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2020. augusztus

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fadd Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében köszönetemet fejezem ki
a járványhelyzet során helytálló, áldozatos munkát végző önkénteseknek,
az egészségügyi és szociális ágazat dolgozóinak.
További munkájukhoz kívánok kitartást, jó erőt, egészséget.
Fadd, 2020. július 10.

Tisztelettel: Fülöp János polgármester

2020. június 19-én rendhagyó módon búcsúztak az iskolánktól a végzős 8. osztály tanulói. Az utolsó osztályfőnöki óra után
az emeletes épület zsibongójában köszöntek el a tanáraiktól és
egymástól. A tanulók közül mindenki továbbtanulhat az első
helyen választott középiskolában. Sok sikert kívánunk nekik
céljaik eléréséhez.
A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusai

FELHÍVÁS

„Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozására
Tisztelt Faddiak!
Fadd Nagyközség Önkormányzata a településért hosszabb
időn keresztül, folyamatosan kiemelkedő munkát végző
állampolgárok, vagy közösségek tevékenységének elismerésére „Fadd Nagyközségért” elnevezéssel kitüntető díjat alapított.
A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozható azoknak a polgároknak, vagy közösségeknek, akik Fadd közművelődéséért, kulturális színvonalának emeléséért, sportéletének fejlesztéséért, illetve egyéb szellemi, erkölcsi és anyagi
értékeinek gyarapítása, hírnevének öregbítése terén kiemelkedő munkát végeztek.
A „Fadd Nagyközségéért” kitüntető díjat évente egy alkalommal, egyszerre legfeljebb két állampolgárnak, vagy közösségnek lehet adományozni. A kitüntetés posztumusz is
adományozható. A kitüntetés átadására minden évben az
október 23-i ünnepi megemlékezés alkalmával kerül sor.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díjra javaslatot tehet az
Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, bizottsága, a
Polgármester, az Önkormányzat intézményének vezetője,
továbbá a nagyközség polgárai.
A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat minden évben legkésőbb szeptember 15-ig írásban, a mellékelt adatlap kitöltésével kell eljuttatni a Polgármesterhez.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a kitüntetésre javasolt személyek, közösségek nevét,
munkásságuk ismertetését.
A felhívás és az adatlap letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.fadd.hu), valamint igényelhető a Polgármesteri
Hivatal titkárságán.
A javaslatokat a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület
elé, amely egyszerű szótöbbséggel dönt a díj adományozásáról. Várjuk megtisztelő javaslataikat.

Fadd Nagyközség Önkormányzata
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Faddi Hírek
ÖNKÉNT SEGÍTENI

Oláh Magdolna önkéntes területvédelmi tartalékos őrmester vagyok, 2018 óta szolgálok a Magyar Honvédség 6. Sipos
Gyula Területvédelmi Ezred 69. Horváth József Területvédelmi
Zászlóalj (Tolna megye) állományában önkéntes területvédelmi
tartalékosként, a tanítónői főállásom mellett. A járványügyi veszélyhelyzet bevezetésekor a zászlóalj megkeresésére kértem a
behívásom. Éreztem, hogy most tehetek a hazámért és hasznosíthatom a kiképzőimtől kapott tudást!
Bajtársaimmal egy héten belül bevonultunk, azt követően
szakmai felkészítésen vettünk részt, majd megkezdtük a magyarországi idősotthonok fertőtlenítését.
A fertőtlenítést csak szakképzett, védőfelszerelésbe öltözött
katona hajthatta végre magas hatásfokú fertőtlenítő anyaggal,
amely nem kis felelősséget rótt az állományra. Szokták mondani, hogy az időjárás a katona legjobb barátja, a mi dolgunkat
nem mindig könnyítette meg a meleg. Büszkén végeztük a feladatot, az ápolási intézmények számítottak ránk és csak egy cél
lebegett a szemünk előtt: teljesíteni, amit reggel parancsba kaptunk. A fizikai és lelki fáradtságot esténként közösen küzdöttük
le. A három hét alatt szinte családdá kovácsolódtunk, amely a
mindennapokban ritkán adatik meg. Az aktív állományú kato-

nák egyenragúként tekintettek ránk
és köszönetüket sem rejtették véka
alá! Örömmel és büszkeséggel tölt
el, hogy civil munkám mellett hasznosíthattam a Magyar Honvédségnél
szerzett szakmai tudásomat, segíteni
tudtam a járványügyi helyzet mielőbbi megszüntetését, valamint a most is
aktívan szolgálatot teljesítő katonákat
munkámmal támogathattam. Büszke
vagyok, hogy mindezt faddi származásúként tehettem!
Tanítónőként látom a mai generációt felnőni és bízom benne, hogy ők is
tesznek majd a hazáért! Ezzel a cikkel
a felnövekvő fiatal generációt, a volt
és jelenlegi tanítványaimat arra szeretném ösztönözni, hogy bátran vállaljanak önkéntes feladatokat, amivel
segíthetnek embertársaikon, környezetükön.

