
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2020. március

„Békét, békét a világnak,
De ne zsarnokkénytől,

Békét csupán a szabadság
Fölszentelt kezéből.”

Petőfi Sándor

MÁRCIUS 15.

Meghívó ünnepségre!

Tisztelettel meghívjuk Önt

és kedves családját

2020. március 13-án (pénteken) 

17 órakor
a faddi művelődési házban tartandó megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond:

Bali Ervin alpolgármester

Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 5. osztályos tanulói.

A megemlékezést követően Kiss Lajos bogyiszlói amatőr festő Lovak… című kiállításának  

megnyitójára kerül sor, melyet Straubinger Ferenc nyit meg.
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K Ö Z É R D E K Ű

S Z O M S Z É D U N K  A Z  A T O M E R Ő M Ű

Védőnői Szolgálat  Telefonszám: 0674/546-053

1. körzet: Guld Ágnes
(70/933-3208)
Csecsemő-gyermek és ifjúság 
tanácsadás: kedd, 11-13 óra
Várandós tanácsadás:  
 szerda, 11-13 óra

2. körzet: Rózsáné Benedek 
Erzsébet (70/933-3218)
Csecsemő-gyermek és ifjúsági 
tanácsadás: szerda, 11-13 óra
Várondós tanácsadás:  
 kedd, 11-13 óra

Rendelkezésre állás: hétfőtől péntekig 8-16 óra

Rendelési idők az új Egészségházban
1 sz. háziorvosi körzet: 
Dr. Mosonyi Erzsébet
Telefonszám: 74/675-350
Hétfő: 8-12 óra
Kedd: 8-12 óra
Szerda: 12-16 óra
Csütörtök: 8-12 óra
Péntek: 8-12 óra

2. sz. háziorvosi körzet: 
Dr. Percsi Petra
Telefonszám: 74/447-437
Hétfő: 9-13 óra
Kedd: 9-13 óra
Szerda: 9-13 óra
Csütörtök: 12-16 óra
Péntek: 9-13 óra

Fogászati rendelés: Dr. Ulrich Hedvig
Telefonszám: 74/679-532
Hétfő: 8-12 óra
Kedd: 11-20 óra

Szerda: 8-12 óra
Csütörtök: 11-20 óra
Péntek: iskolafogászat

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Boros Hilda
Telefonszám: 74/447-673
Hétfő: 8-12 óra
Kedd: 8-12 óra

Szerda: 14-17 óra
Csütörtök: 8-12 óra
Péntek: 8-12 óra

Tanácsadás: 
szerda, 9-11 óra

TEIT-hírek
Helsinkiben találkoztak a Nukleáris Lé-
tesítmények közeli Európai Önkormány-
zatok Szövetségének (GMF) tagjai, hogy 
megtartsák szokásos éves közgyűlésüket. 
A TEIT részéről Gáncs István alelnök ve-
zetésével hét fős delegáció volt jelen. Ma-
gyarországról a Bátaapáti környéki TETT 
és a Püspökszilágy körüli ITET polgár-
mesterei vettek részt az ülésen.

Roland Palmqvist elnök köszöntötte a 
vendégeket, majd Mariano Vila d’Abadal, 
főtitkár tartott beszámolót a GMF 2018. 
évi tevékenységéről. Ismertette a GMF 
költségvetési helyzetét és a könyvvizsgá-
lói jelentést.

A közgyűlés megszavazta az orosz 
atomerőművek közelében található tele-
pülések szövetségének (FUND ANPPT) 
felvételét a GMF-be. Nikolay Netiaga a 
szervezet vezetője, Novovoronyezs város 
polgármestere rövid előadásban mutatta 
be az orosz önkormányzati szövetségét. 
Köszönetét fejezte ki a felvételért és ígértet tett, hogy az orosz 
társulás aktívan fog részt venni a GMF munkájában.

Ezt követően a GMF elnökségében teljes tisztújításra került 
sort. Az eddigi elnöknek és a főtitkárnak megköszönték több 
mint 20 éves munkáját. A két vezetőnek elévülhetetlen szerepe 
van a GMF sikeres működésében. Az új vezetőség emlékplaket-
tel ismerte el eddigi munkájukat és egyben tiszteletbeli elnöki és 
főtitkári címet adományozott a két vezetőnek.

A tagság ezt követően új elnökséget választott. A GMF új el-
nöke a svéd Pia Alström asszony, Kavlinge polgármestere lett. 
A tagok megerősítették Dohóczki Csabát a PIP Nonprofit KFT 
kommunikációs vezetőjét alelnöki pozíciójában. Alelnökként 
folytatja munkáját Gerben Dijksterhuis Borsele polgármestere 
Hollandiából, Phil Matthews a NuLeaf szervezet egyik vezetője 
Nagy-Britanniából.

A főtitkári feladatokkal a spanyol Meritxell Martellst bízták 
meg. Az új elnökség első feladatai között a 2020. GMF rendez-
vények időpontjának és helyszínének a kijelölése lesz. Minden-
képp erősíteni szeretnék a GMF belső kommunikációját és dön-
tés született egy új honlap indításáról is.

A GMF tagjai a közgyűlés mellett két napos, az atomenergiát, 
környezetvédelmet, energiapolitikát taglaló konferencián vesz-
nek részt, majd ezt követően látogatást tesznek az Olkiluoto-i 
önkormányzatnál, fogadják őket az atomerőműben és megláto-
gatják a tervezett nagy aktivitású radioaktív hulladéktárolót is.

Forrás: http://teit.hu/finnorszagban-tartotta-elnoksegi- 
uleset-a-gmf-megerositettek-a-magyar-alelnokot/

Finnországban tartotta elnökségi ülését a GMF, megerősítették a magyar alelnököt
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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.

Nyitvatartás: hétfő: 7–15-ig; kedd: 9–18-ig; szerda: 7–15-ig; 

csütörtök: 12-20-ig; péntek: 9–18-ig; szombat: 8–12-ig; vasárnap: zárva

Nőnap 2020
2020. március 8-án (vasárnap) 18 órakor

a faddi művelődési házban

Udvarhelyi Boglárka és
Kautzky Armand

Odavagyok magáért
című műsora.

A belépés díjtalan!
Minden kedves faddi hölgyet és párját szeretettel várunk.
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Ó V O D A

Téli események a „Kismanóknál”
Minden csoportban bensőséges hangulatú ünnepnapokkal zártuk az ó évet.

Télapó is ellátogatott a csoportokba az óvó nénik mese dra-
matizálását követően, mely ebben az évben is nagy sikert ara-
tott. És már csak néhányat kellett aludni a közös karácsonyig. 
Az ünnepeken szebbnél-szebb ajándékok várták a gyereke-
ket. Nagy volt az öröm, amikor a Télapótól és a feldíszített fa 
alól is hazavihették a meglepetéseket óvodásaink, melyekért 
külön köszönet a Szülői Szervezetnek.

 A község időseiről sem feledkezünk meg, az Idősek 
Klubjába ebben az évben a kis „Macikák” vittek ajándék 
műsort. 

