy egyedi megállapodásban foglaltak 
szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi 
előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére kö-
teles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az 

ingatlanhasználó által beszerzett gyűjtőedényben vegyesen 
gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz ha-
sonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal 
történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b)  a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken, továbbá a Közszolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott, szállítóeszközeihez rendszeresített 
szelektív gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven 
gyűjtött települési hulladék házhoz menő járattal történő 
rendszeres begyűjtése és elszállítása,

c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszkö-
zén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendel-
kezésére bocsátott lomhulladék évente egyszeri – a Közszol-
gáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő 
begyűjtése és elszállítása,

d) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszköze-
ihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató 
által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi meg-
rendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

e) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzete-
sen egyeztetett időpontban történő évi egyszeri összegyűj-
tése és elszállítása;

f) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelésére 
szolgáló hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek, hulladék-
gyűjtő udvar üzemeltetése,

g) az a)-b) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállí-
tott települési hulladék hasznosításra történő átadása,

h) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmé-
nyek - magasabb szintű jogszabályokban foglalt - utógon-
dozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása.”

(2) A R. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a közszolgáltatás teljesítése, igénybevétele és a közszol-
gáltatási díj behajtása érdekében Közszolgáltató jogosult ke-
zelni a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, lakcímét, születési 
helyét és idejét, anyja nevét."

3. §
(1) A R. 8. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás 

hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést 
köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék 
elszállítása, elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűj-
tése).”

4. §
(1) A R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az ingatlanhasználó minden - a közszolgáltatás igénybevételé-

re vonatkozó kötelezettségét, a közszolgáltatási szerződés bár-
mely elemét érintő tényt, változást köteles a tény keletkezését, 
vagy a változást követő 15 (tizenöt), gazdálkodó szervezet ese-
tén 8 (nyolc) napon belül írásban vagy az ügyfélszolgálaton 
szóban bejelenteni a Közszolgáltatónak és kezdeményezni a 
közszolgáltatási szerződés módosítását. A szerződésmódosí-
tást írásba kell foglalni. A választható gyűjtőedényre vonat-
kozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni a gyűjtőedény lecseréléséről.”

(2) A R. 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg 
a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) Amennyiben az ingatlanhasználó nem, vagy nem határidő-
ben tesz eleget a (3) bekezdésben foglalt bejelentési kötele-
zettségének, úgy a Közszolgáltató a változást a Közszolgálta-
tó a bejelentés napjától tartja nyilván.”

5. §
A R. 10. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(6) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (mód, gya-
koriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználónál keletkező 
hulladékmennyiség fi gyelembevételével a Közszolgáltató ha-
tározza meg és arról az ingatlanhasználót a helyben szokásos 
módon tájékoztatja.”

6. §
A R. 11. §-a az alábbi (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingat-

lanhasználót a jogszabályban meghatározott kötelességétől, 
miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásá-
hoz szükséges feltételeket a Közszolgáltató részére biztosítja 
és a közszolgáltatást igénybe veszi.

(6) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége 
ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles 
értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó 
szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.”

7. §
A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. §
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony azon ingatlan ese-

tében, amelyen folyamatosan legalább két teljes naptári hónap 
időtartamban:
a) senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem 

keletkezik,
b) agyűjtőedényt egyedül használó gazdálkodó szervezet tevé-

kenységét ténylegesen nem folytatja.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írás-

ban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés 
kívánt kezdő időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal meg-
előzően. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a köz-
szolgáltató jogosult ellenőrizni.

(3) A szünetelés iránti kérelemhez az ingatlanhasználónak csa-
tolnia kell a jegyző igazolását arról, hogy az érintett ingatla-
non folyamatosan legalább két teljes naptári hónap időtar-
tamban: 
a) senki sem tartózkodik,
b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem 

folytatja.
(4) A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb 

időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év. 
(5) Szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak 

teljes hónapra vehető igénybe. 
(6) A szünetelés időtaratmának lejártát követően az ingatlan-

használó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyi-
ben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.