KATOLIKUS KARITASZ tájékoztatója
Kedves faddi testvérek!
Az elmúlt néhány hónapban a vírus járványnak köszönhetően nem tudtunk
találkozni, adományt gyűjteni, és persze
osztani sem. A pelenka pályázatot tudtuk
beadni, lebonyolítani és átadni. Vetőmagot és palántát osztottunk.
Itt jelzem, hogy állandó pályázataink
vannak, melyekről információt tudunk
adni akár péntekenként a ruhaosztásnál

is. Érdeklődjenek! Kiegészítően hozzáteszem, hogy leginkább annak tudunk segíteni, aki munkaviszonnyal rendelkezik.
A jövőben is nyitva tartunk péntekenként a szokott helyünkön, ha mégis költöznénk a szomszéd épületbe, azt kiírjuk.
Ezután is számítunk adományaikra, és
arra nézve közlésükre, ha tudnak valamilyen rászorultságról. Ezalatt nem csak
anyagi természetű ínségre gondolunk.

Tárják ki szívüket, és tekintsenek figyelmesen, gondoskodással társaikra.
Segítségünk csak egy csepp a tengerben,
de enélkül a tenger is kevesebb lenne. Ezzel a Teréz anyai gondolattal köszönök el.
Egészséget, nagylelkűséget, békés nyugalmat kívánva.
 Beszterczán Ágota, a csoport vezetője

Változás az Agrárkamara ügyfélfogadási rendjében!
Faddon a Falugazdász ügyfélfogadása szünetel. A továbbiakban a szekszárdi és a tolnai NAK irodákban áll az ügyfélszolgálat rendelkezésre. (Előre egyeztetett időpontban.)
Tolnai ügyfélfogadás (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
Hétfő		 8.00–16.00
Szerda		 8.00–16.00
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Losonczy Imre László (+36-70/479-6724)
Szekszárdi ügyfélfogadás (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9.)
Hétfő		 7.30–16.30
Kedd		 7.30–16.30
Szerda		 7.30–16.30
Csütörtök		
7.30–12.00
Péntek		 7.30–14.00
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Telefonszám: 74/510-030

A járványhelyzet függvényében ismét indulhat a

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
foglalkozás minden pénteken
a faddi művelődési házban 14 órától.
Minden egészséges mozgásra vágyó
érdeklődőt szeretettel vár:
Kákonyiné Zsuzsa Szenior Tánc Oktató
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Egy fejlesztési terv margójára
A kedves olvasó a következő oldalakon
egy településfejlesztési koncepciótervet
láthat. Története 15 évvel ezelőtt indult,
amikor meggyőztem a képviselőtársaimat arról, hogy töltsük föl az úgynevezett Fokot, ezzel értékes, szinte a falu
központjában lévő közterületet nyernénk.
Az évek során közösen gondolkodtunk a fejlesztési tervekről. Így aztán 3
évvel ezelőtt Koleszár Ferivel és kedves
feleségével, Karádi Zsófival és a képviselőkkel leültünk, hogy formába öntsük
elképzeléseinket.
Az egyik fontos megoldandó gondunk a községi strand hiánya. A másik
egy helyi termelőknek lehetőséget biztosító piactér létesítése. A régi strand
és a piac területe magánszemélyek tulajdonában van, így azokon az önkormányzat fejlesztéseket nem tud végrehajtani. A harmadik pedig, hogy ugyan
a Holt-Duna itt van szinte a faluban, a

partjára kiülni, sétálni vagy horgászni
szinte lehetetlen, hiszen el van zárva a
lakosság elől. A képviselőtestület és én
is úgy gondolom, hogy a Holt-Duna
közjó, amihez minden faddinak joga
van hozzájutni, és ha módunk van lehetőséget biztosítani a település lakóinak
arra, hogy sétáljanak a Duna-parton,
fürödjenek a strandon, ezt meg kell tennünk.
Természetesen a tervek megvalósulása esetén a Béri Balogh Ádám liget,
a Csokonai utca és az Öreg utca egy
része lakóinak életében változások következnek be. A fejlődés mindig változással is jár. A képviselőtestület már
kapott is egy beadványt 49 aláírással,
hogy töröljük a programot, mert ez
az aláírók érdekeit sérti, a nyugalmuk
megszűnik, ingatlanjaik értéke csökken. Bizonyos szempontból a tiltakozás
érthető. A képviselőtestületnek döntenie kell két csoport érdekei között.

Egyik a beadványt aláírók csoportja,
akik törölnék a fejlesztéseket és az eddigi állapot fenntartását kérik. A másik
csoport érdeke lenne, hogy a 100 %-os
támogatású pályázatokkal megvalósuló
strandon fürödhessenek, sétálhassanak
a Holt-Duna partján, rámehessenek egy
olyan stégre, ahonnan a tulajdonos nem
zavarja el, legyen egy hely, ahol a BMX
kerékpáros, gördeszkás fiataloknak lehetőségük van hobbijuk gyakorlására.
Én azt gondolom, hogy a falunk
azon lakói számosabbak, akik szeretnék
ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósulását látni. Én elkötelezett vagyok ez
ügyben, de arra kérem a kedves olvasót, hogy a képviselőtársaimmal, ha
találkoznak, vagy telefonon beszélnek,
erősítsék meg őket abban, hogy helyes
úton járunk.

