
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május

Egy kis séta!
Felnézek az égre,
Nem látok egy felhőt sem,
Árad a nap fénye.
Magától indul lábam,
Egy kis sétára,
Erdőn, mezőn kóborlok
Nyugalmat találva.
Bokrok alatt, tisztáson,
Százszorszép bókol,
A nyíratlan fűbe
Kis gyík fut-szalad, oson.
Bujkáló utak szélén
Kökény karmol fenn és lenn.
Ragaszkodik békéjéhez,
EMBER, itt már nincs helyed.
Pedig vissza kéne szokni,
Legalább egy sétára!
Mindenki de sokat nyerne,
Ha az erdőbe egy-egy sétára visszatalálna!

Pécs, 2008. október
Dohóczkiné Zsuzsa

Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát!
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Adomány Nagygejőcnek
Fadd Nagyközség Önkormányzata jótékony-
sági felhívást intézett a faddi lakosokhoz a 
kárpátaljai Nagygejőcért. Az önkormányzat, 
intézmények, helyi vállalkozók, civil szer-
vezetek és magánszemélyek felajánlásaiból 
736.500 Ft gyűlt össze, amit 2015. április 
1-jén adott át Fülöp János polgármester Pá-
pai Gábornak, a nagygejőci református gyü-
lekezet lelkipásztorának.

2015. április 1-jén kora hajnalban né-
gyen indultunk Nagygejőcre, hogy elvi-
gyük az adományt a település lakóinak. 
Nagygejőc, kárpátaljai település, Fadd-
tól 470 km-re fekszik.

Némi várakozás után Záhonynál lép-
tük át a határt: Bényi András, Fülöp János, 
Fülöpné Zemkó Mária és Himmel Mihály. 
A túloldalon várt bennünket nagytisztele-
tű Pápai Gábor lelkipásztor és presbitere, 
aki a nap folyamán segítségünkre volt a 
tiszteletes úrral együtt. Segítségük nél-
kül küldetésünket nem is tudtuk volna 
teljesíteni, hiszen a pénzadományon tar-
tós élelmiszert kellett vásárolnunk, amit 
az ungvári nagybani piacon tettünk meg 
(miután a forintot hrivnyára váltottuk, 
teljesen hivatalosan, pénzintézetben). 
Természetesen a tiszteletes úrtól és pres-
biterétől kértünk tanácsot: mit vegyünk, 
mi jelentene leginkább segítséget a csa-
ládoknak. Az összegyűlt pénzből nagy 
mennyiségű tartós élelmiszert tudtunk 
vásárolni: 852 kg lisztet, 570 kg cukrot, 
570 kg rizst, 570 kg hajdinát, 570 kg búza-
darát és 570 liter étolajat.

Ez nem is volt olyan egyszerű dolog, ek-
kora mennyiséget egy helyen csak úgy tud-
tak adni, hogy megrendelték, odahozatták, 
mi pedig megvártuk a szállítmányt. Így volt 
a legegyszerűbb, egy helyen megvenni min-
dent. A várakozás ideje alatt a tiszteletes úr 
fuvart szervezett, mert egy mikrobuszba 
nem fért bele ez a nagy mennyiségű élelmi-
szer, mi pedig körülnéztünk a piacon.

Mire mindent meghoztak, elmúlt 2 óra, 
utána elvittük Nagygejőcre az élelmiszert, 
kipakolás az autókból, bepakolás a közössé-
gi házba, bizony késő délután lett. Nem in-
dulhattunk azonban haza, mert a parókián 
a tiszteletes asszony ebéddel várt bennün-
ket. A finom ebéd elfogyasztása után még 
megnéztük a templomot.

Pápai Gábor lelkipásztor 5 éve szolgál a 
településen. A Nagygejőci Református Egy-
házközség 557 lelket számlál. A közösség a 
139 éves egykori református tanítói lakás és 
iskola részleges felújításával 2014-ben lét-
rehozta gyülekezeti termét, és felújította a 
református templomot is. A tiszteletes úr és 

felesége közösséget is épít: a hitoktatáson túl 
a gyerekekkel fát, virágot ültetnek, kirándu-
lásokat tesznek, előadásokat, filmvetítéseket 
szerveznek, a gyülekezeti terem közösségi 
házként funkcionál. Pályázati támogatással 
tudtak különböző eszközöket beszerezni: 
„Küldetésünknek érezzük azt, hogy audio-
vizuális technikai eszközökkel tovább tud-
juk adni azt az értékrendet, hitet és kultúrát, 
amit a gyerekek irányába magyar nyelven 
tolmácsolhatunk.” – mondta a tiszteletes.

Vendéglátóinktól megtudtuk, hogy az 
1060 lelkes faluban 80 százalékos a munka-
nélküliség. Semmiféle segélyt nem kapnak. 
A kertekben többnyire megtermelik, amire 
szükségük van, sokan tartanak szarvasmar-
hát, sertést, baromfit. A fölösleget elviszik 
Ungvárra, a piacra, eladják, így jutnak némi 
pénzhez.

A vásárolt tartós élelmiszerekből össze-
állított csomagokat húsvét előtt osztották ki 
a rászoruló nagygejőci családoknak.

 Fülöpné Zemkó Mária

A kárpátaljai Nagygejőc településnek adományoztak: 
Baptista Gyülekezet
Bényi András 
Bényi Andrásné
Bényi Dávid
Berki István
Dr. Boros Hilda
Dr. Dobos István és társa 
Dr. Percsi Elvira
Dr. Soós Lászlóné 
Dr. Tóth Tamás
Dunagro Szövetkezet
Dunahyb Kft.
Fadd Nagyközség Önkormányzata
Fatodi Kft.
Fülöp János
Fülöpné Zemkó Mária
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Gyimóthy Kálmánné

Horváth Éva
Horváth Gáborné
Horváth Jánosné
Ifj. Dr. Dobos István
Kocsner Antal
Laczkó Tibor
Manfredi Márió
Márkus György
Mihálovics Istvánné
Németh István
Ónusz Tímea
Palcsó Gábor Géza
Papp Szilárd
Református Egyház 
Soponyai Mihály
Tanács Géza
Venyige Szövetkezet
Zámbó Zoltán
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FADDI BÚCSÚ

„Ne félj, mert megváltottalak!”

2015. május 31-én (vasárnap), 

A TEMPLOM NAPJÁN
9 órakor

ZARÁNDOK testvérek fogadása 
és a faddi civil szervezetek bevonulása zászlókkal

10 órakor
ÜNNEPI SZENTMISE

Közreműködik: Magyarország Honvédelmi Minisztériumának 

katonazenekara

11 órakor
A Tátika Gyermektánccsoport ünnepi műsora 

Bali Ervinné vezetésével, Szemerei Eszter közreműködésével

Baptista testvéreink előadása

Sárpilisi Gerlice Madár  
Hagyományőrző Együttes műsora

Szeretetlakoma süteménnyel, gyümölccsel

Kérjük, hogy támogatójegy vásárlásával  
járuljon hozzá a templom belső felújításához!

Gáti Mariann Meseháza és az Ódry Galéria várja az érdeklődőket.
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Tájékoztató a Fadd Nagyközségi Önkormányzat 
hivatalában és intézményeiben történt személyi változásokról

Tisztelettel tájékoztatom a tele-
pülés lakosságát, hogy 2015. év I. 
harmadában több személyi válto-
zás is történt a Polgármesteri Hiva-
talban.

2015. március 31. napjával Herczig 
Gáborné jegyző 43 évi közszolgálati 
jogviszonyban töltött idő után nyug-
díjba vonult, 2015. április 1. napjától 
a jegyzői feladatokat Dr. Percsi Elvira 
látja el. 

Genye András műszaki ügyinté-
ző januárban távozott a Hivatalból, 

helyette ezt a feladatot Kovács Luca 
 Kinga tájrendező és kertépítő mérnök 
végzi.

Nyirati Kinga igazgatási és titkársá-
gi ügyintéző munkakörét április köze-
pétől Szemelácz Dorina vette át. 

Változott a Béri Balogh Ádám Mű-
velődési Ház és Könyvtár vezetőjének 
személye is.

Fülöpné Zemkó Mária intézmény-
vezető több mint 40 évi közművelő-
dési feladatkörben eltöltött idő után 
2014. december 30-tól nyugdíjba vo-
nult, a vezetői feladatokat 2015. de-

cember 31. napjától Bedekovityné Pál 
Magdolna látja el. 

A Béri Balogh Ádám Művelődési 
Ház és Könyvtár IKSZT munkatárs te-
kintetében is változás történt, mert 
2015. január 1. napjától ezt a munka-
kört János Orsolya tölti be. 

Kérem a település lakosságát, hogy 
problémáikkal továbbra is forduljanak 
bizalommal a jegyzőhöz és az ügy-
intézőkhöz, akik készséggel állnak az 
Önök rendelkezésére.

 Fadd, 2015. április 22.
 Fülöp János polgármester

Lakossági fórum Faddon
Az MVM Paks II. Zrt. március 17-én, Kalocsán indította el 
lakossági fórumsorozatát a környezetvédelmi engedélyezés 
kapcsán. A Paks környezetében lévő 40 települést érintő 
rendezvénysorozat keretében Faddon 2015. április 14-én 
került sor e fórum megszervezésére.