A szünet után kipihenve köszöntöttük újra egymást, és kí-
vántunk boldog új esztendőt.

Bizony, a második félév sem telik események nélkül, bőven 
vannak programok ezekben a hónapokban is.

De még mielőtt részletesen beszámolnék mindarról, ami 
előttünk áll, félig örömteli, félig szomorkás híreket osztok 
meg a kedves olvasókkal. 

Örömteli, mert megérdemelt pihenő éveit kezdi meg egy 
dadus kollégánk, szomorkás, mert hosszú évtizedek után bú-
csúzunk tőle.

Horváth Istvánnét, a nyuszikák Györgyi dadus né-
nijét köszöntötte nyugdíjba vonulása alkalmából könnyes 
szemmel február elején a csoportja apraja és nagyja, majd 
pedig mi, a kollégák búcsúztattuk bensőséges keretek között.  
30 évet töltött az ovi falai között, segítette az óvó nénik mun-
káját, mindent igyekezett megtenni a gyerekekért. Hiányozni 
fog kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Ezúton is kívánok ma-
gam, és minden óvódai dolgozó nevében egészségben eltöl-
tendő, pihenésben bővelkedő nyugdíjas éveket családja, és kis 
unokái körében. Köszönjük az eltelt közös évtizedeket!

A „Nyuszikák” nem maradnak dadus néni nélkül,  Szabadi 
Lászlóné, Hajni néni segíti ezentúl a mindennapjaikat. Az 
ő munkáját Szekeres Virág vette át, aki ezentúl a mosoga-
tásban, az óvoda tisztaságának megtartásában veszi ki részét.

És nemcsak dadust búcsúztattunk, hanem óvó nénit is. 
Réhm-Runyai Erika köszönt el tőlünk végleg, ő Tolnán 
folytatja tovább pedagógusi munkáját. Sok sikert, örömteli 
éveket kívánunk az új munkahelyen neki is!

És most a ránk váró feladatokról néhány sorban!
A január kiemelt programja a szülők tájékoztatása az előt-

tünk álló feladatokról a csoportok értekezletein. Sajnos az ér-
deklődés több helyen kívánni valót hagyott maga után. 

Sajnálattal vettük észre, hogy az aktív szülők létszáma év-
ről-évre csökkenő tendenciát mutat, nem igazán kísérik 
figyelemmel az óvodában folyó munkát, a rendezvények láto-
gatottsága is ezt igazolja. 

A farsangi- és jótékonysági bál előtti teremrendezés ma 
már az egyik legnehezebb feladatunk, több évvel ezelőtt 
sokkal több önkéntes segítséget kaptunk. Jóformán elfogy-
tak a segítő kezek, elgondolkodtató ez a jövőre nézve. (Itt 
jegyzem meg, mindkét rendezvény a gyerekekért jött létre, 
mindkét alkalommal az óvoda dolgozói fáradhatatlanul azért 
dolgoznak, hogy a két bál bevétele biztosítsa az alapítvány 
működését, mely az óvodánkért, az óvodás gyermekeinkért 
lett létrehozva. Együtt, a szülőkkel karöltve ez a feladat 
könnyebb lenne!!)

A gyermekek bálja február 22-én, a Jótékonysági bál 
február 29-én várta az érdeklődőket! A sikeres rendezvé-
nyekről a következő lapszámban olvashatnak az olvasók.

A működő alapítványunknak aktív segítői mindazok, akik 
évről-évre adójuk 1%-val támogatnak bennünket. Kérem 
mindazokat, akik megtehetik, ebben az évben is támogassák 
a Kismanók Óvodai Alapítványt, melynek számlaszá-
ma: 18867813-1-17

Előre is köszönöm sok „Kismanó” nevében.
A pályázatok figyelemmel kísérése mindig fontos feladat, 

sok lehetőséget biztosít felnőttnek, gyermeknek egyaránt. 
A „Népmese napja” pályázaton csoportonként vehet-

tünk részt diafilmvetítésen, két alkalommal is nyílott lehető-
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Adója 1%-a Faddon is maradhat!

Rajzpályázat óvodásoknak, 
iskolásoknak!

Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság 2020-ban immáron hetedik alkalommal 
hirdet alkotói pályázatot óvodásoknak és iskolásoknak.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén olyan alkotásokat 
vár, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmu-
tatják, hogyan látják a tűzmegelőzést és a tűzvédelmet, a tűz-
oltói hivatás világát. Az óvodásoktól egyénileg készített sza-
badkézi rajzokat vagy csoportos alkotásokat, illetve kézműves 
remekműveket várnak. Az iskolások három korcsoportban 
(6-10, 11-14, 15-18 éves kor között) pályázhatnak. Ők szabadké-
zi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak 
verset vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes prog-
ramot.

A pályaműveket március 31-ig lehet benyújtani szemé-
lyesen, postai úton vagy e-mailen a fővárosi, vagy a lakóhely 
szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. vezérőr-
nagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigaz-
gatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az orszá-
gos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, 
országos tűzoltósági főfelügyelő.

A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesz-
nek az országos versenyen is, amelynek díjátadó ünnepsége 
június 11-én, Budapesten lesz. Az országos verseny győztesei 
értékes ajándékokat kapnak, számos különdíj is gazdára talál 
majd. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb 
pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda, iskola 
2020” címet, amelynek jutalma egyebek mellett az is, hogy a 
tűzoltók látványos bemutató keretében ismertetik meg a legk-
reatívabb intézmények növendékeivel a füstsátor, tálcatűzoltás, 
olajtűzoltás, roncsvágás rejtelmeit.

Forrás: https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hi-
rek/234309/iden-is-lesz-alkotoi-palyazat

ség, hogy a magyar népmesékkel ismerkedjenek a gyerme-
kek. Kollégáink az EFOP pályázat keretén belül folytathatják 
a megkezdett munkát, Kovács-Sipos Zsuzsanna, Bitay Ágota, 
valamint Acsádi Sándor Istvánné vesznek részt ebben.

Az igazi tél eddig elkerült bennünket, a gyerekek által vár-
va várt havazás is elmaradt, de ahhoz hogy igazán jöjjön a ta-
vasz, eltemetjük majd a telet, hogy végleg elűzzük a hideget. 

Február 24-én a Művelődési Házban közös téltemetési 
délelőttöt tartottunk a mohácsi busókkal együtt. Ide meg-
hívtuk a faddi Idősek Klubja tagjait is. Aznap a szeles időjárás 
nem engedte meg, hogy a délelőtt folytatásaként az óvoda ud-
varán elégessük a hideg évszakot jelképező kiszebábokat, így 
azt más alkalommal tettük meg hangos énekszó közepette.

És a március már itt a kertek alatt, reméljük vele együtt a 
tavasz is.

Szintén pályázati lehetőséget kihasználva két alkalommal 
sport délelőttön vehetnek rész óvodásaink 13-án és 27-én 
lesz erre lehetőség.