Fadd, 2020. július 15.

Fülöp János polgármester

Helyszínrajz
Rekreációs
Fejlesztés Projekt
FADD
2019-től
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ÓVODA

Karanténon innen… és túl! – Mi történt a „Kismanóknál”?
Kedves Olvasók!
Legutóbbi beszámolómat a közelgő tavasz várható eseményeivel fejeztem be, amit sajnos felülírt a járványhelyzet.
A még időben megtartott és nagy sikernek örvendett bálok
anyagi bevétele 2 millió Ft volt, melyet a játékeszközök cseréjére, javítására fordítunk majd, valamint a jövőbeni kirándulások
utazási költségeit fedezi.
Ezúton is köszönjük MINDEN résztvevőnek, támogatónak a
segítséget!
Vártuk a jó idő beköszöntét, tervezgettük a közös programokat, szerveztük a kirándulásokat, az előttünk álló időszak
eseményeit, aztán, mint derült égből a villámcsapás, jött a hír:
karantén!
Elcsendesedett az ovi, és egy új helyzetben igyekeztünk folyamatosan tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, szülőkkel.
„Home office.” Barátkoztunk a kifejezéssel, kerestük a lehetőséget, az elérhetőségeket, és lassan átálltunk a virtuális munkára. Zárt csoportokban folytatódott a munka, heti váltásban,
mintha az oviban lennénk, úgy töltöttük fel a különféle foglalkozások anyagait, a játéklehetőségeket. Így segítve a szülőket,
hogy tartalmasan töltsék a gyerekek az otthoni napokat. Annak
ellenére, hogy nem volt személyes kapcsolat, nagyon örültünk
az aktív részvételnek, többen voltak, akik videót is megosztottak
egy-egy feladat megvalósításáról.
Az értekezletek, továbbképzések sem maradtak el, a neten
tovább folyt a munka, remélve azt, hogy minél előbb vége lesz
ennek a helyzetnek.
Megtörtént a pedagógiai programunk átvizsgálása, szükség
szerinti módosítása, lezárult az EFOP program.
A „csendes” időszak alatt lehetőség nyílt az intézmény tisztasági festésére, takarítására, a játékeszközök mosására.
Május 25-én jöttek újra gyerekek az oviba, de sok szülő ezután is otthon oldotta meg a felügyeletet. Nagy körültekintéssel,

A Boróka Ének és Néptánc Egyesület Énekkara augusztus 27-én (csütörtökön) 14 órától megkezdi próbáit a művelődési házban! Várjuk közénk mindazokat, akik szeretnek
énekelni, és szeretnének egy jó közösség tagja lenni!

állandó fertőtlenítéssel, csökkentett csoport létszámmal dolgoztunk, ügyelve a higiénés szabályok maximális betartására.
Nyáron is folyamatos nyitva tartással dolgozunk. Ez idő alatt
alkalmat biztosítunk a középiskolások kötelező 50 órás munkájának ledolgozására. Hárman éltek ezzel a lehetőséggel, a dajkák
munkáját segítették, valamint a gyermekek délelőtti tevékenységébe kapcsolódtak be.
Megváltozott körülmények között zajlott az óvodai beiratkozás is, de a szülők időben kaptak tájékoztatást a csoport elosztásokról, az ott dolgozó felnőttek személyéről.
A nagyok ballagása sem a megszokott keretek között zajlott.
Egy csoport kivételével mindenhol elköszöntek az ovitól, az óvó
néniktől. Bensőséges keretek között zajlottak az ünnepségek, a
szülők könnyes szemmel nézték a búcsú műsorait, megköszönték ők is a gondoskodást.
A kis „Pillangók” augusztusra halasztották a ballagást.
Bizony, a búcsúzás nem megy könnyen. Sem a gyerekeknek,
sem a felnőtteknek.
Hatványozottan érezzük ezt akkor, amikor végleg búcsút
mondunk az ovis életnek, befejeződnek a munkával teli napok,
évek.
Várnak a „gondtalan” nyugdíjas évek.
Maca óvó néni a kis „Katicáktól” búcsúzik, jómagam a „Macikáktól.”
A kis ovisokat felváltják az unokák, mindketten háromszoros
nagyiként várjuk az előttünk álló otthoni feladatokat, az új tanév
már nélkülünk kezdődik.
Reméljük, szeptemberben személyesen is lesz lehetőség a
gyerekektől, és a kollégáktól is búcsúzni.
Én most Önöktől köszönök el, Tisztelt Olvasók!
A következő beszámolót már más állítja össze. Köszönöm,
hogy olvasták az ovis híreket! Kívánok Mindenkinek további
szép nyarat!