A rendezvényen Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű 
teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos tar-
tott előadást az új atomerőművi blokkok létesítését szolgáló 
projektről, az engedélyezési folyamatokról, és a Környezeti 
Hatástanulmány eredményeiről. 

A lakossági fórumon megjelent érdeklődők első kézből 
értesülhettek az évszázad legjelentősebb magyarországi 
ipari beruházásáról.

Az előadást követően mód volt az elhangzottakra reflek-
táló kérdéseket feltenni.

k ö z é r d e k ű  i n f o r m á c i ó k

s z o m s z é d u n k  a z  a t o m e r ő m ű
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k ö z é r d e k ű  i n f o r m á c i ó k

Tisztelt faddi lakosok !
Az aktív évek lezárása meghatározó az 
ember életében. Én egy ilyen pillanat-
hoz érkeztem, ezért szeretném tájé-
koztatni Önöket, hogy 2015. március 
31-vel nyugállományba vonulásom 
miatt munkaviszonyom megszünteté-
sét kértem.

Azt gondolom, hogy szerencsés em-
ber vagyok, hiszen amikor 2o évesen 
bekerültem a közigazgatásba, rövid 
idő után tudtam, hogy ezt a pályát vá-
lasztom. Ahhoz, hogy ez az álom meg-
valósulhatott, az elhivatottságon és a 
sok-sok munkán kívül szükség volt a 
hitre és természetesen a szerencsére is.

Immár 40 éve Faddon élek. A mun-
kában eddig eltöltött 45,5 évből 44 év 
a közigazgatásról szólt, annak különbö-
ző szerveinél, de többnyire a pénzügyi 
vonalon. 2006-ban, amikor jegyzőt ke-
resett a Képviselő-Testület, úgy dön-
töttem, hogy megpályázom. Tisztába 
voltam azzal, hogy a jegyzői munka 
rendkívül szerteágazó feladatok összes-
sége. Mondhatnám úgy is, hogy egy 
nagycsalád mindennapjait kell meg-

szervezni a működéstől a fejlesztésig. 
Ezért köszönet azoknak a képviselőnek, 
akik 2006-ban alkalmasnak tartottak 
arra, hogy a jegyzői feladatot ellássam. 
Kinevezésem óta három választás volt, 
így három Képviselő-Testülettel dol-
goztam. Mindig fontos feladatomnak 
tartottam, hogy a Képviselő-testülettel, 
a polgármesterrel, a hivatal- és az intéz-
mények dolgozóival, az ügyfelekkel jó 
kapcsolatot alakítsak ki, munkájukat, 
kérelmüket minden tudásommal se-
gítsem. Közigazgatási pályám során a 
segítő, szolgáltató jellegű közigazgatás 
megvalósításának elkötelezettje vol-
tam. Munkám egyben a hivatásom, de 
azt is mondhatnám, hogy a hobbim is 
volt. A Hivatal minden dolgozójával arra 
törekedtünk, hogy az ügyfeleket a lehe-
tő legrövidebb idő alatt szakszerűen ki-
szolgáljuk.

Egy település olyan, mint egy család, 
akkor működik igazán jól, akkor fejlődik, 
épül, szépül, ha annak minden lakója 
összefog a cél érdekében. E cél elérése 
érdekében sokat tettek a település la-

kói, az önkormányzat intézményei, a 
házi orvosok, a vállalkozók.

Az elmúlt 9 év az önkormányzat 
gyarapodásának egy kivételesen ak-
tív időszaka volt, amelyet jegyzőként 
megélni és részesének lenni rendkívül 
megtisztelő és kivételes lehetőség volt. 
A település szinte minden középülete 
megújult, valamint a faddiaknak egy 
régi álma vált valóra azzal, hogy sok-sok 
évtized után az elmúlt évben átadásra 
került egy új hat csoportos óvoda.

Minden történet véget ér valami-
kor, de a végén mégsem az számít, 
hogy mennyi év volt az életemben, 
hanem, hogy mennyi élet volt ezek-
ben az években. Úgy gondolom, hogy 
egy nagyon gazdag életutat tudhatok 
magam mögött. 

Köszönöm az együtt eltöltött éve-
ket azoknak, akikre számíthattam, akik 
Fadd felemelkedéséért, fejlődéséért 
dolgoztak és ezzel segítették a mun-
kámat.

 Tisztelettel:

 Herczig Gáborné nyugalmazott jegyző  

Tisztelt faddi Polgár! Kedves Olvasó!
Kérem, engedje meg, hogy 
bemutatkozzam. 

Dr. Percsi Elvirának hív-
nak. 1975. augusztus 6-án 
születtem Pakson. Szüle-
tésemtől kezdve  Faddon 
élek családommal.

Az általános iskolát is 
Faddon, a középiskolát 
a tolnai Földvári Mihály 
Gimnáziumban végeztem. 
Még gimnáziumi tanul-
mányaim során tettem kö-
zépfokú szóbeli és írásbeli 
állami nyelvvizsgát angol, 
valamint német nyelvből.        

1995-ben felvételt nyer-
tem a Janus Pannonius Tu-
dományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karára, 
ahol 2000-ben szereztem 
jogi diplomát. 2003 áprili-
sában közigazgatási, 2005 

szeptemberében jogi szak-
vizsgát tettem.

2000 novemberében he-
lyezkedtem el Szekszárd 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalánál, ahol 
jogászi munkakörben fog-
lalkoztattak közel 8 éven 
keresztül. 

Mivel a magánszférá-
ban is szerettem volna ki-
próbálni magam, 2008 
szeptemberében ügyvédi 
irodát nyitottam és egyé-
ni ügyvédként praktizál-
tam Szekszárdon, valamint 
Faddon több, mint 3 évig. 
Ekkor visszatértem a köz-
igazgatásba és a Tolna Me-
gyei Kormányhivatalnál 
dolgoztam törvényességi 
ellenőrként, ezt követően 
2013. június közepétől 

a Gyönki Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál ható-
sági osztályvezetőként. 

Munka mellett a  Pécsi 
Tudományegyetem Köz-
gazdaságtudományi Ka-
rán folytattam tanulmá-
nyokat, ahol „marketing 
szakértő” diplomát sze-
reztem. Ezután felvételt 
nyertem a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészet-
tudományi Karának kom-
munikációs szakára, ahol 
„kommunikációs szakem-
ber”-ként diplomáztam. 
Mindeközben elvégeztem 
a Baranya Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara ál-
tal szervezett „közbeszer-
zési referens” képzést.

2015. április 1-től lá-
tom el Fadd Nagyközség 

jegyzői teendőit. Munkám 
során mindig elsődleges 
fontosságúnak tartottam 
a lakosságnak segítő kezet 
és magas szakmai színvo-
nalú szolgáltatást nyújtó, 
ügyfélbarát hivatali mű-
ködést, a törvényesség be-
tartását és betartatását, a 
jó, inspiráló, építő jellegű, 
az elhivatottságot erősítő 
munkahelyi légkör megte-
remtését. Nagy megtisztel-
tetés és öröm számomra, 
hogy szakmai tudásomat, 
tapasztalatomat szülőfa-
lum javára fordíthatom.    

Köszönöm megtisztelő 
figyelmét:

 Dr. Percsi Elvira
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FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2015. (II.25.) számú rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alap-

törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáro-

zott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alap-

törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bi-

zottság írásos véleményét a 2015. évi pénzügyi 

tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet 

alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, an-

nak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 

az önkormányzat irányítása alá tartozó költség-

vetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

 A Képviselő-testület a település 2015. évi 

költségvetésének

a) költségvetési bevételeit  599 663 eFt-ban,

b) a pénzforgalom nélküli bevételeit 

 5 425 eFt-ban,

c)  a finanszírozási célú pénzügyi műveletek 

bevételeit  35 000 eFt-ban,

d) költségvetési kiadásait  598 008 eFt-ban,

e)  a finanszírozási célú pénzügyi műveletek 

kiadásait  42 080 eFt-ban,

állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. 

évi költségvetését:

Az (1) bekezdésben megállapított költség-

vetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötele-

ző, önként vállalt, és államigazgatási feladatok 

bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és ki-

adásait a rendelet 1. melléklete alapján határoz-

za meg a Képviselő-testület.

A nem Európai Uniós projekt megvalósítá-

sához a felhalmozási célú hiány finanszírozása 

érdekében a 10 millió forintot meghaladó fej-

lesztési célú adósságot keletkeztető ügylet meg-

kötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A központi költségvetésből az önkormány-

zatot eredeti előirányzatban megillető önkor-

mányzati költségvetési támogatásokat, hozzájá-

rulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 

6. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(6) Az önkormányzat képviselő-testülete az 

önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásá-

ról szóló – az átmeneti gazdálkodásról szóló ön-

kormányzati költségvetési rendelet hiányában – a 

2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az 

önkormányzat által teljesített kiadásokról és ön-

kormányzatot megillető bevételek beszedéséről a 

polgármester tájékoztatását elfogadja, az átmene-

ti gazdálkodás idején teljesített kiadások a besze-

dett bevételek a 2015. évi költségvetési rendeletbe 

beépítésre kerültek.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 

évi költségvetését részletesen a következők sze-

rint állapítja meg:

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 

beruházások kiadásainak beruházásonkénti rész-

letezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 

felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet 

szerint részletezi.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügy-

letekből és kezességvállalásokból fennálló kötele-

zettségeit a 3. melléklet részletezi.