A közelgő tavaszi hónapok újabb programokkal várják 
majd a gyerekeket, reméljük a jó idő is itt marad, és egyre 
többet lehetünk a szabad levegőn. De a ránk váró feladatok-
ról és eseményekről a következő Faddi Hírekben olvashatnak 
majd az érdeklődők! Kárász Andrea óvodapedagógus

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület  Adószáma: 18861130-1-17
Fadd Polgárőr Egyesület     Adószáma: 18857467-1-17 
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület  Adószáma: 18862320-1-17
Faddi Meseház Alapítvány     Adószáma: 18863888-1-17
Faddi Gyermekekért Alapítvány    Adószáma: 18855977-1-17 
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége   Adószáma: 18860146-1-17 
Faddi Sport Horgász Egyesület    Adószáma: 19953755-1-17
Faddi Sportegyesület     Adószáma: 19952840-1-17
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége  Adószáma: 19719548-1-41
Kismanók Óvodai Alapítvány Fadd    Adószáma: 18867813-1-17
Tegyünk a Szívünkért Egyesület    Adószáma: 18868285-1-17
Magyar Katolikus Egyház     Technikai száma: 0011 
Magyarországi Református Egyház    Technikai száma: 0066 
Magyarországi Baptista Egyház   Technikai száma: 0286

1%
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Farsang az iskolában
Február 15-én rendeztük meg az alsó tagozat hagyományos 
farsangi bálját. Kollégáink az ünnepnek megfelelő színes, 
mutatós dekorációt készítettek. Nehéz évről évre új produk-
ciókkal készülni, de tanítóink kreativitását mutatja, hogy ez 
most is sikerült. A bált hagyományainkhoz híven a 4. évfo-
lyam tanulói nyitották meg. Sramli- és Fenyő Miklós zenéjére 
készített koreográfiával, igazi retró hangulatot varázsoltak. 
A rengeteg gyakorlásnak meglett az eredménye, mert a tánc 
fergeteges volt.

Az 1. A osztályosok bohóc jelmezben disco zenére ropták 
a táncot. Ezután az 1.b osztályosok macskatánca következett. 
A 2. A tanulói ötletes széktánca kápráztatta el a közönséget. 
A 2. B osztályosok Sofia zenéjére mutattak be egy álarcos 
farsangi táncot. A következő produkcióban a 3. A teremtett 
vidám perceket, hangulatos tánccal. A 3. B osztályosok a 101 
kiskutya című meséből mutattak be egy jelenetet. Végül mél-
tó befejezésképpen a negyedikesek újra twisteltek egyet. 

A rendkívül színvonalas, ötletes műsorokhoz gratulálunk 
minden osztálynak. 

Ezt követően bemutatkoztak az egyéni jelmezesek. Szebb-
nél-szebb hercegnők, tündérek, boszorkányok, félelmetes 
maszkba öltözött rémek követték egymást. Katona, vadász, 
kalóz, Harry Potter voltak a fiúk kedvenc jelmezei. 

A műsorszámok után a gyerekek nagy örömére megkez-
dődött a tombola, a süti és az üdítő árusítása. A hátralévő idő-
ben a jelmezesek boldogan vették át a terepet a táncparket-
ten. A  jó hangulatról Horváth Tamás (Tosi) gondoskodott. 
Reméljük, mindenki sok élménnyel, kellőképpen elfáradva 
tért haza. 

Köszönjük a támogatást a bál sikeres lebonyolításáért a 
szülőknek, az SZSZK tagjainak, a támogatóinknak. Köszön-
jük kollégáinknak a sok munkát az előkészületekben és a bá-
lon is. 

 Alsó tagozatos munkaközösség
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Felsős farsang 2020

Már hetek óta izgatottan készültek a felső tagozatos osztályok a 
február 14-i Valentin napi farsangi bálra. Próbálták a koreográfi-
át, varrták a jelmezeket, ragasztották a dekorációt. A szülők és 
a pedagógusok megteremtették a szórakozáshoz nélkülözhe-
tetlen feltételeket, mint például a tombola, büfé. A zenét TOSI 
(alias: Horváth Tamás) keverte az este folyamán.

Meghozta gyümölcsét a sok munka, mert aki pénteken dél-
után ott volt a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyv-
tárban, az igazán jól szórakozhatott, mert nagyon látványos, 
ötletes, vidám és rendkívül fergeteges produkciókat láthatott. 
A pedagógusszakma kihívásairól tartott bemutatóval a tanárok 
is meglepték a diákokat, valamint a jelenlévő közönséget. 

A közönség szavazatai alapján az első helyezett az 5. A osztály 
lett, akik egy teadélutánt kaptak jutalmul. A második helyet az 
5. B osztály nyerte el, ők pizza partyt, a harmadik helyezést el-

ért 7. A osztály pedig hamburger partyt tarthat. A lelkes szülők 
minden osztálynak készítettek egy tortát, így senki sem maradt 
jutalom nélkül.

 Nagy meglepetésre idén az egyik pedagógus, Tóth Zita lett a 
bálkirálynő, de ő nagylelkűen felajánlotta díját Kovács Vanessza 
Rozáliának. Bálkirálynak Lencsés Bencét választották meg. 

Nagyon szépen köszönöm minden segítőkész anyukának, 
apukának és kollégának, a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozóinak, valamint a Polgárőrség tagjainak a 
segítséget, és azt, hogy lehetőséget teremthettünk arra, hogy 
gyermekeink egy emlékezetes, vidám farsangot vigyenek haza 
emlékül.

 Szemerey Eszter
 a DÖK vezetője
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Áldás, békesség!
A szenvedés értelme? 

„Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom.” (Sámuel 2. könyve 22. fejezet, 30. vers)

Sokan teszik fel magukban a kérdést, hogy vajon a szenvedés-
nek valóban van-e értelme? 
„– Halálítéletként hangzott a diagnózis – meséli a jó ötvenes 
asszony, amikor egy év után kontrollra jön a kórházba. 
– Arra gondoltam, hogy megölöm magam. Alig volt esélyem. 
Tudja, hogy van a rákos daganattal. Aztán a kezelések. A ke-
moterápia elvitte a hajamat. A sugárzástól égett a bőröm. Volt 
elég időm elgondolkodni a sorsomon. Valahogy elhatároz-
tam, hogy megpróbálom.
Először elkezdtem vigyázni magamra. A család is fontos ma-
radt, de csak azt csináltam, amire tényleg futotta az erőmből. 
Nem kezdtem el siránkozni, csak valahogy rájöttem, hogy én 
is fontos vagyok. Itt a kórházban annyira küzdöttek a gyó-
gyulásomért. Szerettek. Lassan én is kezdtem megszeretni 
magam, pedig rettenetesen ronda voltam akkor…
– Olyan más lettél – mondták a barátnőim. Megtaláltad ma-
gad. Nemcsak gürcölsz, hanem élsz is. Sose hittem volna, 
hogy ezt össze lehet egyeztetni…

– Tudja mi lepett meg legjobban? – A betegség előtt a család, 
a környezet becsültek, mert rengeteget dolgoztam.
… Most meg elkezdtek szeretni…
W. Wiedemann nyomán”
(Kötőjeles történetek. Válogatta: Hézser Gábor, Kálvin Kiadó, 
Bp. 2009)

Szeretettel várjuk Önöket alkalmainkra, hogy megszólíthas-
son bennünket is az Élet Istene, aki a szenvedések közepette 
is értelmet tud adni az életünknek:
Vasárnap 10.00 Istentisztelet
Gyermekistentisztelet, a felnőtt istentisztelettel párhuzamo-
san. A gyermekistentiszteleten a gyermekek énekeket tanul-
nak, építő történeteket hallgatnak és azokkal kreatív formá-
ban foglalkoznak.