Kárász Andrea óvódapedagógus

Néptánc csoportunkba
szeretettel várunk
táncolni szerető fiatalokat!
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ISKOLA

Digitális oktatás a „Gárdonyiban”

Márciusban rendkívül rövid idő alatt
kellett átállnia iskolánknak egy teljesen
más működési formára, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy sikerrel vettük
az akadályt. Pedagógusok, diákok és
szülők együttes munkájára volt szükség
ahhoz, hogy ez a rendszer megfelelően
működjön.
A digitális oktatásra két nap alatt átálltunk. Ez az óriási átalakulás, az új
feltételrendszer kialakítása és a mindennapi élet lehetőségeinek beszűkülése sok
családnak stresszt jelentett. A legfontosabb volt ebben az időszakban a lassítás,
a gyerekek, a szülők és a pedagógusok
kölcsönös partnerségén alapuló együttműködése.
Az első napokban a kapcsolattartás
módjának kialakítása elengedhetetlen
feladat volt. Felmértük tanulóink digitális lefedettségét, ellátottságát. Számos
eszközt kezdtek el használni a diákok,
a pedagógusok és a szülők. A pedagógusok elképesztő szorgalommal és lelkesedéssel vágtak bele az új képességek,
eszközök és megoldások megismerésébe, és mindezt a szülőkkel és diákokkal
közösen tették. Természetesen komoly
kihívást jelentett ezeket megismerni,
tartalmat gyártani hozzájuk, valamint
kiválasztani, mi illik leginkább az adott
gyerekhez, célhoz, feladathoz, tudásszinthez és persze technikai környezethez.
A tanítók, tanárok az adatvédelmet és
a személyiségi jogokat tiszteletben tartó,
kreatív megoldásokat alkalmaztak a digitális oktatás során.

A diákok gyorsan átálltak az új eszközök alkalmazására, hiszen ez nekik egy
ismertebb terep. Voltak, akik a terhelést,
a sok képernyő előtti kötelező feladatot,
számonkérést, az eltérő platformokat, a
feszültséget, a bezártságot és a sok változást jól viselték. Sajnos azonban akadtak
olyan tanulóink is, akik nem annyira jól
tűrték ezt a kihívásokkal teli helyzetet.
A legtöbb problémát az otthoni
együttműködés kialakítása okozta, hiszen a többgyermekes családokban nem
volt magától értetődő, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő számú digitális
eszköz. Ezen kívül az otthon dolgozó
szülőknek is nehézkes volt a munkának,
a háztartásnak, a több gyerekkel való törődésnek és az iskolai feladatoknak egy
időben történő ellátása, összehangolása.
Jelentős kihívást jelentett a digitális
eszközökkel nem rendelkező, illetve az
azokhoz egyáltalán nem értő gyerekek
elérése. A hátrányos helyzetű családok
esetében a postázás, fénymásolás, illetve
egyéb hasonló megoldások merültek fel,
de ezek nem igazán használhatók olyan
hatékonysággal, mint a különböző digitális platformok. Voltak tanulók, akiket a
Csillagpontba irányítottunk, ahol segítséget kaphattak a tanulásukhoz. Az ott
tevékenykedő kolleganőinknek ezúton is
köszönjük a sok segítséget.
A távoktatásban az önálló tanulás jóval hangsúlyosabb szerepet töltött be, hiszen a diákoknak a megosztott anyagok
segítségével egyedül kellett feldolgozniuk a tananyagot. Az alsó tagozaton na-

gyobb kihívás volt az online tanítás, hiszen a kicsiknek nagyobb szükségük van
a személyes jelenlétre, így a szülőkre nagyobb feladat hárult, le kellett ülni melléjük, hogy haladni tudjanak a tanulásban, valamint a fotókat is ők készítették
el a feladatokról és küldték el nekünk.
Azt örömmel láttuk, hogy a hirtelen
jött „szünetet” a gyerekek felelősségteljesen élték meg, de az is elmondható,
hogy voltak inaktív gyerekeink is az új
munkarendben. Velük június 2-tól felzárkóztató foglalkozásokon próbáltuk
pótolni az elmaradt feladatokat.
Persze kisebb-nagyobb gondok akadtak menet közben, de azt hiszem ezen
nem lehetett csodálkozni. Szerencsére
minden problémára találtunk megoldás,
nagyon aktív és segítőkész volt a rendszer minden szereplője.
Nagyon büszke vagyok kollégáimra
és nagyon hálás vagyok nekik azért a
hozzáállásért, mellyel a napi teendőiket
végezték. Többen – iskolás gyermekeik
mellett-, akár éjszakába nyúlóan ültek
a gép előtt és azon munkálkodtak, hogy
a faddi iskolások zavartalanul be tudják
fejezni az idei tanévet.
Nagyon köszönjük a gyerekek szüleinek, a Család- és gyermekjóléti központ
szakembereinek, hogy pozitív hozzáállásukkal és rendkívüli energiájukat mozgósítva segítették gyermekeik, és ezáltal
a mi munkánkat is.