Az önkormányzat saját bevételeinek részlete-

zését az adósságot keletkeztető ügyletből szárma-

zó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításá-

hoz a  4. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2015. évi adósságot kelet-

keztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. 

Az önkormányzat által adott céljellegű támo-

gatásokat a 9. számú melléklet szerint biztosítja.

Az EU-s támogatással megvalósuló progra-

mokat és projekteket, valamint az önkormányza-

ton kívül megvalósuló projektekhez való hozzá-

járulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevéte-

lek és kiadások önkormányzati, továbbá költség-

vetési szervenkénti megoszlását, költségvetési 

szervenként, feladatonként – kötelező, önként 

vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 9. 

melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 5 169 ezer 

Ft általános, 5 004 ezer Ft fejlesztési céltartalékot 

állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a 

képviselő-testület fenntartja magának A fejleszté-

si tartalék felhasználására megjelölt célokat mó-

dosíthatja.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletek-

kel kapcsolatos hatásköröket a képviselő testület 

fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 71 

főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányza-

tát 45 főben állapítja meg a képviselő-testület. Az 

éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatot-

tak létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §  A költségvetés végrehajtásának szabá-

lyai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés 

végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a fele-

lős.

(2) A költségvetési hiány kialakulásának elke-

rülése érdekében évközben folyamatosan figye-

lemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és 

a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra 

fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja 

meg a rendszeres személyi juttatások előirányza-

tának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi jutta-

tások évközi megtakarítása és a személyi juttatá-

sok előirányzatának növelésére fordítható forrás 

szolgálhat. Jutalmazási célra személyi juttatásból 

kifizetés az önkormányzat költségvetési szervei-

nél csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulá-

sa, határozata alapján történhet.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 na-

pon túli, elismert tartozásállományának mértéke 

eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-

át, vagy az 50 millió forintot, és a tartozását egy 

hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, 

akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél 

önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozá-

sának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel 

igénybevételét rendelheti el.

(6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költ-

ségvetési hiány fedezetét az előző évben kép-

ződött pénzmaradvány igénybevételével és az 

Európai Uniós projektek megvalósításához fel-

halmozási célú hitel igénybevételével biztosítja.

(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések meg-

tételéről a polgármester gondoskodik, külön Kép-

viselő-testületi döntés alapján.
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5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadá-

sainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület 

dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és ki-

adási előirányzatai saját hatáskörben módosít-

hatók, a kiadási előirányzatok egymás között 

átcsoportosíthatók. A polgármester a saját ha-

táskörben végrehajtott módosításokról, átcso-

portosításokról a Képviselő-testületet harminc 

napon belül tájékoztatja.

 (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirány-

zatok között átcsoportosítást hajthat végre, 

azonban az nem irányulhat a személyi juttatá-

sok előirányzatának növelésére, kivéve, ha az 

irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok 

jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályvál-

tozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékeny-

sége körében szellemi tevékenység szerződés-

sel, számla ellenében történő igénybevételére 

szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi jut-

tatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év köz-

ben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a 

tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a 

Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév 

kivételével – negyedévenként, a Képviselő-tes-

tület 20154. évi munkatervében meghatározott 

időpontokban, de legkésőbb az éves költség-

vetési beszámoló elkészítésének ha-

táridejéig, december 31-ei hatállyal 

módosítja a költségvetési rendeletét. 

Ha év közben az Országgyűlés – a 

helyi önkormányzatot érintő módon 

– a hozzájárulások, támogatások 

előirányzatait zárolja, azokat csök-

kenti, törli, az intézkedés hatályba 

lépését  követően haladéktalanul a 

Képviselő-testület elé kell terjeszteni 

a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jó-

váhagyott kiemelt előirányzatokat 

valamennyi önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv, va-

lamint a munkamegosztási meg-

állapodásban foglalt előirányzatok 

felett rendelkező önállóan működő 

költségvetési szerv köteles betartani. 

Az előirányzat túllépés fegyelmi fele-

lősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szer-

vek rendeletben meghatáro-

zott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirány-

zat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv 

az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi jutta-

tásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és 

egyéb közterhek előirányzataival minden eset-

ben, egyéb előirányzatokkal a 277/2006.(XII.21.) 

számú képviselő testületi határozattal elfogadott 

munkamegosztási megállapodásban foglaltak-

nak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költ-

ségvetési szerv által a (önállóan működő és gaz-

dálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési 

szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az ön-

állóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok 

szolgálnak, amelyet az önállóan működő költség-

vetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv 

feladatai ellátásáról, munkafolyamatai meg-

szervezéséről oly módon gondoskodik, hogy 

az biztosítsa az önállóan működő és gazdálko-

dó költségvetési szerv költségvetésében részére 

megállapított előirányzatok takarékos felhaszná-

lását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője 

köteles belső szabályzatban rögzíteni a működés-

hez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálko-

dás vitelét meghatározó szabályokat, a minden-

kor érvényes központi szabályozás figyelembe 

vételével, illetve a szükséges módosításokat vég-

rehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a fe-

lelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, 

valamint a költségvetési szervek az évközi elő-

irányzat-módosításokról a pénzügyi- számviteli 

rendszerben kötelesek nyilvántartást vezeti.

7. §  A költségvetés végrehajtásának ellen-

őrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek 

ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működte-

tésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 

esetében a jegyző, az intézmények esetében az 

intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kiala-

kításáról a Szekszárdi Kistérségi Önkormányzati 

Társulás igénybevételével gondoskodott. A meg-

felelő működtetésről és a függetlenség biztosítá-

sáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2015. 02. 26-án lép hatályba.

(2)  A rendelet 2017. május 31. napján hatá-

lyát veszíti.

Herczig Gáborné  Fülöp János

jegyző polgármester

A költségvetési rendelet és mellékletei a 

www.fadd.hu honlapon a rendeletek tárában teljes 

terjedelmében elérhetők.

Figura Ede zenés műsoraNőnap

KÉPEK A MŰVELŐDÉSI HÁZ  
KORÁBBI RENDEZVÉNYEIRŐL
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Tájékoztatás a szociális ellátások szabályairól szóló  
helyi rendeletünkben bekövetkezett változásokról

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 1-étől módosult a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 
(a továbbiakban: Sztv.), s ennek következtében a pénzbeli és ter-
mészetbeni szociális ellátások rendszere is jelentős mértékben át-
alakult. 

A változások az alábbiak:
1. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskörök a jegy-

zőtől a Járási Hivatalhoz kerültek, így az ügyfelek oda fordul-
hatnak kérelmükkel. Az aktív korúak ellátásán belül kétféle ellátás-
típus állapítható meg:

a. egyrészt – ahogy eddig is – foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás, amelynek feltételei változatlanok,

b. másrészt új ellátásként az egészségkárosodási és gyer-

mekfelügyeleti támogatás.

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a szintén az aktív korúak ellátásá-
hoz kötődő rendszeres szociális segély megszűnt. Automa-
tikusan egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 
részesültek azok a személyek, akik azért voltak jogosultak rend-
szeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősültek, 
vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét nem tudták másképp biz-
tosítani. 

A nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők, és azok, akik az önkor-
mányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak 
voltak a rendszeres szociális segélyre, amennyiben vállalták a fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködé-
si kötelezettséget, akkor jogosulttá váltak a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásra. Ha nem vállalták, úgy az aktív korúak ellátására 
való jogosultságukat meg kellett szüntetni. 

Mindezekről az érintettek határozatot kaptak. 

2. Ugyancsak kikerült a szociális ellátások közül: 
 - a lakásfenntartási támogatás,
 - az adósságkezelési szolgáltatás,
 - a méltányossági ápolási díj, valamint,
 - a méltányossági közgyógyellátás. 

Ki kell emelni, hogy amennyiben a lakásfenntartási támogatás 
iránti kérelmet 2014. december 31-ig benyújtották, akkor az ügy-
fél – a korábbi szabályoknak megfelelően – egy év időtartamra vált 
jogosulttá a lakásfenntartási támogatásra. Ha azonban a kérelem 
benyújtására ezt követően került sor, a lakásfenntartási támogatást 
csak 2015. február 28-ig szólóan lehetett megállapítani.

3. Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátások elnevezé-
se egységesen települési támogatás lett, amelynek keretében bár-
mely, az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet ese-
tén biztosítható segítség. 