 Csomós Balázs
 református lelkipásztor

HOGYAN ÉLHETJÜK MEG…?
(Idős korunkat)

Talán még sorozat is lehetne belőle(?) – kérdem 
magamtól. A „hogyan élhetjük meg…” címnek a 
sorozata!
Keresem a témakört. Hogyan élhetjük meg a 
gyászt, magányt, betegséget… Olyan esemé-
nyeket, amiket nem csupán gondolatainkban 
tudok, hanem egzisztenciális „törésben”, megta-
pasztalásban – hiszen átmentem rajtuk. Nem vagyok egyedül benne, 
tudom.

Szinte belenyúlok az egy csokorba szedett, kérdőjelekkel kombi-
nált – keresztviselésnek is mondható – témáink „lélekkosarába” és 
kiragadok egyet belőle: AZ ÖREGKORT.

Én magam is, a 72 évemmel, már az idősödő korosztályhoz tar-
tozom, minden „tünetével” együtt. (Pl. észreveszem magamon, hogy 
még körbe sem jártam az első mondatot, már magyarázom is a kö-
vetkezőt. Nem beszélve a memóriám hanyatlásáról és arról, hogy 
mindig többet akarok, mint amennyit bírok: fizikailag, lelkileg, szel-
lemileg egyaránt.)

Valóban, kicsit „beszűkül” szépkorra az élet, pedig az idős kornak is 
vannak örömei, ajándékai és feladatai is. 

Ez a világ a fiatalságról szól. Teljesítményről, vagyonról, munkáról, 
karrierről, sikerről, pezsgő életről. 

Mintha a peremre sodródnának azok, akik nem tudják ezt nyújta-
ni, éveik sokasága miatt.

Nekünk, időseknek is el kellene ezt fogadni. Ki kellene mondani, 
hogy: bár a peremen vagyunk, de ott is van élet! Egyszer mi is voltunk 

fiatalok. Tudtuk, bírtuk és csináltuk dolgainkat. 
Parázson, vagy lángolva – ki hogyan. Az álmok 
és a valóság világa bennünk volt. Tetteket tett 
követett! Kipróbáltunk mindent. Jót és rosszat 
egyaránt – fiatalos lelkületünkkel. S ez így jó 
volt!

De a mostani ifjak is lesznek egyszer idősek 
és ők is megtapasztalják, hogy az öregség nem betegség, hanem ál-
lapot. Olyan helyzet, ahol kissé „szűkebb” lesz az élet.

S ha belegondolok, valóban zsugorodik a figyelmünk, az ideg-
rendszerünk, az erőnk. Kopottabbak leszünk, de nem értékteleneb-
bek, hanem mások. Szabad „nemesen” megélni azt, amiben éppen 
vagyunk! Kicsit lelassítva lépteinket és megpihentetve szárnyainkat 
szabad elengedni mindazt, ami már nem annyira fontos az életünk-
ben és meg lehet tartani azokat, amik napról-napra erőt adnak ne-
künk. Szabad megbocsátani és bocsánatot kérni. Szabad feldolgozni 
betegségeket, sérelmeket, veszteségeket – mielőtt haza hívna ben-
nünket a Mennyei Atyánk.

Az idős kor Isten ajándéka!!! (Ó, hányan meg sem érik.) Bánjunk 
úgy ezzel az ajándékkal, mint ami nagy érték. Nem érdemből a mi-
énk. 

Éppen ezért:
„Öleljük hát szívünkre az öregséget és szeressük, mert tele van 

gyönyörűséggel, ha élni tudunk vele.”
(Seneca)

 Deméné Miksa Zsuzsa

„A boldog öregedés titka
nem a génekben, nem
a csillagokban,
hanem mibennünk van.”
 (vailon)
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A FADDI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE bensőséges, szere-
tetteljes, megható karácsonyi műsorral örvendeztette meg 
tagjait. Verses énekes műsort adott a csoport, majd azt köve-
tően minden tagunkat karácsonyi ajándékkal leptünk meg, 
ami szaloncukor és székpárna volt. A süteményes és italos 
asztalnál hosszas beszélgetés után ért véget ünnepségünk.

2020. év programtervezet:

Február  29. Nőnapi ünnepség
Március 18. Közgyűlés
Április 17. Versmondó-verseny- Báta
Május 9. Kórustalálkozó  -  Tamási
Május Kirándulás - Gödöllő
Július 20. Aratónap -Szakály
Augusztus 12. Kirándulás - Magyarhertelend fürdő
Szeptember 25. Kulturális találkozó - Iregszemcse
Október 14. Kirándulás - Szigetvár fürdő
November 7. Sportnap - Bonyhád
December 16. Karácsonyi ünnepség 

 Az Egyesület vezetősége

A Fadd Polgárőr Egyesület szeretné megköszönni mindazoknak, akik segítették tevékenységünket az adójuk 1 %-nak fel-
ajánlásával. 
Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-ával a Fadd Polgárőr Egyesület tevékenységét szeretné támogatni a következő 
évben, kérjük a következő adószámot jelölje meg adóbevallásán:  Adószámunk: 18857467-1-17 

FADDI BORÓKA ÉNEK- ÉS NÉPTÁNC EGYESÜLET
2019. december 15-én tartotta hagyományos „Adventi műsorát”. Az énekkar fellépésé-
be bekapcsolódtak a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium énekkarosai is. 

A karácsonyi hangulatba igen jól illeszkedett az a jelenet, amelyet a kórustagok ját-
szottak el. Charles Dickens „Karácsonyi ének” című klasszikus történetének tar-
talmas gondolatai ma is aktuálisak. A jelenet szerepeit a kórus tagjai alakították, lelke-
sedéssel, igazi átéléssel adták elő a darabot. Köszönjük Lazányi Józsefnének, hogy 
ismét igen ötletes, alapos rendezéssel örvendeztetett meg bennünket, a szereplőknek 
pedig az élményt, amit számunkra az előadással nyújtottak.

December 21-én a helyi sportkör hívta meg a kórust fellépésre. Szintén karácsonyhoz 
kapcsolódó dalokat énekeltünk a megjelenteknek.
Ez úton köszönjük meg Szemerey Eszter kórusvezetőnek lelkiismeretes, következe-
tes, igényes szakmai munkáját, amivel évente több alkalommal hozzásegíti a kórust az 
eredményes fellépésekhez! Ádám Imréné egyesületi titkár
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Tantos István tűzoltó parancsnok versbe foglalt vasárnapja a 
Faddi tűzoltók múltbéli életéről

(szeretettel ajánlom a helyi önkéntes tűzoltó utódoknak)

Tantos István szobafestő iparos, Tantos Irma néni (Mimica) édes-
apja, aki az én utcabeli szomszédom anyai nagyapja. Tantos 
Istvánról írtam már az előző számok valamelyikében (apa volt, 
festett, fotózott, amatőr színi társulati tag, verset, novellát írt, a 
világháborút is megjárt katonaember).