(7) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingat-
lanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgál-
tatónak bejelenteni. Ha a gazdálkodó szervezet a szünetelés 
időtartamának lejárta előtt tevékenységét ismételten meg-
kezdi, azt köteles a tevékenység megkezdését legalább 3 nap-
pal megelőzően a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelen-
tésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult 
ellenőrizni.

(8) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt az ingatlanon telepü-
lési hulladék keletkezik, az ingatlanhasználó köteles saját maga 
gondoskodni a hulladék kezeléséről. 

(9) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezés-

re, a Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállí-
tását.

(10) Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék ke-
letkezik, vagy tényleges gazdálkodási tevékenységet végez-
nek, a Közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat a tar-
tózkodás, a gazdálkodási tevékenység megkezdésének, vagy 
az arról való tudomásszerzés időponjátólo meg� zettetni – az 
NHKV Zrt. felé való bejelentés által – az ingatlanhasználó-
val.”

8. §
(1) A R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába 

került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, 
károsítását kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a rendszere-
sített, szabványos, a közszolgáltatási szerződésben meghatá-
rozott űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényt – a választott 
kapacitással – saját maga köteles – vásárlás vagy bérlet útján 
– biztosítani, annak karbantartásáról, tisztántartásáról, pótlá-
sáról gondoskodni.

 A gyűjtőedény a Közszolgáltatótól – előzetes megrendelés 
alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető. A Közszol-
gáltatótól bérelt gyűjtőóedény felújítását és szükség szerinti 
kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgálta-
tó végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a 
cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendelte-
tésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás, vagy 
a Közszolgáltatónak felróható ok teszi szükségessé.”

(2) A R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A kötelező közszolgáltatás a Közszolgáltató által meghatáro-

zott típusú gyűjtőedényből történik. A gyűjtőedények mérete a 
következő:  
 a) 60, 70, 80, 110, 120, 140, 145, 180 és 240 literes 

zárt edényzet,  
 b) 770 és 1100 literes zárt, a közszolgáltató által 

meghatározott típusú edényzet,
 c) 70 literes, a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsák.

 A begyűjtés gyakoriságának � gyelembevételével az ingat-
lanhasználónak a tárolóedényt úgy kell kiválasztania, hogy 
arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.”

(3) A R. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A heti 60 l-es tárolókapacitású gyűjtőedényt a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy vehe-
ti igénybe. A 60 literes edényzet igénybevétele iránti kérelem-
hez az ingatlanhasználónak csatolnia kell a jegyző igazolását 
arról, hogy mint természetes személy a lakóingatlant egyedül 
és életvitelszerűen használja.”

(4) A R. 15. §-a az alábbi (5)-(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdésben rögzített kedvezmény (a továbbiakban: 

kedvezmény) igénybe vételének  feltétele a közszolgáltatási 
szerződés megkötése.

(6) A kedvezmény egy ingtlanhasználó által csak egy ingatlan 
után vehető igénybe.

(7) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnését az ingat-
lanhasználó köteles a Közszolgáltatónak haladéktalanul 
bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kez-
deményezni. Amennyiben az ingatlanhasználó ezen beje-
lenztési köteletzettségét elmulasztja, úgy a Közszolgáltató 
jogosult a megszűnés napjától a bejelentés napjáig terjedő 



22 Faddi Hírek

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító
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Koczándi Melánia
egyéni vállalkozó
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E-mail.: koczandi@freemail.hu
7133 Fadd, Öreg utca 44.
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csütörtök: 12-19-ig; péntek: 9–17-ig; szombat: 8–12-ig; vasárnap: zárva

időszakra az ingatlanhasználó részére a hulladékszállítási 
díjat 110 literes edény után kiszámlázni.

(8) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a Köz-
szolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőr-
zését a Közszolgáltató kérelmére a Polgármesteri Hivatal 
látja el. Eltérő adat esetén a Közszolgáltató a kedvezmény 
megadását megtagadja, vagy a kedvezményt megvonja.”

9. §
A R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék el-

szállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a 
begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkal-
mas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu kö-
zelében közterületen vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni.