Márkus Tiborné
intézményvezető-helyettes

Napi horgászjegy árusítás
Helyszín

Cím

Telefonszám

Nyitva tartás
Hétfő-péntek

Szombat

Vasárnap

Faddi Sporthorgász
Egyesület

7133 Fadd,
Arany J. u. 200.

74/546-010
70/320-1952

8.00-11.30
13.00-15.00

–

–

K&K Horgászbolt

7133 Fadd,
Széchenyi u. 21.

30/576-0784

8.00-12.00
13.00-17.00

8.00-11.00

–

Fortuna Lottózó - Ká- 7133 Fadd, Váci M. u. 2.
vézó

30/311-2277

8.00-12.00
14.00-20.00

8.00-12.00
14.00-20.00

9.00-12.00
14.00-19.00

D&K Panzió

7133 Fadd, Volent öböl

74/447-458

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Margaréta Motel

7133 Fadd, Volent öböl

30/372-4998

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Játékbolt, Dombori

7133 Dombori, központ

Változó

Változó

Változó

Béta Horgászbolt

7130 Tolna,
Deák Ferenc u. 12.

8.00-11.00
14.00-17.00

8.00-12.00

–

74/442-583

Programok
Fadd-Domboriban
◊ 2020. augusztus 7-9.		
Kajak-Kenu Vidék Bajnokság
◊ 2020. augusztus 22.		
Triatlon fesztivál
◊ 2020. szeptember 18-20.
10 személyes Sárkányhajó
Magyar Bajnokság és Szabad
idős verseny
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S Z AV A K O N I N N E N É S T Ú L

„HOGYAN ÉLHETJÜK MEG…?”
(a kiszolgáltatottságainkat)

„Mennyi mindent kell még
megtennem a bennem rejlő
ragaszkodás, gyűlölet, büszkeség
és féltékenység ellen! Ezekre
minden áldott nap oda kell figyelni.”
(Tendzin Gjaco)

A Faddi Hírek márciusi számában írtam arról az
ötletemről, hogy a maga útjára szeretném bocsátani a „Hogyan élhetjük meg” sorozatomat. (Az
első alkalommal az idős korról elmélkedtünk közösen.)
Olyan témákat próbálok megtalálni, ami
mindannyiónkat ízig-vérig érint, és nem kívülről
elmélkedünk felette, hanem belülről éljük meg
ezeket. Ki-ki a maga egyéniségével, habitusával,
fiatal vagy idős kora tüneteivel.
Most, ahogy mondani szokták, valóban az utcán hevert a téma. A „Maradj otthon” bíztatása
átprogramozott bennünk sokmindent. Gyorsan
terjedt a világjárvány. Gondolataink csapongtak
a jó és a rossz között. A vagyon, a rang, az iskolázottság esetlegessé kezdett válni. Kiszolgáltatottak lettünk, szinte egyik napról a másikra, egy
láthatatlan vírusnak.
A kiszolgáltatottság definíciója így hangzik:
„Mások kényétől, hatalmától való teljes függés.”.
Éppen ezért, nem elég csak a járványadta
árulkodó érzésekre gondolnunk, mert gyermek-

korunktól kezdve ezernyi kiszolgáltatottságra
utaló mozaikkocka akar összeállni életünk festményére.
Emberek (főnökök, szülők, testvérek, rokonok, társak, tanárok, lelkészek, vezetők) tudnak
önkényeskedni, birtokolni és erőszakossá válni.
Kiszolgáltatottakat gyűjteni maguk köré.
Igen. Valószínű, hogy el lehet érni egy függő
állapotot erőszakkal.
A biztonság, a gondolkodás, a stabilitás, az
empátia, a tiszteletadás megvonásával. A távolságtartással, az elutasítással, egy kiszámíthatatlan
magatartással, manipulációval és sorolhatnám tovább az „eszközöket”. – Sajnos sokszor vagyunk az
emberek kénye-kedvének kitéve. Ezt a fajta súlyos
érzést még a hívő embereknek is nehéz hordoznia.
Tudom jól, hogy nem csupán embereknek vagyunk (vagy általunk mások is vannak) kiszolgáltatva, hanem az életadta próbatételeknek is. A
természeti katasztrófáknak, baleseteknek, halálnak, betegségnek.
Ennek a sorozatnak a mostani alcíme az, hogy
hogyan élhetjük meg ezeket a nehéz állapotokat?
Most lehet így is és lehet úgy is. Lehet „szemet
szemért és fogat fogért”, de lehet azzal az indulattal is, hogy finoman közeledünk a másik lelkéhez,