A fentiek figyelembe vételével Fadd Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete megalkotta a szociális ellátások sza-
bályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét (a to-
vábbiakban: Rendelet), melynek értelmében 2015. március 1. 

napjától újdonságként lakhatási célú települési támogatást 
és rendkívüli települési támogatást nyújt. 

A lakhatási célú települési támogatásra az jogosult: 
•	 aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel 

rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, annak tulajdonosa 
vagy bérlője,

•	 akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át (42 750 Ft) és

•	 akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona. 
A lakhatási célú települési támogatás havi mértéke 4 000 Ft 

és egy évre kell megállapítani. A támogatás egyéb feltétele, 
hogy a támogatásra jogosult lakókörnyezete rendezett legyen.

Rendkívüli települési támogatásra az jogosult, aki létfenn-
tartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és ön-
maga, illetve családja létfenntartásáról nem tud gondoskodni. 
További feltétel, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem nem ha-
ladhatja meg:

•	 egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át (42 750 Ft), 

•	 nem egyedül élő esetén, valamint gyermekét egyedül nevelő 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130 %-át (37 050 Ft). 

A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel, családonként 
havonta legfeljebb egy, egy naptári évben két alkalommal állapít-
ható meg, pénzben és természetben is nyújtható. 

A természetbeni ellátás különösen az Erzsébet utalvány, élelmi-
szer, ruházat, tankönyv, stb. 

A rendkívüli települési támogatás mértéke éves szinten a 
20 000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

Az ellátások iránti kérelem a Rendelet mellékleteiben rend-
szeresített formanyomtatványokon nyújtható be.

A szociális ellátások helyi szabályai egyebekben nem változtak. 
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy problémáikkal, gondjaikkal 

bátran forduljanak a Polgármesteri Hivatal dolgozóihoz, akik kész-
séggel állnak az Önök rendelkezésére. 

A Rendelet a Hivatal hirdetőtábláján és Önkormányzat honlap-
ján (www.fadd.hu) elérhető.

 Fadd, 2015. április 27.

 Dr. Percsi Elvira, jegyző

Nyári játszó keretében foglalkozásokat szervezünk a Műve-
lődési Ház és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival 
közösen. 2015. július 06 (hétfő) és július 9 (csütörtök) között 
naponta 10 órától 12 óráig várjuk szeretettel a gyermekeket!

Talpas Gábor falugazdász 
keddenként 8:30–tól 11:30–ig 
tartja fogadóóráját 
Faddon a művelődési házban.
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Tájékoztatás a 2014 évi közfoglalkoztatásról
Tisztelt Faddiak!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt 
Lakosságot a 2014. évi közfoglalkoztatás 
megvalósításáról, kiemelve azokat a prog-
ramokat, amelyekben a közfoglalkoztatot-
tak képzésben vettek részt. 
Fadd Nagyközség Önkormányzata, il-
letve a Faddi Polgármesteri Hivatal a 
2014. év folyamán is a Fatodi Kft-vel 
együttműködve, a Munkaügyi Köz-
ponttal kötött hatósági szerződésben 
foglaltak szerint valósította meg köz-
foglalkoztatási programját és szervezte 
meg a közfoglalkoztatást. 

Az előző évekhez hasonlóan tavaly 
is igyekeztünk a közfoglalkoztatást úgy 
megszervezni, hogy minél több foglal-
koztatást helyettesítő támogatásra jogo-
sultat vonhassunk be, ám ezt a létszámot 
jelentősen korlátozta a közfoglalkozta-
tásra igényelhető forrás, melyet válto-
zó arányú önrésszel kellett kiegészíteni. 
A  hosszabb időtartamú – napi 8 órás 
– közfoglalkoztatási programokra pá-
lyáztunk, amelyek zöme 100%-os, egy 
program (2014. 03. 01. – 2014. 10. 30. 
között 21 fő foglalkoztatása) 85 %-os tá-
mogatottságú volt.  

Mint minden évben, voltak áthúzódó 
projektek, amelyekre a szerződést már 
2013-ban megkötöttük. Ilyen volt az a 
10 fős program is, ahol a jelentkezők 
kerti munkás képzésben vettek részt. Itt 
gyakorlati és elméleti oktatás segítségé-
vel sajátították el a kerti munkával kap-
csolatos tananyagot, melyet kiválóan 
tudnak alkalmazni közterület-gondo-
zási feladataink során. A program 2013. 
12. 01. napjától 2014. április 30. napjáig, 
ezen belül a képzés 2013. 12. 01-től – 
2014. 01.31-ig tartott, vizsgával zárult, 
melyről tanúsítványt kaptak az abban 
résztvevők.  

A 2013-2014. évi téli közfoglalkozta-
tási program keretében hosszabb idejű 
közfoglalkoztatás támogatására kötöt-
tünk hatósági szerződést a Munkaügyi 
Központtal. A  támogatás 2 hónap fog-
lalkoztatást, 4 hónap képzést foglalt 
magában. A program megvalósításának 
időpontja: 2013. 11. 01.–2014. 04. 30. 
A képzésen a településen élő halmozot-

tan hátrányos helyzetű emberek oktatá-
si rendszerben történő felzárkóztatása, 
alapkompetenciák megszerzése volt a 
cél.

Ebben a programban 31 fő közfog-
lalkoztatott vett részt, akik közül zöme 
hat osztály általános iskolai végzettség-
gel rendelkezett. Számukra sokat jelen-
tett ez a képzés, hiszen itt többek között 
felfrissíthették az iskolában megszerzett 
alapismereteiket. Ezen felül tanultak 
hivatalos levélírást, egyszerű kérelem 
megírását, ajánlott levél feladását-cím-
zését, helyesírást, kommunikációs ké-
pességfejlesztést is. 

A képzést megelőző, valamint az azt 
követő időszakban a programba bevont 
közfoglalkoztatottak a település község-
gazdálkodásához kapcsolódó település-
tisztasági feladatokat láttak el, valamint 
az Önkormányzat fenntartásában álló 
intézményekben takarítói munkát vé-
geztek. 

Az elmúlt évben még egy jelen-
tős képzési programhoz csatlakoz-
tunk 2014. december 5-i kezdéssel, 15 
személy részvételével, akik az ered-
ményes vizsga letétele után mezőgaz-
dasági munkás szakirányú OKJ-s bizo-
nyítványt kaptak. Az összesen 360 órás 
képzési program folyamán a közfoglal-
koztatottak napi hat órában tanultak 
elméleti és gyakorlati foglalkozások 
keretében. A szakiránynak megfelelően 
növénytermesztési, kertészeti, állattar-
tási, gépüzemeltetési és – karbantartá-
si ismereteket sajátítottak el. A képzést 
a Türr István Képző és Kutató Intézet 
végezte, a gyakorlati oktatás Kovácsné 
Hostyánki Teréz kertészmérnök közre-
működésével történt. A program 2014. 
12. 01-től 2015. 03. 31-ig tartott, ezen 
belül az elméleti képzés 2015. 03. 17-én 
fejeződött be. 

A képzést megelőzően, valamint kö-
vetően az abba bevont közfoglalkozta-
tottak a település közterületein, illetve 
intézményeiben a munkaköri leírásban 
és a hatósági szerződésben meghatáro-
zott munkát végeztek. 

Ugyancsak a 2013–2014. évi téli 
közfoglalkoztatás keretében, 4 hónap 
foglalkoztatás mellett 2014. január 1. 

és 2014. április 30. között szervezett 
program célja a klasszikus értelemben 
vett téli községgazdálkodási feladatok 
(településtisztaság biztosítása, síkos-
ság-mentesítés, hóeltakarítás) meg-
oldása volt. A  téli síkosság-mentesítés 
elvégzésével balesetmentessé tettük 
az elsősorban gyalogos közlekedésre 
használt közterületeket (járdák, busz-
megállók, óvodák és iskolák előtti út-
szakaszok). A  programba 15 fő került 
bevonásra. 

Emberi Erőforrás Minisztérium ál-
tal 2013–2014. évi földprogramra kiírt 
felhívásra is pályázatot nyújtottunk be, 
melynek keretében az önkormányzat 
által magánszemélyektől bérelt, 2,7 ha 
nagyságú területen 15 fő bevonásával 
a 2013. 11. 01. és 2014. 06. 30. terjedő 
időszakban zöldségtermesztéssel foglal-
koztunk. Az  így megtermelt zöldsége-
ket teljes egészében a napközi konyhán 
használtuk fel.

21 aktív korúak ellátására jogosult 
személy 2 havi periódusokban történő 
foglalkoztatása mellett valósult meg az 
a program, amely 2014. 03. 01-től 2014. 
10. 31-ig zajlott. A nyolc hónap alatt kö-
zel 60 fő foglalkoztatására került sor. 
A résztvevők a településtisztaság bizto-
sítása érdekében, a parkokban, teme-
tőkben és egyéb közterületeken végez-
tek munkát. 

A felsoroltakon kívül még két köz-
foglalkoztatási program valósult meg: 
2014. 08. 04-től 2014. 10. 31-ig 17 sze-
mély, valamint 2014. 11. 17-től 2015. 
02. 28-ig 23 személy bevonásával. A cél 
a településtisztaság fenntartása volt. 