Mindezek mellett tűzoltó is! Imádta ezt az önként vállalt 
feladatot. 4 írását közlöm az olvasóknak. Talán a 1920-35-ös 
évek között íródhattak. A strófáiban megemlíti, megörökíti 
az akkori társai némelyikét. (Bitter, Tóth, Szalontai, Dóczi, Mül-
ler, Vajnár) Rendkívül nagy szeretettel, a humort sem mellőzve 

ír erről a vállalásukról. Barátairól, a bajtársiasságról, sugallva 
a férfiak gyengeségeit is (sör, bor, fröccs, tüzes szemű lányok). 
Láttatva, hogy a hétköznap mit sem változott napjainkra. 
Névnapi köszöntőjében utal a nehézségekre is, a közösség egyes 
tagjainak meg nem értésére, a tűzoltó kigúnyolására. Bemutat 
egy tűzoltó temetést is, annak körülményeit. Tisztelettel ír arról 
az önkéntes áldozatról, ami nem is volt számukra áldozat! Férfiúi 
kötelesség, a település teljes közösségéért, a Jó Isten kegye által 
meghozott nemes áldozat! Úttörők voltak, a jelenkori önkénte-
seink alapjainak letevői. Benis Brigitta

Tűzoltó temetés

Mi füstölög ott a kormos romokban?
Egy tűzoltó égő teste van ottan.
Sok halált szórt a lángoknak sorába,
Míg a lángnyelv őt is körül nem zárja.  

Szerkocsira van téve a koporsó,
Benne nyugszik egy derék, hős tűzoltó.
Mellette van csákója és baltája,
Szemfedő rajt az ő mentő ponyvája.

Bajtársai teljes díszben kísérik,
Kemény arccal, s mégis meg-megkönnyezik.
Nincs díszlövés, csak „Imára” vezénylés,
Ennyiből áll egy tűzoltó temetés.

Vasárnap délután 

Vasárnap a hétnek a pihenő napja,
Ezt a napot, ki-ki, különbözően tartja.
Van, a ki e napot a kocsmában tölti.
S ott a torkát sörrel, borral öblögeti.

Van, a ki egész nap ott dőzsöl, kortyog.
Estefelé pedig a környékén hortyog.
S oly kancsal lesz szeme, mint a suti lámpás,
Lőcslába a bortól háromfelé csámpás.

Van, a ki e napot családja közt tölti,
Hússal és kaláccsal a bendőjét tömi. 
Teli boroskancsót állít asztalára,
Időnkint kocingat sógorra, komára.

Vannak olyanok is, kik ezt nem tehetik,
Vállalt kötelesség parancsol őnekik.
Kötelesség a mit magukra vállaltak,
Mikor tűzoltónak önként beállottak.

Tűzoltó! Ez a szó gyönyörű fogalom,
Annyit tesz: Életem másért feláldozom.
Ez a nagy szeretet, s ennek a nyomdokán
Jár ő egész héten, s vasárnap délután. 

Vasárnap délután, míg más jól mulat,
Tűzoltónak feje a sisakban dagad.
A kürtös hívót fúj a réztrombitába,
S hallván a hívó jelt, siet a szertárba. 

Vasárnap délután magam is ott vagyok,
A tűzoltó ügyért ma is élek halok.
De kedves olvasóm engedjed meg nékem, 
Hogy nevem előtted eltitkoljam szépen. 

Megsúgom hát mégis, s ezzel nem hazudok,
Tűzoltói rangban főparancsnok vagyok.
S ép ezért leírom neked most igazán,
Mit tesz a tűzoltó vasárnap délután.

Főparancsnok uram raportot tart épen, 
Bitter őrparancsnok áll előtte díszben.
Azzal van vádolva, hogy a múltkori tűznél,
boros fejjel működött a fecskendőnél.

Hibásan kezelte ott a sugárcsövet,
Öntözvén hol ide - hol oda a vizet. 
Egyszer mellbevágott a sugár valakit,
S lett a közönség közt erre szörnyű pánik.

Parancsnok úr! Engem hiába gyaláznak,
Főleg azok kik a tűznél megaláztak.
Tüdő, agyláz tüzét én már átszenvedtem,
Mikor a tűz miatt tavaly beteg lettem.

Ne feleselj vissza! Kiált a parancsnok,
Mert szemed tüzében most is nedűt látok.
Oltogatni kell azt, hideg vízzel pedig,
Addig, a meddig csak okvetetlenkedik.

Alparancsnok Úr is a tűzről beszélget,
Mely az ő bensőjében sokszor égett…
Beszédje már kissé erősen is tagolt,
A Vajnár jó bora őreá is hatott.

Tóth bajtárs azt mondja: tűz kellene, jó nagy,
Olyankor látszik meg Bitter, hogy legény vagy.
Ha tűz nincsen soha, vagy ellankadna már, 
Szívó, nyomótömlő, sugárcső mire vár?

Mit csinál a Dóczi? Azt is mondjuk már el, 
Éppen egy palackot a szájára emel.
Siller bor van benne, ám akármit szólnak, 
Jó ebből is néha a jó tűzoltónak.

Szép szemeknek tüze, az ám a valami,
Azt is szokod ugye jó Dóczim oltani? 
Sokszor tüzet fogsz Te, sok szép szem tüzétől,
Mert sokszor reád is kacsintnak e végből.

Müller is ismeri a szomjúság tüzét, 
Oltogatni sokan életcélul tűzték. 
Ámde eloltani nem sikerült még ezt, 
Te talán eloltod? Jó Müllerem, tévedsz!

Te csak éleszteni tudod már a tüzet…
Erre tanúm egy szép tavaszi szürkület.
Annyira csodás volt az oltási kedved,
Hogy pezsgős üveggel köszöntéd a reggelt.   

Parancsnok úr most már az oktatást kezdi,
A tűz eloltását, sokkép vegyelmezi. 
Olyan tűzről beszél most a legényeknek,
Melyet eloltani senkinek nem lehet.

Lelkesedés tüze. Lehetsz e szebb ennél?
Tűzoltó! Ha ebben első nem Te lennél;
Vége lett volna már régen a világnak, 
Lelkesedni bizony csak tűzoltót látnak.
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A beszédnek is van tüze, heves lángja,
Tűzoltók napja is ezt dokumentálja.
Dikcióknak tüze gyújtogat és lázít, 
Mint a múltkor; Nem volt soha ilyen láz itt.

Pusztító tüzek közt mi legjobban éget, 
Kedves testületem ne égessen téged. 
Harag, bosszú tűzét oltogatni, ezt kell, 
Oltogatni folyvást, minden eszközökkel.
 