hiszen olyan törékeny minden emberi lélek. Kön�nyen kiszolgáltatottá válik.
Érdekes dolog, hogy a kiszolgáltatottságot kiszolgáltatottsággal lehet meggyógyítani. Addig,
amíg az emberi erőszak megbéníthatja az embert,
addig a Jézustól való függés meggyógyíthatja a
sebzett életünket. Benne nem csalódhatunk, mert
Krisztus a maga életében megtapasztalta, hogy
milyen is kiszolgáltatottnak lenni.
Azt gondolták az akkori vezetők, hogy bármit
megtehetnek Krisztussal. Mert a hatalom az ilyen.
Gondoljatok csak a Gecsemáné kertben való tusakodására Jézusnak. Vagy a nagypénteki eseményre, vagy Júdás árulására. Milyen jó, hogy Jézus
felülemelkedett ezeken s egyedül csak az atyjának
akarta kiszolgáltatnia magát.
Ez egy másfajta függés, mint amivel kezdtem
a cikkemet. Nincs szó ERŐ(szak)-ról, csak ERŐRÖL benne.
Az Istentől való függés szent kiszolgáltatottságot jelent. Öröm általa és belőle élni, hiszen Ő
megbízható védelmező, kiszámítható, együttérző.
Ő a feltétel nélküli szeretet adója.
Az egyik kiszolgáltatottságból átlépni egy
másik kiszolgáltatottságba, csodálatos élmény.
Megfizethetetlen ajándék! ERŐ az erőszak világában.

Deméné Miksa Zsuzsa

VA L L Á S
„Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál,”
(Pál levele a Rómaiakhoz 8. fejezet, 28.
vers)

Áldás, békesség!

betegség nagyon sok mindent elvesz tőlünk,
ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy újból
észrevegyük, mi a legfontosabb az életben!”
(ismeretlen szerző)
Vajon észrevettük?
Szeretettel várjuk Önöket alkalmainkra, hogy Isten felnyithassa szemünket és életünket arra, ami igazán fontos:
Vasárnap
10.00 Istentisztelet
Gyermekistentisztelet, a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan. A gyermekistentiszteleten a gyermekek énekeket tanulnak, építő történeteket hallgatnak és azokkal kreatív formában foglalkoznak.

Csomós Balázs református lelkipásztor

Miért engedte meg Isten…?

Talán többen föltettük már a kérdést, miért engedte meg Isten, hogy az elmúlt hónapokban a világ a feje tetejére álljon?
“Az emberiség pontosan azt a betegséget kapta, amelyikre szüksége volt.
Már nem értékeljük az egészséget, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük - az egészségünkkel foglalkoznunk kell. Már nem értékeljük a természetet körülöttünk, ezért kaptunk egy betegséget, hogy minél kevesebbet
tartózkodjunk a természetben. Már elfelejtettük hogyan kell családokként
élnünk, ezért kaptunk egy betegséget, amely bezárt minket otthonainkban,
hogy megtanuljunk újra családként élni. Már nem tiszteljük az öregeket,
ezért kaptunk egy betegséget, amely emlékeztet az öregek sérülékenységére.
Már nem értékeljük az egészségügyi dolgozókat, ezért kaptunk egy betegséget, amely emlékeztet a pótolhatatlanságukra. Már nem tiszteljük a tanárokat, ezért kaptunk egy betegséget, amely bezárta iskoláinkat, hogy a szülők
maguk próbálják tanítani gyermekeiket. Azt gondoltuk, hogy mindent megvehetünk, mindenhol ott lehetünk azzal és akkor, amikor csak akarunk, ezért
kaptunk egy betegséget, ami megmutatja, hogy mennyire nem természetes
dolog is ez. Szabadidőnket bevásárló központokban töltöttük, ezért kaptunk
egy betegséget, hogy megértsük, a boldogságot nem lehet megvenni. Nagyon
sokat foglalkoztunk a külsőnkkel és mindig összehasonlítottuk azt másokkal, ezért kaptunk egy betegséget, ami eltakarta arcunkat maszkokkal, hogy
megértsük, szépségünk nem ott van. Azt gondoltuk, a Föld urai vagyunk,
ezért kaptunk egy betegséget, hogy ez az egészen aprócska láthatatlan valami
megszelídítsen minket, iránymutatást adjon és egy kis megbékélést is. Ez a
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Kiállítás a művelődési ház mini galériájában Buchmüllerné Margó képeiből
Margó így mutatkozik be nekünk:
„Festeni már gyerekkoromban kezdtem, több-kevesebb sikerrel.
Később felnőttként is próbálkoztam, de akkor sem voltam elégedett
az eredménnyel. Nem volt alkalmam tanulni sem az ecsetkezelést,
sem a színek keverését, sem egyéb technikákat. Aztán 3 évvel ezelőtt barátnőim megleptek a születésnapomon egy jobb agyféltekés
rajztanfolyammal Ódry Krisztinánál! Nagyon boldog voltam! Ma is
köszönöm, ez adott egy nagy lökést a továbbiakra! Először csak rajzolgattam, és teljesen elvarázsolt a tudat, hogy bárkit le tudok rajzolni. Majd óriási önbizalommal és izgalommal elkezdtem festeni. Első
próbálkozásaim szintén gyengéknek bizonyultak. Ekkor kezdtem el a
neten böngészni. Találtam több online festő tanfolyamot, és sok művész alkotását tanulmányoztam. Így jutottam el idáig.
Imádom a vizeket, fákat, tájakat, „kis falunk” gyönyörű adottságait.
Készülök portré festésre is, de ez még nagyon az első lépéseknél tart.”