A 2014-2015. évi szociális földprog-
ram támogatására kiírt pályázatra ismét 
benyújtottuk jelentkezésünket, mely-
nek keretében 15 főnek biztosítottunk 
munkát 2014. 10. 06-tól 2015. 04. 30-ig. 
A foglalkoztatás az előzőekben már em-
lített bérelt területen történik és a meg-
termelt zöldségféléket a napközi kony-
hán hasznosítjuk. 

 Fülöp János 
 polgármester
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AJÁNDÉK GYERMEKNAPRA! 
Cs. Szabó István: MAJÁLIS

A Budai Bábszínház mesedarabja.
Élő–bábos, zenés előadás a művelődési házban 

2015. május 27-én, de. 10 órakor
Szeretettel várjuk az óvodásokat és a kisiskolásokat!

Nagy eseményre készülnek kerekerdőn, majálisra. Mindenki éneket, 
verset tanul, jelmezt készít, hogy a tavaszünnep nagy eseményén 
jól szerepeljen. Hallja ezt a farkas és a róka is, de ők nem készülnek 
semmivel. Nem tanulnak verset, éneket. Nem készítenek jelmezt. 

Annál inkább azon jár az eszük, hogyan húzzanak hasznot a majális-
ból. Összedugják a fejüket, és galád, ravasz tervet eszelnek ki.
Sikerül–e megakadályozni gonosz tervüket az örömünnepen? 
Jól, vagy rosszul végződik a majális Kerekerdőn? 
Minden kiderül a mese végén.

Rendező:  Cs. Szabó István
Zene:  Kovács Klára, Pethő Zsolt

Bábtervező: Salgó Rózsa
Főszereplők: Cs. Szabó István, Kovács Klára

Szereplők:
Világjáró Viktor, Mackó Muki, Sün Soma, Barnafül, a kisnyúl,

Mókus Marci, Róka Rudi, Farkas Frédi

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésének 
szabályaiban bekövetkezett változásokról

Tisztelt Faddiak!
2015. március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Sza-

bályzatról szóló 54/2014. (II. 5.) BM rendelet (BM rendelet), amely 
jelentős változásokat hozott a tűz elleni védekezést – így az avar és 
kerti hulladék szabadtéri égetését – érintő előírások tekintetében.

Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályait Fadd Nagy-
község Önkormányzata Képviselő-testületének a település kör-
nyezetvédelmének általános szabályairól szóló 20/2004. (XII. 3.) 
Kt. sz. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10. §-a tartalmazza. 
Az országos szabályokban bekövetkezett változásokra tekintettel a 
Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésén módosította rendeletét. 
A módosítás szerint égetni mind belterületen, mind külterületen az 
október 15-től május 31-ig terjedő időszakban, a Rendeletben 
foglalt és az országosan érvényes előírások betartásával lehet.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a külterületen 
való égetéshez a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság engedélye szükséges. Az  engedély iránti kérelmet az égetés 
tervezett időpontját legalább 10 nappal megelőzően be kell nyúj-
tani. A kérelemben az égetésre pótnap is megjelölhető. A kérelmet 
az Igazgatóság 5 munkanapon belül bírálja el. Az eljárás 3 000 Ft 
illetékköteles. Ezen túl az égetéssel érintett ingatlan tulajdoni lap-
ja vagy földhasználati lapja beszerzésének költsége is a kérelmezőt 
terheli. A  kérelem-formanyomtatvány a Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság honlapjáról (tolna.katasztrofavedelem.hu/mindent-a-sza-
badteri-egetesrol) letölthető, továbbá ugyanitt a szabadtéri égetés-
ről is sok hasznos információ található. 

A belterületen történő égetést nem kell engedélyeztetni.  
Az engedély nélküli égetés 20 000-60 000 Ft-ig terjedő tűz-

védelmi bírsággal sújtható.
Kérdés vagy probléma esetén mind a Hivatal, mind a Tolna Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tel.: 412–422, e-mail: titkar-
sag.szekszard@katved.gov.hu) munkatársai készséggel állnak ren-
delkezésükre.

A Rendelet teljes szövege és Önkormányzat honlapján 
(www.fadd.hu) elérhető.
 Fadd, 2015. április 30.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

Kivonat a 20/2004. (XII. 3.) Kt. sz. rendeletből 

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó sza-
bályok
10. §
1. Avar és kerti hulladék megsemmisítése komposztálással tör-

ténhet, kivéve a fertőzés esetét. Az ingatlan tulajdonosa kerti 
hulladékot saját területén komposztálhat.

2. Avar és kerti hulladék az október 15-től május 31-ig terjedő 
időszakban, csak jól kialakított tűzrakó-helyen – 18. életévét 
betöltött cselekvőképes személy által vagy állandó felügyele-
te mellett, az Országos Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak 
betartásával – égethető, úgy, hogy az emberi környezetet 
és egészséget ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.

3. Az égetendő avar és növényi hulladék más hulladékkal nem 
keverhető, továbbá nem tartalmazhat kommunális, veszé-
lyes és ipari jellegű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert 
és veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. Állati eredetű és 
egyéb hulladék nem égethető.

4. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanás-
veszélyt ne jelentsen.

5. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őri-
zetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

6. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható.

7. A kerti hulladék elszállítására a település köztisztasági ren-
deletében szabályozott zöldjárat biztosít lehetőséget. 

8. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a ren-
delet nem ad felmentést.

9. Égetést végezni erős szélben, tartós szárazság esetén vagy 
épülettől mért 10 m-es távolságon belül, továbbá általános 
tűzrakási és tűzgyújtási tilalom, valamint füstköd-riadó idő-
tartama alatt nem lehet. Az égetést végző köteles az égetést 
oly módon megoldani, hogy az a lehető legkevesebb füstki-
bocsátással járjon.

k ö z é r d e k ű  i n f o r m á c i ó k
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Katolikus Karitasz gondolatok
Kedves faddi felebarátaink!
Mint már arról hírt adtunk, Isten segítsé-
gével megalakult és már fél éve ökume-
nikus alapon működik a helyi Katolikus 
Karitasz csoport. Önkéntes alapon szer-
veződött humanitárius szervezet, amely-
nek célja az Isteni szeretetben gyökerező 
felebaráti személyes szeretet eljuttatása a 
rászorulókhoz.

Teréz anya megfogalmazása szerint: 
„Ebben az életben nem tehetünk nagy 
dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy 
szeretettel”. Ezzel a hozzáállással, állandó 
jelenlétünkkel tartjuk fenn Isten szeretet-
parancsát.

Mozgalmunk 15 fős csoportja szív-
vel-lélekkel szolgál, mert jó ügyet szolgálni 
jó. Ennek jegyében adományt gyűjtöttünk 
karácsonykor, húsvétkor. A rászorulók 
névsorát több fős csoporttal állítottuk ösz-

sze, és személyesen adtunk át karácsonyra 
40, húsvétra 20 ajándékcsomagot, amely 
jelentős értékű tartós élelmiszer volt. Jól-
eső érzéssel töltött el bennünket a jó cse-
lekedet, a meggyötört embertársunk hálás 
tekintete. A Családsegítő szolgálat mun-
káját segítve egy-egy családot felkarolunk, 
ill. felügyeletet gyakorolunk. A feladataink 
folyamatosan bővülnek, azokat örömmel, 
önzetlenül szolgálatként értelmezzük.

Tamási Áron szerint „Minden ember 
legnemesebb öröme, ha valami olyant cse-
lekedhetik, amelynek a tisztaságában nem 
kételkedik.”

Céljaink között nagyon fontos szerepe 
van informáltságunk növelésének.  Ehhez 
ismételten felebarátaink segítségét kérjük: 
ha valaki tud olyan embertársunkról, aki 
testi vagy lelki rászorultságban, vagy gyöt-
rő magányban él, azt tudassa velünk, hogy 

kapcsolatba léphessünk a rászorulókkal. 
A jövőben erre különösen nagy hangsúlyt 
fektetünk. Lelkipásztoraink készen állnak 
a segítségnyújtásra. Minden megkeresést 
szeretettel és diszkréten kezelünk.

Ezúton köszönjük a rászorulók nevé-
ben adományaikat, amit későbbi akció-
inkban is várunk. Köszönetünket fejezzük 
ki Rostás Jenő apát úrnak, aki a csoport 
munkáját támogatja. 

Munkatársaimmal együtt szívből kí-
vánjuk, hogy egészségben, szeretetben él-
jenek, és tudjanak figyelemmel lenni tár-
saik segélykiáltására.

Mi a Teréz anyai gondolatot magunké-
nak valljuk: „Soha ne engedd, hogy valaki 
ne legyen boldogabb a veled való találko-
zás után, mint előtte.”

Munkatársaim nevében is:
 Beszterczán Ágota, a csoport vezetője

Áldás, békesség

 Honnan veszed az erőt?
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek” (Apostolok Csele-
kedeteiről írott könyv 1. fejezet 8. vers)
Honnan veszed az erőd? Ki vagy mi adja neked az erőt a talpon maradáshoz? 