Van még egy tűz melyhez nincs elég fecskendő,
Tudod Szalontai! Te jó gépkezelő.
Három asszony fuj rád, s éget, mint a pokol,
Oltani nem tudod, jobb ha elkotródol…

Hely mikor még én is új tűzoltó voltam, 
Jártunk gyűlésekre, s elmulattunk ottan. 
Tűzoltó sisak volt, akkor még a pohár,
Hogy ez a jó szokás elmúlt régen, be kár!

Tűzoltó főszabály máskülönben ennyi:
„A tűzoltó tűzét ki ne oltsa semmi”.
A ki tűzzel oltja a tüzet a földön,
Azt szereti Isten, most és mindörökkön.

Borsody György tűzoltó főparancs-
nok társam névnapjára

Eljött a kiscsapat szerény hajlékodba. 
Jókívánságokkal kedves névnapodra.
Üdvözöl a csapat illő tisztelettel,
Imája e közben az Istenhez száll fel.

Parancsnokunk vagy Te, hű bajtárs és atyánk,
Segédkezet nyujtál amikor roskadánk.
Ha valakin a vész ütött fájó sebet,
A fájó sebekre ír volt tekinteted.

Amikor a lángok sírnak fejünk fölött,
Ott állsz, mint egy szikla ezer veszély között.
Ne lásd meg olyankor, ha osztasz parancsokat,
Hogy a népnek szennye gúnyosan kikacag.

Háládatlan szerep tűzoltónak lenni,
Időt, egészséget s életet áldozni.
De azért ne csüggedj, mi követünk bátran,
Veled érzünk, élünk, örömben, mint bajban.

Ha a nép hálátlan, megfizet az Isten,
Jutalmát munkánknak megkapjuk az égben.
De addig, míg eltart ez a földi élet,
Sok tavasz, nyár, ősz, tél boldogítsa élted.

Tűzoltók dala

Azért hogy önkéntes tűzoltó vagyok,
Az ég minden szép csillaga rám ragyog.
Szeretnek is a menyecskék, a lányok,
Ha úgy néha el-eljárok hozzájuk.

Van fess ruhám, rézveretes sisakom,
Oldalfegyver helyett éles csákányom.
Ha így díszben az utcán végig megyek,
Tisztelettel néznek rám az emberek.

Főparancsnok úr az én édesapám,
Parancsait megszegni sosem tudnám.
Vészben, bajban őtet bátran követem,
Érte, ha kell, feláldozom életem.

A 127 éves
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület

szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait

batyus jellegű tűzoltóbáljára a faddi Művelődési Házba.

A zenét szolgáltatja a Főnix Boys!
A bál bevételét eszközvásárlásra fordítjuk!

Belépőjegy: 2500 Ft/fő
Támogatójegy: 1000 Ft-os címletben

Belépőjegyek elővételben kaphatók a Művelődési Házban.

Bővebb információ:
 +36-74/447-460

JOTEKONYSAGI 
TUZOLTOBAL

2020. április 25-én, szombaton, 20 órakor kezdődő
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Dohóczkiné 
Zsuzsa csuhéi 

a Minigalériában

R E N D E Z V É N Y E I N K R Ő L  K É P E K B E N

A paksi Szaggató Zenekar Kultúra Napi koncertje
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Szeder, szedermálna, köszméte, riszméte
(telepítsen bogyós gyümölcsöket kertjébe)

A szeder az egész világon 
elterjedt bogyós gyümölcs. 
A tüskétlen hajtásúak a leg-
népszerűbbek. Máskor érik, 
mint a bogyósok többsége. 
Termése érett állapotban 
igen ízletes és értékes vita-
minforrás. Szörpöt, dzsemet 
készíthetünk belőle, vala-
mint a téli mélyhűtésre is 
kiválóan alkalmas. Kiskerti 
termesztésben szükséges az 

öntözése, mert 6-700mm vizet igényel. Elviseli a szárazabb 
időjárást is, de a tartós szárazság nem kedvez számára.

Termesztésükben a legnagyobb gond, hogy nehezen sza-
poríthatók, de ennek ellenére a legkönnyebb módszer a fej-
bujtás, amikor a sarjhajtásokat ívben meghajlítva – július vé-
gén – 15-20 cm mélyen földdel betemetjük, és rendszeresen 
öntözzük, ha meleg van. Következő év tavaszán, ha megjelen-
nek, a hajtások, le lehet választani az anyatőről. Akinek kedve 
van hozzá, alkalmazhatja ezt a szaporítási módot. A nagyüze-
mi termesztésben zöld- és rügydugványozással szaporítanak. 
A kiskertbe inkább vásároljanak a faiskolából. Gyökeres, kon-
téneres kiszerelésben igen kedvező árban hozzá lehet jutni. 
Telepítéskor 2,5 × 2 m-re (sor- és tőtávra) ültessük. Tavasszal 
és ősszel is telepíthető. 

Beültetés után 2-3 rügyre vissza kell metszeni. Támrend-
szert (karó, kordon) tegyünk! A szeder és a málna kereszte-
zésével előállított fajhibridek a szedermálnák. A hajtásrend-
szerük erősen tüskézett és kúszók. Ízük savanykás-édes, üdítő 
hatásúak. Termesztésük megegyezik a szederével.
Szeder fajták: Dirken, Loch Ness (Nessy), Thornfree, Hool 
Thornless. 

Szedermálna: Fertődi 1, Tayberry, Boysen, Theodor Rei-
mers.

A köszméte még napjaink-
ban is az egyik legkedvel-
tebb bogyósgyümölcsünk. 
Magas az: A, B1, C-vita-
min, pektin tartalma. Igen 
kedvező a citromsav, gyü-
mölcscukor és más anyag, 
ami igen jó hatással van a 
szervezetre, emésztésre. 
Felhasználása sokoldalú. 
Mélyhűtésre, szörp, bor, 
nyers lé készítésre, friss fogyasztásra egyaránt alkalmas. Ve-
gyes lekvárokba is tehetjük.

A köszméte északi típusú kevésbé érzékeny fajtákhoz tar-
tozik. A kánikulát, száraz meleget nem szereti. Árnyékos, 
hűvös, a kert északi fekvésébe telepítsük! Erős fagyokat meg-

sínyli. Bokrot és kisebb fácskát nevelhetünk belőle. 5,0-6,0 
pH értékű, lazább, levegősebb talajt szeret. Ültetés után min-
den vesszőt visszavágunk rövidre. A második évben 1-2db 
50-60cm-es vesszőt hagyunk, a többit rövidre vágjuk. A 3. 
évben és azután egy-egy bokron 3-4 hajtást hagyunk a nö-
vényen. Így 10-12 különböző korú gally, és vessző lesz. Mint 
láthatjuk, folyamatos ritkítást, ifjítást igényel. Támrendszert 
tegyünk és 2×1 m sor- és tőtávra ültessük kiskertben. 2-3 kg 
termést ad egy bokrocska, fácska.

Ha törzses köszmétét vásárol valaki faiskolában, akkor 
fontos tudnia, hogy ribiszke alanyra oltják! 