 A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 
órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedé-
lyezett elhelyezést.”

10. §
A R. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az 

edényben elhelyezhető hulladék maximális súlya:
a) 60 literes gyűjtőedény esetén 12 kg,
b) 70 literes gyűjtőedény esetén 15 kg,
c) 110-120 literes gyűjtőedény esetén 36 kg,
d) 140-145 literes gyűjtőedény esetén 45 kg,
e) 180 literes gyűjtőedény esetén 60 kg,
d) 240 literes gyűjtőedény esetén 72 kg,
e) 770 l-es gyűjtőedény esetén 220 kg,
f) 1100 literes gyűjtőedény esetén 330 kg.”

11. §
A R. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás cél-

jára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb 
háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett 
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Köz-
szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kereté-
ben – külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, 
megrendelés alapján – gondoskodik. A házhoz menő lomta-
lanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató 
egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonat-

kozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit 
a Közszolgáltató állapítja meg.

(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos 
gyűjtőedényekben el nem helyezhető lomhulladék elszállítá-
sára köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében 
szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra 
(így pl. inert hulladékra, építési törmelékre, járműroncsra, bio-
hulladékra, rendszeres háztartási hulladékra) nem terjed ki.”

12. §
A R. 26. §-ának és az azt megelőző „16. Karácsonyfa gyűjtése” alcím 

helyébe az alábbi alcím és rendelkezés lép:

„16. Zöldhulladék és karácsonyfa gyűjtése

26. §
(1) A zöldhulladék a Közszolgáltató által meghirdetett időszak-

ban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében ke-
rül elszállításra.

(2) A Közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági 
gyűjtőedényzet mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámo-
lása nélkül szállítja el.” 

13. §
A R. 42. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvet-

len érintkező járdaszakasz, járda hiányában a telekhatártól az 
úttest felé terjedő teljes terület tisztántartásáról a járdaszaka-
szok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton 
vagy egyéb átereszek), valamint a járdához tartozó folyókáknak 
és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ideértve a 
hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni.”

Záró rendelkezések 
14. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira
 polgármester jegyző

Záradék:
A rendelet 2019. augusztus hó 27-én a helyben szokásos módon 

kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

K Ö Z É R D E K Ű
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Házi készítésű, adalékanyag nélküli 
termékek Benis Brigitta regisztrált 
őstermelő kínálatából – 06-30-957-32-16

AKTUÁLIS KÍNÁLAT

Már kapható őszi fokhagyma
Első generáció, nem több éve visszaszaporított Magyar tájfajta.

Magas aroma és olajtartalom jellemzi.
Kiváló minőségű, megfelelően beérett, tisztított, egységes gerezdekkel árulom.

A termesztés során nem használtam vegyszert, kézzel kapáltam.
Étkezési célokra, disznóvágáshoz is tökéletes, garantáltan nem keserű.

Különböző kiszerelésekben forgalmazom.

Dombori u. 48. szám alatt klimatizált feldolgozó 
működik. 150–200 kg-os durok sertésekből, 

hagyományos módon (ízfokozó és adalékanyagok 
hozzáadása nélkül, csak konyhasóval) 

készülnek a termékeink

Házi sonka: 2500 Ft/kg
Kolozsvári szalonna: 2300 Ft/kg

Szalámi: 2500 Ft/kg
Füstölt kolbász: 2100 Ft/kg

Árusítás:
 kedd, péntek: paksi piac
 szerda: szekszárdi piac
 szombat: helyi piac

telefonos egyeztetés után a helyszínen is

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Heronyányi Jánosné

0620/336-25-56

Szárazbab a készlet erejéig
Lekvárok, paprikakrémek

Erőspaprika hűtőbe és felfűzve
BIRSALMASAJT, BIRSKOMPÓT

Házi paradicsom ivólé, üveges lecsó
Házi tojás

Kacsa, liba, tyúk konyhakészen a készlet erejéig.

Szeretettel várom termékeimmel a készlet erejéig vagy 
keressen a faddi piacon.
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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