Mint ahogyan a mobiltelefon időről időre lemerül, és rá kell csatlakoztatni a hálózatra, 
úgy időről időre nekünk is szükségünk van arra, hogy feltöltődjünk. Hová csatlakoztatjuk 
ilyenkor saját magunkat?

Jézus Krisztus, a feltámadott Úr – aki halott volt, de újra él – erőt ígér megfáradt kö-
vetőinek; erőt, ami mindig hozzáférhető, és képessé teszi őket az önmagukon való felül-
emelkedésre. Ez az erő ajándék. De ez az erő nem lehet sohasem öncélú. Jézus követőinek 
az élete mutatja, hogy ezzel az ajándékba kapott erővel úgy tudták megoldani az összes 
problémájukat, hogy közben nem saját magukat helyezték a középpontba, hanem magát 
az Urat, minden életerő forrását.

Ennek a megígért erőnek azonban van egy feltétele: „amikor eljön hozzátok a Szent-
lélek”, azaz a Szentlélek eljövetele, és magunkhoz vétele.  Ami nem jelent mást, mint áten-
gedni életünket Isten Szentlelkének vezetése alá. Hogyan történik mindez?  

A Szentlelket, a Szentháromság harmadik személyét a Biblia gyakran hasonlítja a szél-
hez: nem látjuk a szelet, mégis érezzük erejét. Nem tudjuk megfogni a szelet, mégis lát-
juk munkáját, ahogyan egész vidékeket alakít át. Ugyanígy nem látjuk a Szentlelket, mégis 
érezhetjük erejét, hogyha engedjük, hogy átemeljen saját korlátainkon. Nem tudjuk meg-
fogni a Szentlelket, de ha engedjük, akkor a mi életünket is átalakítja: ahol háborúság van, 
ott békét teremt, ahol szomorúság, ott örömöt, és ahol gyűlölet van, ott szeretetet. 

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét, valamint életeket és közösségeket átalakító mun-
káját ünnepeljük. 

Alkalmainkon szeretnénk mi is átélni a Szentlélek átformáló erejét:

Ünnepi alkalmaink:
 05. 24. 10:00 pünkösdi ünnepi istentisztelet úrvacsorával a templomban
 05. 25. 10:00 pünkösd ünnepi istentisztelet úrvacsorával a templomban
Heti alkalmaink:
 Hétfő 18:00 imaóra a gyülekezeti teremben
 Csütörtök 18:00 bibliaóra a gyülekezeti teremben
 Vasárnap 10:00 istentisztelet a templomban 
Mindenkit szeretettel várunk! Csomós Balázs református lelkipásztor

Az adományozás 
folyamatos

Tanítványaink szüleinek, nagyszüleinek, isme-
rőseinek köszönhetően a mai napig szinte fo-
lyamatosan érkeznek intézményünkbe a már 
kinőtt, vagy éppen megunt ruhadarabok. Nekik 
köszönhetően az alsó és felső tagozaton is tud-
tunk ruhaneműt, cipőt adni a rászoruló gyere-
keknek. Örömmel látjuk, hogy a gyerekek szí-
vesen viselik a ruhákat és vigyáznak is rájuk. 
Az előző cikkben tett ígérethez hűen Húsvétkor 
minden első osztályos kisdiák meglepetés plüss 
játékot kapott ajándékba. A kicsik legnagyobb 
örömére az osztályokba is kerültek játékok, me-
lyek a szabadidő eltöltését teszik szórakoztatóbbá 
a gyermekeknek.
Ruhákat, játékokat adományoztak: Pápai József 
és családja, Pápai Katalin és családja, Puskásné 
Dobos Nóra és családja, Folk Renáta, Bognár 
László és családja, Kovács József és családja, Len-
csés János és családja

Adományaikat ezúton is köszönjük!
A tanév végén a családokban górcső alá kerül-

nek a tolltartók, iskolatáskák. Kérünk mindenkit, 
aki a gyermekének a következő évre új táskát vagy 
tolltartót vesz és a régi még használható, hozza 
be az iskolába, mert mindig van olyan tanuló, 
akinek szüksége van rá! Természetesen a ruhane-
műket, lábbeliket, játékokat továbbra is várjuk! 

 Csehák-Antus Zsuzsanna, 
 Vida Andrea gyermekvédelmi felelősök
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A „Kismanók” tarka tavaszi hírei
A tavasz beköszöntét a Kismanók háza táján 
is nagyon vártuk. 
A farsangi forgatag végleg lezárta a hideg 
évszakot, a Csurgó együttes színvonalas 
műsora is segített feledtetni a hideg téli 
napokat. Nagyon jó hangulatú délutánt 
tudhatunk magunk mögött, sokan felöl-
töztek jelmezbe, és a lelátó is megtelt az 
érdeklődő szülőkkel, ismerősökkel. 

A felnőtteknek is lehetőségük volt egy 
vidám estét együtt tölteni a 18. alkalom-
mal megrendezésre került Jótékonysági 
Bálon. A hajnalig tartó mulatság színvo-
nalát igyekszünk minden évben megtar-
tani, ezt bizonyítja a teltházas rendezvény 
is. Műsorunk újra nagy sikert aratott, a 
bálok bevétele az alapítvány működését 
biztosítja, mely a kirándulások anyagi fe-
dezete. Ezúton is szeretném megköszönni 
Mindenkinek, aki valamilyen formában 
részt vállalt a bálok sikeres megrendezé-
sében. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a 
teremrendezésre sajnos egyre kevesebb a 
jelentkező. Az asztalok, székek, valamint 
a parkettát takaró linóleum emelése nem 
éppen női feladat, de sajnos nagyon kevés 
volt a férfierő. Kérem a kedves szülőket, 
hogy a jövőben segítsenek nekünk ebben, 
hiszen az ő gyermekeikért szervezzük a 
bálokat, így biztosítva a közös utazások 
ingyenességét.)

Leendő iskolásainkat a Nevelési ta-
nácsadó szakemberei is vizsgálták. Ennek 
eredményét összevetve a mi tapasztalata-
inkkal döntöttük el ki megy első osztályba 
és kinek javasolt még egy év óvodai neve-
lés. Erről természetesen minden érdekelt 
szülő személyes tájékoztatót kapott.  Ne-
künk, pedagógusoknak is figyelemmel 
kell kísérni a megváltozott tanfelügyeleti, 
szaktanácsadói rendszert, a bevezetésre 
került életpálya modellt. Mindezekről 
tartott tájékoztatót Nagy Lajosné, a Ba-
ranya megyei Pedagógiai Intézet mun-
katársa, aki a felmerülő kérdéseket sem 
hagyta válasz nélkül. Intézményen belül 
is szerveztünk továbbképzéseket, ahol al-
kalom adódott új módszerek, lehetőségek 
elsajátítására. Siklósiné Zsuzsi óvó néni, 
valamint Bitay Ágota vezette ezeket az 
összejöveteleket.

Örömmel számolok be arról, hogy a 
Katica csoport óvodapedagógus hiánya 

sikeresen megoldódott. Folk 
Renáta dolgozik Maca néni 
mellett. A  gyerekek hamar 
megkedvelték, a kollégák fo-
lyamatosan segítik a beillesz-
kedést. 

A szülőknek lehetőséget biz-
tosítottunk, hogy személyesen 
is részt vegyenek az óvoda éle-
tében, bepillantást nyerjenek a 
nyílt napon a csoportokban folyó mun-
kába. Ekkor együtt játszottak, tevékeny-
kedtek a gyermekeikkel, jó hangulatban 
teltek mindenhol a délelőttök.

A húsvéti nyuszi ismét levelet és tér-
képet küldött a gyerekeknek, ennek se-
gítségével kellett megtalálni az elrejtett 
ajándékokat. Minden csoport más-más 
helyszínen keresgélt, nagy öröm volt, 
amikor előkerültek az ajándékok. Ha-
gyományainkhoz híven az idősekről sem 
feledkeztünk meg. A  Nyuszi csoport lá-
togatott el idén az Idősek Otthonába, 
ahol szemet gyönyörködtető, színvonalas 
műsorral kedveskedtek a vendégeknek. 
Ezúton köszönöm én is -az ÖNO vezeté-
se mellett- a felkészítést a kollégáknak, a 
szereplést minden gyermeknek.

A tehetséges, önálló szereplést vállaló 
Kismanóink a Bóbita vers és prózamon-
dó versenyen mérhették össze tudásukat. 
A  zsűri valóban nehéz helyzetben volt a 
döntések meghozatalakor. Mind a kö-
zépső, mind a nagycsoportos gyermekek 
bátrak, ügyesek voltak, a helyezetteknek 
ezúton is gratulálok! Az  alábbi eredmé-
nyek születtek:

Középső csoport:
I. Tesényi Patrik (Süni cs.), – Schafler Dóra 

(Maci cs.)
II. Lakatos Lizett Vanda (Katica cs.)
III.  Dömény Dávid Szabolcs (Pumukli cs.) – 

Bedzsula Eszter (Süni cs.)
Nagy csoport:
I. Csehák Fédra (Katica cs.) – Kirtyán Gábor 

(Nyuszi cs.)
II. Schafler Evelin (Maci cs.) – Fodor Lolíta 

(Nyuszi cs.) 
III.  Prisztacs Gerda Andrea (Pumukli cs.) – 

Deli Kíra (Süni cs.)
Tartalmasak óvodánkban a tavaszi hó-

napok, melyet rendezvényeink is bizonyí-
tanak.