Ha valamilyen okból az oltvány rész elhal vagy lemetsszük, 
akkor a köszmétéből ribizli bokor is lehet.
Köszméte fajták: Pallagi óriás, Piros ízletes, Rolonda (liszthar-
matra tökéletesen rezisztensnek tartják), Zöld győztes. 

Riszméte vagy más néven, 
Josta. A josta a köszméte és a 
fekete ribiszke keresztezésé-
ből született, magyarul risz-
méte. Termesztése a ribisz-
kéjéhez hasonló. Termése 
kellemes aromájú, íze mind-
két szülőjére emlékeztető. 
Igen erőteljes a növekedése, 
ezért folyamatosan igényli 
az ápolást. Nálunk kevésbé 
elterjedt, de sok házi kertben 
kipróbálják.
Riszméte fajták: Josta, Rikó.

A bogyós növények kötelező növényvédelméről ne feled-
kezzünk meg! Tavaszi-őszi lemosózás lisztharmat és rovar-
kártevők ellen. 

Amennyiben kedvet kapott valaki a telepítéshez itt az alka-
lom! Ez a korai tavaszi időjárás kiváló a konténeres telepítés-
re. Jó kertészkedést kívánok!
 Benis Brigitta 
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelete  
a fás szárú növények védelméről

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaror-
szág Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a környezet vé-
delmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének általános szabálya-
iról szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat és a 
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Osztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet: Általános és értelmező rendelkezések
1. A rendelet hatálya

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 

Fadd nagyközség közigazgatási területén a közterületen lévő fás 
szárú növényállományra, valamint annak tulajdonosára, üzemel-
tetőjére, bérlőjére, haszonélvezőjére, használójára (a továbbiakban 
együtt: használó).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

törvény hatálya alá tartozó erdőterületnek, fásított területnek 
tekintendő földrészletekre,

b) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertekre, faisko-
lákra,

c) a természetvédelmi oltalom alatt álló területekre,
d) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendelteté-

sű területekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó területekre,
e) a fás szárú ültetvényekről szóló kormányrendeletben szerint, 

továbbá az energetikai célból termesztett, fás szárú növények-
ből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre,

f) a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,
g) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasz-

nosítására szolgáló fával borított területekre,
h) azon területekre, ahol a fásítást egyéb jogszabályok szabályoz-

zák.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) csonkolás: fás szárú növény olyan mértékű visszavágása, met-

szése, csonkítása, amely a fás szárú növény további növekedé-
sét visszafordíthatatlanul megakadályozza, vagy ellehetetleníti 
a fajra jellemző habitus kialakulását,

b) fás szárú növény: a fa és a cserje
c) fás szárú növény átültetése: fás szárú növény gyökerestül törté-

nő kiemelése és földlabdával történő áttelepítése,
d) törzsátmérő: a törzs földfelszíntől számított 1 m magasságban 

mért átmérője centiméterben számolva,
e) törzskörméret: a törzs földfelszíntől számított 1 m magasság-

ban mért kerülete centiméterben számolva,
f) ültetési időszak: a lombhullás és a rügyfakadás közötti időszak.

II. Fejezet: Eljárási szabályok
3. Közterületi ingatlanon történő fás szárú növények ültetése, 

fenntartása és kezelése
3. §

(1) Közterületen fás szárú növényt ültetni kérelemre, előzetes írásbeli 
engedéllyel, az ültetési időszakban lehet.

(2) Inváziós fás szárú növényt telepíteni nem lehet.
(3) Telepíteni őshonos fás szárú növényfajtákat lehet.
(4) A fás szárú növények közterületen történő telepítése során az egy-

séges, rendezett településkép kialakítása érdekében alkalmazkodni 
kell a már meglévő növényzethez és a környezeti adottságokhoz. 

(5) Kúszó, kapaszkodó fás szárú növény csak a használó saját tulajdo-
nában lévő kerítésre, ingatlanra vagy növényre futtatható fel.

(6) A közterületen ültetett fás szárú növény fenntartásáról, kezeléséről 
a használó köteles gondoskodni.

(7) A telepítés, valamint a fenntartás és kezelés költségei a használót 
terhelik.

4. §
(1) Fás szárú növények legkisebb ültetési (telepítési) távolsága közte-

rületen:
a) Gázvezeték legközelebbi pontjától a fás szárú növény tengelyé-

ig 2,0 m
b) egyéb (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gyengeáramú) 

vezeték legközelebbi pontjától, csapadékvíz elvezető árok szé-
létől a fás szárú növény tengelyéig 1,0 m

c) telekhatártól, ha nincs csapadékvíz elvezető árok
ca) kiskoronájú fa, cserje 2,0 m
cb) középkoronájú fa 3,0 m
cc) nagykoronájú fa 3,5 m

(2) Fás szárú növények közötti ültetési távolság alacsony (5 m-nél ma-
gasabbra nem nővő) növekedésű fás szárú növény esetén 5,0–6,0 
méter, magas (5 méternél magasabbra nővő) fás szárú növény ese-
tén 6,0–10,0 méter.

(3) Utcai légvezetékek alá, valamint a légvezetékektől számított 4 mé-
ter távolságban 3 méternél magasabbra nővő fás szárú növény nem 
ültethető.

(4) Fás szárú növény telepítésekor be kell tartani a közúti közlekedés-
ről szóló törvényben meghatározott távolságokat is.

(5) A növényültetés a közterület-használatot nem zavarhatja.
(6) Növényültetésnél az utcafronton a meglévő, vagy tervezett járda 

helyét biztosítani kell.
(7) A telepített növényzet a gyalogos, valamint a közúti közlekedés 

biztonságát nem veszélyeztetheti.

5. §
(1) Az építési munkák környezetében a megmaradó, a földmunkák 

0-4 méteres sávjába eső fás szárú növények védelmét a helyszínen 
kalodázással kell megoldani. A fás szárú növény védelmére a kivi-
telező köteles. 

(2) A fás szárú növény törzsétől számított 1 méteren belül, védett fás 
szárú növény esetén a lombkorona szélességében földmunkagép-
pel munkát végezni nem lehet, csak kézi földmunka végezhető.

4. Közterületi ingatlanon lévő fás szárú növény gallyazása, cson-
kítása, visszavágása, átültetése

6. §
(1) Közterületen lévő fákat gallyazni, csonkolni, visszavágni, átültetni 

csak kérelemre, előzetes írásbeli engedéllyel lehet.
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(2) Átültetés legfeljebb 20/25 cm törzskörméretű fás szárú növény ese-
tén engedélyezhető.

5. Az engedélyezés szabályai
7. §

(1) Fás szárú növény ültetése, gallyazása, csonkítása, visszavágása, át-
ültetése iránti kérelmet a polgármester, a több, mint 10 fát érintő 
kérelmet Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Jogi Bizottsága bírálja el.

(2) Fás szárú növény ültetése, gallyazása, csonkítása, visszavágása, át-
ültetése iránti kérelmet az 1. melléklete szerinti formanyomtatvá-
nyon kell benyújtani.