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

Süli János: Az atomerőmű-építés Magyarország érdeke
Magyarország érdeke az, hogy nemzetközi együttműködéssel
megépüljenek az új blokkok a paksi telephelyen – mondta a beruházásért felelős tárca nélküli miniszter egy interjúban.
Süli János az M1-en kifejtette, hogy az épülő paksi blokkok
teljesítményét a hagyományos erőművek évi 17 millió tonnányi
széndioxid-kibocsátásával tudnák csak kiváltani. Ennél még a
teljes magyarországi közlekedés kibocsátása is jóval kevesebb,
12 millió tonnányi, az erdők reprodukciós képessége pedig éves
szinten mindössze 6 millió tonna.
Az atomerőmű nem ellensége a nap- és a szélenergiának, de
nem szabad elfelejteni, hogy az utóbbiak függenek az időjárástól – mondta.
A tavaly decemberi 7105 megawattos energiafelhasználási
csúcshoz például a naperőművek mindössze 9 megawatt teljesítménnyel tudtak hozzájárulni, miközben a teljes belföldi kapacitás 1200 megawatt. Állandó ellátást a szélerőművekre sem
lehet alapozni, hiszen nagyon alacsony kihasználtsággal működnek – tette hozzá.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori kormányának a felelőssége az időjárástól független, biztonságos, és
kiszámítható energiaellátás, ezért – jegyezte meg – alighanem
a baloldal is másképp viszonyulna a paksi beruházáshoz, ha nem
ellenzékben lenne. Hozzátette, hogy az atomenergiára nemcsak
Magyarország számít, hiszen világszerte egyre inkább felismerték a jelentőségét, és a térség több állama is új erőművek építését tervezi.
Süli János szerint biztonsági okokkal sem lehet érvelni a paksi
beruházás ellen.

A magyar előírások nemzetközi viszonylatban is rendkívül
szigorúak, az új blokkok ennek megfelelően, illetve ezeket is
meghaladva különleges biztonsági és védelmi rendszerekkel
épülnek.
A 283 ezer oldalnyi engedélykérelem is igazolja, hogy az
erőmű semmilyen körülmények között nem veszélyezteti a környezetét. A reaktort kettős kupolarendszer védi, a létesítmény
akár egy repülőgép becsapódását, és jelentős erejű földrengéseket is elvisel – hangsúlyozta.
A miniszter a Kossuth Rádióban a beruházás pénzügyi hátteréről is beszélt.
A projekthez Oroszország megfelelő hitelt biztosított, amely
bármikor kiváltható kedvezőbb kamatozású megoldással –
mondta.
Paks II. gazdasági életképességét az EU is megerősítette, hiszen számításaik szerint az új blokkok élettartama alatt a profit
el fogja érni a 7,35 százalékot. Az uniós előírások alapján a beruházás kiírásainak 55 százalékát nemzetközi tendereken kell
meghirdetni. Példaként említette, hogy az iránytechnikai beszerzést német-francia, a turbinasziget megvalósítását pedig
amerikai-francia cég nyerte el – közölte. Süli János megerősítette, hogy az építkezés földmunkái 2021 elején kezdődhetnek el.
A kivitelezés során 8 millió köbméter földet kell kitermelni, ezért
azt szeretnék, ha a munkálatokra minél előbb meg tudnák szerezni az engedélyt.
Forrás: https://www.vg.hu/vallalatok/energia/suli-janos-az-atomeromu-epites-magyarorszag-erdeke-2374994/
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C I V I L S Z E RV E Z ET E K É L ET É B ŐL

Faddi Nyugdíjasok Egyesülete

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy átköltöztünk az új nyugdíjas irodánkba.
Helye: Fadd, Templom u. 6. szám (a volt védőnői rendelő). Itt kapott helyet
a fogadóhelyiség mellett egy konyharész és egyéb járulékos helyiségek is. Itt már
villany, víz és korszerű fűtés is van, így a téli hónapokban tudjuk fogadni tagjainkat. Festés, takarítás után berendeztük a helyiségeket, így igen barátságos, esztétikus környezetet tudtuk varázsolni. Ezúton köszönöm meg Fadd Nagyközség
Képviselő testületének, hogy gondoskodtak rólunk, nyugdíjasokról. Köszönöm
azon tagjainknak a munkáját, akik több napon keresztül dolgoztak, festettek, képet, terítőket, s egyéb dísztárgyakat hoztak a helyiségek szebbé tétele érdekében.
Az elmúlt két fogadóórát az eddigiekhez hasonlóan sokan látogatták. Fogadóóráink időpontja változatlan: minden szerdán 14 órától.