A Föld Napja mindig közös szabadtéri 
főzés a szülőkkel. Így volt ez ebben az év-
ben is, amikor a Bartal kertben töltöttük 
a napot. 

Április utolsó hetében a leendő kisma-
nók beíratása történt.

A tavasz legszebb ünnepe az Anyák 
Napja. Minden csoportban folytak a pró-
bák, készültek az ajándékok. Új időpont-
ban tartottuk, szombati nap került meg-
rendezésre, erről időben értesítettünk 
Mindenkit.

Beszámolóm elején szó volt a bálokról, 
és a bevételek jó célra való felhasználásá-
ról. 

Bizony, Kedves Olvasók, ez az anyagi 
fedezete annak, hogy minden évben ki-
rándulni visszük Kismanóinkat, van, ami-
kor többször is egy tanévben. Május 7-én 
a Fővárosi Nagycirkusz legújabb műsorát 
nézhettük meg, előtte a Városligetben töl-
töttünk egy kis időt. (A teljesség kedvéért 
jegyzem meg, hogy gyermekenként kb. 
6000Ft-ba kerülne a kirándulás. Ez  több 
gyermek esetén nem kis anyagi terhet je-
lentene a családoknak.)

Tavasz nincs Gyermeknap nélkül. Ná-
lunk is színes kavalkád várja a gyermeke-
ket május 22-én, melyre szeretettel meg-
hívom az érdeklődő szülőket is. 

Utolsó közös eseményünk a ballagás, 
amikor is az iskolába készülő nagycso-
portosaink búcsúznak az óvodától, óvó 
néniktől, dadusoktól. Ennek időpontja és 
helye: június 6., Művelődési Ház.

Igaz, még addig sok idő van hátra, de 
oly gyorsan telnek a napok, hogy mahol-
nap itt a nyár, a pihenés ideje. 

Ezúton is kívánok Minden Kollégának, 
Kismanónak nyugodt nyarat, kellemes 
időtöltést, rengeteg élményt, hogy újult 
erővel kezdhessük a következő tanévet.

 Kárász Andrea óvodavezető

ó v o d a
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HAPPY-HÉT – 2015. március 23–27.
Iskolánk idén hatodik alkalommal csatlakozott az OÉTI által 
az általános iskolák számára meghirdetett, vízfogyasztást nép-
szerűsítő HAPPY-hét programjához. A program fő célja, hogy 
felhívja a tanulók figyelmét az egészséges folyadékfogyasztásra, 
a vízivás jótékony hatásaira, valamint a szénsavas, cukros üdítő-
italok fogyasztásának káros következményeire. 

Számos, érdekes programot szerveztünk a gyerekeknek erre 
a hétre, sőt volt olyan esemény is, amelynek a szülők is aktív 
szereplői voltak.

Hétfőtől péntekig működött a vízi zsaru-szolgálat.
A folyosón „Vízbár”-t alakítottunk ki, biztosítva a mosdón kí-

vüli vízivás lehetőségét. 
Meghívásunkra a Tolna Megyei Kormányhivatal munkatár-

sai ellátogattak iskolánkba és érdekes előadást tartottak a víz 
szerepéről, fontosságáról. Látogatás a közeli boltba. (Az egész-
séges és egészségtelen italok megfigyelése.)

Figyelemfelhívó plakátokat készítettek a tanulók rajz órá-
kon, technika órákon és informatika órákon. Az  elkészült al-
kotásokat az iskola folyosójára helyeztük ki. Lehetőségük volt a 
tanulóknak a vízhez kapcsolódóan hűtőmágneseket is tervezni.
A tanítási órákon az OÉTI által kidolgozott interaktív oktató-
anyag segítségével az egészséges folyadékfogyasztási szokások-
kal, a vízivás előnyeivel ismertettük meg a tanulókat.

„Vízpróba” Családi sportverseny.
„A víz az élet forrása” vetélkedő.
„Öltözz kékbe!” Flash mob szervezése a sportcsarnokban.
A HAPPY- hét eseményeit dokumentáló fotókból egy össze-

állítást készítettünk, amely az iskola folyosóján látható. A gaz-
dag programkínálatból mindenki találhatott kedvére valót. 
Amennyiben az OÉTI jövőre is meghirdeti a HAPPY-hét prog-
ramjait, szeretnénk ismételten részt venni benne.

 Nagyné Fodor Irén mk.vez.

Beszámoló

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkár-
ságának kezdeményezésére és finanszírozására a Magyar Diáksport 
Szövetség megyei szinten az ország számos nagyvárosában sportág 
bemutatót rendezett. Az esemény „A Sport legyen tied” nevet viseli. 
Ennek keretében került sor egy rendezvényre 2015. 04. 17-én a Szek-
szárdi Városi Sportcsarnokban, ahol iskolánk is képviseltette magát.

A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 33 gyerekkel és 3 pedagó-
gussal (Oláh Magdolna, Szőke Zoltánné Márti néni, valamint Bogdán 
György) vett részt a rendezvényen. Minden gyereknek lehetősége volt 
kipróbálni a sportágakat, amikkel jóformán csak a tévében találkoz-
hattak eddig (judo, vívás, kajak, torna, tenisz, evezés, futball, kézi-
labda, kosárlabda, röplabda, sportlövészet, pingpong, kerékpározás, 
kick-boksz, jégkorong).

A gyerekek körében a judo, a kosárlabda és a vívás aratott nagy si-
kert, de a többi sportágat is nagy örömmel próbálhatták ki. Mi, felnőt-
tek is nagyon jól szórakoztunk, mert alkalmunk lehetett a gyerekekkel 
együtt sportolni. A  rendezvény 12-től 16 óráig tartott. Mindenkinek 
nagy élmény volt ez a nap, főleg, hogy az Atomerőmű válogatott csel-
gáncsosai, köztük Bor Barna is jelen volt, és közös fényképezkedésre is 
volt alkalmunk. A gyerekek szórólapokat, lufikat és kitűzőket kaptak. 
A jövőbeni célunk, hogy minél több gyereket vigyünk ezekre a rendez-
vényekre, mert mozogni, és sportolni mindig jó! 

 Bogdán György testnevelő

Versenyeredményeink
A Zrínyi matematika versenyre idén 8 alsó tagozatos tanu-
lónk nevezett. Iskolánk legeredményesebb tanulója Szobosz-
lai József 4.a osztályos tanuló lett. A bonyhádi Solymár Imre 
Városi Könyvtár által szervezett versenyekbe a 3–4. évfolya-
mos tanulók kapcsolódtak be és értek el szép eredményeket.

Könyvtári barangolások
Márkus Márk- Fonyódi Kata 4.b I. helyezés

Észforgató
Lencsés Noémi- Vass Virág 4.a IV. helyezés

Mesebeli hétpróba
Kiss Gréta Anett- Mireider Zsigmond 3.a III. helyezés

Nyelvész
Kiss Gréta Anett 3.a II. helyezés
Mireider Zsigmond 3.a  VI. helyezés

 Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny eredmé-
nyei:

Acsádi Petra 2.b osztály I. helyezés
Szili Flóra 2.b osztály I. helyezés
Vass László 2.b osztály I. helyezés
Kiss Gréta Anett 3.a osztály I. helyezés
Molnár Szabolcs 3.a  osztály II. helyezés
Márkus Márk 4.b osztály I. helyezés

 A Bendegúz Tudásbajnokság Tolna Megyei döntőjébe 
matematika tantárgyból 3 tanuló jutott be:

Rácz Petra 2.b
Rácz Levente 4.b
Kiss Eszter 4.b

 A IV. Országos Szépíró Verseny budapesti döntőjébe ju-
tott Kiss Martin Gábor 4.b osztályos tanuló.

A versenyekben résztvevő tanulóinknak gratulálunk a szép 
eredményeikhez. Nagyné Fodor Irén mkvez.
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Vers- és prózamondó verseny az alsó tagozaton
Iskolánkban 2015. április 22-én került 
megrendezésre a Költészet Napja al-
kalmából alsó tagozatos diákok részére 
hirdetett vers- és prózamondó verseny. 

A rendezvényen iskolánkból és a ger-
jeni tagiskolából 36 tanuló indult egy 
szabadon választott verssel, vagy mesé-
vel. 

A gyermekek a felkészítő pedagógu-
sokkal és a szülőkkel alkalomhoz illően, 
szépen felöltözve várták a dobogóra lé-
pés pillanatait a művelődési házban. 
A szavalók gyönyörűen, bátran és szí-
vet-lelket beleadva mondták el versei-
ket, meséiket.