(3) Az engedély a kiállítását követő 6 hónapig érvényes.
(4) Aki fás szárú növényt engedély nélkül ültet, gallyaz, csonkít, visz-

szavág, átültet, továbbá aki fenntartási, kezelési kötelezettségének 
nem tesz eleget, 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására a polgármester jogo-
sult.

6. A kompenzáció
8. §

(1) A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendelet a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (4) bekezdése sze-
rinti esetben a pótlásra kötelezettnek a pótlási kötelezettséget 
pénzben kell teljesítenie.  

(2) A pénzbeli megváltást az engedélyben kell elrendelni.
(3) Pénzbeli megváltás kizárólag akkor állapítható meg, ha a pótlási 

köztelezettség közterületen túltelepítés miatt nem teljesíthető.
(4) A túltelepítés elkerülése érdekében a pótlási kötelezettség úgy is 

teljesíthető, hogy a pótlásra előírt fás szárú növény darabszámának 

egy része a kivágással érintett vagy más erre kijelölt közterületen 
elültetésre kerül, a fennmaradó törzskerület alapján számított pót-
lási kötelezettség pedig pénzben kerül megváltásra.

(5) A pénzbeli megváltás összege törzskerületi centiméterenként brut-
tó 700 Ft, de legalább bruttó 15.000 Ft. A kompenzáció összegét az 
erről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának 11746005-15414131 számú 
számlájára „pótlasi kötelezettség kompenzációja” jogcímen kell 
befizetni. 

(6) A befolyt kompenzáció teljes összegét fás szárú növények pótlásá-
ra, telepítésére, fenntartására, közterület-fenntartásra kell fordíta-
ni.

III. Fejezet: Vegyes és záró rendelkezések
9. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános köz-
igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a közigazgatási 
bírság kiszabása során a közigazgatási szabályszegések szankciói-
ról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Korm. rendeletet 
kell alkalmazni.

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

Záradék:

E rendelet 2020. január hó 22. napján a helyben szokásos módon ki-
hirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelete 
a nagyközség településképének védelméről szóló 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a településkép vé-
delméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (l) be-
kezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. (l) bekezdésben foglalt feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint az egyes 
települési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 43/A. (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:

1. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a nagyköz-
ség településképének védelméről szóló 11/2017. (VIII. 29.) önkor-
mányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (7) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(7) A gazdasági-, üdülő-, és strand területek, továbbá a Dombori üdü-
lőfaluban lévő vegyes területek kivételével az épületek magastetővel 
alakítandók ki.”

Záró rendelkezések
2. §

E rendelet az kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba, rendelke-
zéseit a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. január hó 22. napján a helyben szokásos módon ki-
hirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

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
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FERKELT SÁNDOR autószerelő

7133 Fadd, Béke utca 94.
 Tel.: 06/30-851-0577

Számítógépes diagnosztika, 

Elektromos rendszerek javítása, 

Műszaki vizsgára történő felkészítés, 

Teljes körű autójavítás 

Gumiszerelés, centrírozás

7133 Fadd, Béri B. Á. liget 4.

Telefon: 74/447-869
 30/273-9160
E-mail: mbea64@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök, péntek: 14.00 – 18.00

ko zme t i k u s

 ∙ Professzionális 
arckezelések

 ∙ MezoPen kezelés
 ∙ Gyémántfejes 

mikrodermabrázió

S Z E L E K T Í V  H U L L A D É K S Z Á L L Í T Á S I  N A P T Á R  –  2 0 2 0  –  F A D D
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TÁP, TAKARMÁNY ÉS 
 KISÁLLAT ELEDELEK

FEHÉR OSZKÁR 
7133 FADD, Mátyás király u. 37.

Telefon: (+36 30)57-85-167

 NYITVA: hétfő-péntek: 8-1130; 14-17
 szombat: 8-11
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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 

(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

Házi készítésű, adalékanyag nélküli  

termékek Benis Brigitta regisztrált 

őstermelő kínálatából – 06-30-957-32-16

AKTUÁLIS KÍNÁLAT

Még kapható fokhagyma
Étkezési célokra, disznóvágáshoz is tökéletes.

Különböző kiszerelésekben forgalmazom.

TOVÁBBÁ

Szárazbab a készlet erejéig
Lekvárok, erős paprikakrémek

Erőspaprika hűtőbe és felfűzve
Fagyasztott szilva, süteményhez, főzéshez

Kimért, minőségi sertés házi zsír
Tömött kacsa- és libazsír
Birsalmasajt, birskompót

Házi paradicsom ivólé, üveges lecsó
Sárgabarack pálinka

Házi tojás
Tömött kacsa, liba konyhakészen 

tyúk konyhakészen a készlet erejéig.
Szárnyasaim prémium kategóriásak a tömés / nevelés során  

semmilyen gyorsítót nem kaptak! 

Szeretettel várom termékeimmel,  
keressen a faddi piacon.
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Húsvéti játszót 
szervezünk a Művelődési Házban

2020. április 9-én, 

csütörtökön 10-12 óráig.

Szeretettel várjuk 
a gyermekeket, 

anyukákat, 
nagymamákat!

FADDI SE BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI
2019/20 TAVASZ

MÉRKŐZÉS DÁTUMA MÉRKŐZÉSEK
MÉRKŐZŐ 

CSAPAT 

MÉRKŐZÉS 

IDŐPONTJA

2020.02.23 vasárnap SZEKSZÁRDI UFC II – FADD felnőtt 16.00 óra

2020.02.29 szombat FADD – KISDOROG U19
felnőtt

12.00 óra
14.00 óra

2020.03.07 szombat NAGYMÁNYOK – FADD U19
felnőtt

12.30 óra
14.30 óra

2020.03.14 szombat FADD – ŐCSÉNY U19
felnőtt

12.30 óra
14.30 óra

2020.03.22 vasárnap APARHANT (Mucsfán) – FADD U19
felnőtt

13.00 óra
15.00 óra

2020.03.28. szombat FADD – KAPOSSZEKCSŐ U19
felnőtt

13.00 óra
15.00 óra

2020.04.05 vasárnap MADOCSA – FADD U19
felnőtt

14.30 óra
16.30 óra

2020.04.11 szombat BÖLCSKE – FADD U19
felnőtt

14.30 óra
16.30 óra

2020.04.19 vasárnap FADD – MÓRÁGY U19
felnőtt

15.00 óra
17.00 óra

2020.04.26 vasárnap KÖLESD – FADD U19
felnőtt

15.00 óra
17.00 óra

2020.05.02 szombat FADD – B.BÖRZSÖNY  ????? U19
felnőtt

15.00 óra
17.00 óra

2020.05.09 szombat SIMONTORNYA – FADD U19
felnőtt

15.00 óra
17.00 óra

2020.05.17 vasárnap FADD – GERJEN U19
felnőtt

15.00 óra
17.00 óra

2020.05.30 szombat FADD – PINCEHELY U19
felnőtt

15.00 óra
17.00 óra

2020.06.07 vasárnap DUNAKÖMLŐD – FADD U19
felnőtt

15.00 óra
17.00 óra

2020.06.13 szombat FADD – TOLNA II. felnőtt 17.00 óra