Ádám Imréné elnök

KÖZÉRDEKŰ

Családsegítés és gyermekvédelem veszélyhelyzetben
A humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet több szempontból is
kihívást jelentett a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó munkatársak számára. A szolgáltatást a megváltozott igényekhez alkalmazkodva kellett biztosítani a veszélyhelyzethez leginkább szükséges eszközökkel és módszerekkel.
Az egyénekre, gyermekekre, családokra új típusú problémák hárultak. A családoknak az eddig megszokott életritmusukhoz képest jelentősen megváltozott körülményekhez kellett alkalmazkodniuk. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, továbbá a
krízishelyzetek elhárítása fokozott figyelmet igényelt. Munkánkat a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett végeztük. Ügyfeleinkkel
a minisztérium által közzétett útmutatóban foglaltaknak megfelelően
tartottunk kapcsolatot. Sajnos személyes ügyfélfogadásunkat fel kellett
függeszteni, klienseinkkel, a hozzánk fordulókkal telefonon, ill. elektronikus formában kommunikáltunk és láttuk el őket információkkal.
Létrehoztuk közösségi oldalunkat, mely új csatornát nyitott a kapcsolattartás terén, emellett hasznos, közérdekű posztokkal igyekeztük ellátni

az érdeklődőket. A Központunkhoz beérkezett jelzéseket folyamatosan
fogadtuk, kivizsgáltuk, a társintézményekkel folyamatosan konzultáltunk, segítettük egymás munkáját. Több esetben szükség volt személyes
jelenlétünkre, melyet az előírt védőeszközök használata mellett történt.
Tapasztalataink szerint fokozottabban jelentek meg a napi megélhetési
problémák, szülő-gyermek kapcsolattartási gondok, valamint a digitális
oktatásra való átállás nehézségei. Ügyfeleink számára igyekeztük azonnali megoldásokat keresni problémáikra. Tapasztalataink szerint a személyes kapcsolat fenntartására komoly igény volt ügyfeleink részéről.
Emellett az intézmények, szervezetek együttműködése elengedhetetlen
volt.
Szolgálatunk 2020.06.02-től ismét a megszokott hétfő-szerda-pénteki napokon tartja Faddon ügyfélfogadását.
2020.06.29-2020.07.02 között az elmúlt évek hagyományainak
megfelelően a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház munkatársaival
megtartottuk Nyári Játszóházunkat.

Élelmiszerosztás
A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat „Jótevők” kampánya keretén belül 2020. februárjában tartós élelmiszercsomagok kiosztására került sor Fadd településen a hátrányos- és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok számára. A csomagok
átadására a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében került sor Szolgálatunk munkatársa, valamint a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat önkéntesei közreműködésével.
A kampány keretén belül közel 90 család részesült adományban, melyet az érintettek
örömmel fogadtak.
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KÖZÉRDEKŰ
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 8/2020. (IV. 27.) önkormányzati
rendelete a közterületen történő szeszesitalfogyasztás tilalmáról
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nevében eljárva Fadd
Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Fadd nagyközség közigazgatási területére és az ott tartózkodó természetes személyekre terjed ki.
2. § A közterületen szeszesitalt fogyasztani, szeszesitalt tartalmazó tárolóeszközt
nyitott állapotban testközelben tartani nem szabad, kivéve:
a) az érvényes közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a szeszesital árusítására jogosult vendéglátóipari üzlet által
használt közterületen (teraszán, előkertjében, fogyasztópultjánál) nyitvatartási időben,
b) közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással, egyéb – külön
jogszabályban meghatározott – engedéllyel tartott rendezvény területén,
vagy
c) a december 31. napján 20.00 órától a következő év január 1. napján 6.00
óráig terjedő időszakban.
3. § A rendelet alkalmazásában:
1. közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tartja
nyilván, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a
közforgalom számára megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterületet, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;
2. szeszesital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a pontja szerinti ital.
Záró rendelkezések
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Fadd
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva
tartásának korlátozásáról, valamint a közterületen való szeszesital-fogyasztás
korlátozásáról szóló 24/2009. (XI. 6.) rendeletének 5. §-a, valamint 6. §-ának
b) és c) pontja hatályát veszti.
Fülöp János
polgármester

Dr. Percsi Elvira
jegyző

Záradék:
A rendelet 2020. év április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került. 
Dr. Percsi Elvira jegyző

Véradás

Augusztus 6-án (csütörtökön)
13.00 –17.30 óráig
a faddi művelődési házban.
Feltétlenül hozza magával személyazonosító
igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját!

KÖNYVELÉS
FADDON
Több mint 10 éves tapasztalattal, 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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Faddi Hírek

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

Fuvarvállalás! Sóder, építőanyag
kiszállítása 3,5 tonnás billenős
kisterherautóval kedvező áron!

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.

Szeretettel várom termékeimmel, keressen a faddi piacon.

SCHULLER termékek:
• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, takarófóliák
• 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

11,5 kg-os PB-gáz
házhoz szállítása INGYENES

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!