Idén is kiváló zsűri figyelte és pon-
tozta a négy korcsoportban induló ver-
senyzőket. Kárász Andrea és Mácsikné 
Végső Rita pedagógusok mosolyogva fi-

gyelték a bátor szavalókat. Külön öröm 
volt számunkra, hogy a zsűri tagjai kö-
zött köszönthettük nyugdíjas tanítóin-
kat is Fenyvesi Jánosné Marika nénit és 
Molnár Józsefné Kati nénit. 

Ezúttal is köszönjük a zsűrinek, a fel-
készítő pedagógusoknak és a szülőknek 
a fáradságos munkát! 

A zsűri a következő eredményt hozta:
Az első osztályosoknál:
1. helyezett: Mácsik Fédra Anita 1.a 
(Fadd)
1. helyezett: Mezősi Hanna (Gerjen)
2. helyezett: Lazányi Bálint (Gerjen)
3. helyezett: Szalontai Csenge 1.b (Fadd)

Második osztályosoknál:
1. helyezett: Orsós Dzsenifer 2.b (Fadd)

2. helyezett: Rácz Petra Míra 2.b (Fadd)
3. helyezett: Keserű Réka 2.b (Fadd)
Harmadik osztályosoknál:
1. helyezett: Kiss Gréta Anett 3.a (Fadd)
2. helyezett: Sallai Alíz 3.b (Fadd)
3. helyezett: Hostyánszki Dorina 3.a 
(Fadd)

Negyedik osztályosoknál:
1. helyezett: Szücs Vivien (Gerjen)
2. helyezett: Lencsés Noémi 4.a (Fadd)
2. helyezett: Márkus Márk 4.b (Fadd)
3. helyezett: Vass Virág 4.a (Fadd)

Gratulálunk a helyezetteknek! Köszön-
jük minden versenyzőnek a felkészülést 
és a részvételt!
 Bali Ervinné

Környezetvédelmi nap – 2015. április 11.
Idén is meghirdették falunkban a már több éve hagyománnyá vált 
környezetvédelmi napot, melynek keretében önkéntesek szedték 
a szemetet. Az önkormányzat ebben az évben is felkérte a helyi 
lakosokat és iskolánkat, hogy segítsenek a program megvalósítá-
sában. A lelkes gyerekek, szülők és pedagógusok egy napsütéses 
szombat reggel gyülekeztek az iskola felső tagozata előtt. Miután 
a csoportok összegyűltek, majd kiosztották a szükséges eszközö-
ket, a falu határától kezdtük megtisztítani az út menti területeket, 
illetve a Duna-partot. Rengeteg műanyag- és papírszemét gyűlt 
össze a zsákokban. Hála a lelkes munkának, szépen megtisztult 
falunk határa. Évről évre kevesebb hulladékot találunk. Fontos al-
kalom volt ez környezetünk iránti felelősség kinyilvánítására, az 
önkéntességre, az igényes környezet kialakítását szolgáló össze-
fogásra is. A  munka végeztével az ebédlőben finom pörkölttel 
vendégeltek meg bennünket. Nyárai Lejla

Országos Honismereti Tanulmányi Verseny eredményei
Az Országos Honismereti Tanulmányi 
Verseny a 2-6. évfolyamos általános is-
kolás tanulók számára került meghir-
detésre. A verseny háromfordulós volt, 
a tanulóknak fordulónként 19 feladatot 
kellett megoldaniuk. A feladatok meg-
oldása interneten, egyénileg történt. A 
verseny célja: Hazánk természetének, 
történelmének és nemzeti értékeinknek 
megismertetése az iskolai tananyag ki-
egészítéseként, életkori sajátosságok fi-
gyelembevételével, érdekes és izgalmas 
felfedező feladatokon keresztül játékos 
megközelítésben.

Eredmények:

Acsádi Petra 2.b oszt. Megyei 1. hely, 
Országos 1.hely

Szili Flóra 2.b oszt. Megyei 1. hely, Or-
szágos 1.hely

Vass László 2.b oszt. Megyei 1. hely,  
Országos 1.hely

Kiss Gréta Anett 3.a oszt. Megyei 1. hely,  
Országos 1.hely

Molnár Szabolcs 3.a oszt. Megyei 2. hely

Berta Botond Attila 3.a oszt. Megyei 6. 
hely

Márkus Márk 4.b oszt. Megyei 1. hely,  
Országos 1. hely
Vass Virág 4.a oszt. Megyei 4. hely
Lencsés Noémi 4.a oszt. Megyei 18. hely
Szücs János 5.b oszt. Megyei 17. hely
Fenyvesi István 6.b oszt. Megyei 10. hely
Kaiser Ildikó 6.b oszt. Megyei 13. hely
Keserű Csaba 6.b oszt. Megyei 17. hely
Bognár Lilla 6.a oszt. Megyei 20. hely

A versenyben résztvevő, de helyezést 
el nem érő tanulók: 
Szendi Laura 4.a  oszt., Kovács Enikő 
6.a  oszt., Kovács Dóra 6.b oszt.

i s k o l a
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Pályázati hírek 
A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ, mint fenntartó, a 
2014. évi Közúti közlekedésbiz-
tonsági Akcióprogram és Intéz-
kedési Terv keretében pályázatot 
hirdetett „A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közlekedésre neve-
lési programjának megvalósítása 
– a közúti közlekedés biztonságát szolgáló 
köznevelési intézményi nevelési tevékeny-
ség – 1 forduló”címmel.

A pályázat célja: az általános iskolák tá-
mogatása olyan közlekedésbiztonsági prog-
ram megvalósításában, melyek alkalmasak 
a tanulók és a szülők együttes megszólításá-
ra, a legfontosabb közlekedésbiztonsági is-
meretek széles körben történő terjesztésére 
a pályázat időszakában a 2014/2015-ös tan-
év II. félévben.

Intézményünk ezen a pályázaton 193 680 
Ft összegű támogatást nyert.

 Márkus Tiborné igh.

A pályázatban vállaltuk, hogy közleke-

désbiztonsági monitoring felmérést vég-
zünk minimum 80 gyermekkel, valamint 
azt, hogy egy szülő-gyermek közlekedésbiz-
tonsági foglalkozást is tartunk. 

A felmérés április 13-tól-17-ig valósult 
meg az informatika tanteremben 98 fő gyer-
mek (1. osztály:17 fő, 2. osztály: 23 fő, 3. osz-
tály: 14 fő, 4. osztály: 20 fő, 6. osztály:24 fő) 
részvételével és 4 pedagógus bevonásával. 
Az  1-2. osztályos gyermekek töltötték ki a 

legnagyobb lelkesedés-
sel a felmérést. A  3–4. 
és 6. osztályosok tanul-
mányaikra és saját ta-
pasztalataikra alapozva, 
nagyon ügyesen töl-
tötték ki a feladatokat. 
A  teszt lehetőséget biz-
tosított a gyerekeknek 
a fogalmak, ismeretek 
megerősítésére és gya-
korlására.

A közlekedésbizton-
sági foglalkozást a 4.a 
osztály tanulói, szülei 
és nagyszülei segítsé-
gével tartottuk meg. A  foglalkozás nagyon 
jó hangulatú volt, gyerekek és szülők egy-
aránt élvezettel hajtották végre az egyes fel-
adatokat. A gyerekek ügyesen felismerték a 
táblákat, hiszen eddigi tanulmányaik során 
már foglalkoztak közlekedési ismeretekkel, 
illetve iskolán kívül is találkoztak már jó né-
hánnyal. Bátran megosztották a közlekedés 
során szerzett személyes tapasztalataikat, 
élményeiket. A  szülők nagyon lelkesen se-
gítették gyermekeik munkáját a változatos 

feladatok megoldásában. Az  egyes részek 
megbeszélésekor gyerekek és felnőttek egy-
aránt hasznos tanácsokkal látták el egymást. 
Szóba kerültek közlekedési veszélyhelyzetek 
is, melyekkel tudatosítani szerettük volna, 
hogy a közlekedésben való részvétel állandó 
odafigyelést igényel.

A pályázat megvalósításában segítő min-
den gyermeknek, szülőnek, nagyszülőnek és 
kollégának köszönjük a segítséget!

 Csehák-Antus Zsuzsanna

Járási tanulmányi verseny
2015. március közepén került megrendezésre a most már hagyománnyá vált 
járási tanulmányi verseny a Sztárai Mihály Gimnáziumban a környékbeli ál-
talános iskolák 5-8. osztályos tanulói számára.

Biológia, fizika, földrajz, kémia, magyar, matematika és történelem tan-
tárgyakból versenyeztek a tanulók. Iskolánk diákjai a következő szép ered-
ményeket érték el:
Az eredményekhez gratulálunk a diákoknak és az őket felkészítő tanároknak.

Március 6-án az emeletes iskola épületénél a ki-
vágott fenyőfák helyén az Önkormányzat segít-
ségével az idén elballagó két nyolcadik osztály 
elültetett egy-egy facsemetét, ily módon is em-
léket hagyva magukról.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 
helyi fordulója

Március 19-én 10 órai kezdettel Magyarországon és a határainkon 
túl több ezer magyar gyerek egy időben mérette meg a matema-
tikai tudását. Faddon a művelődési házban 56 lelkes diákunk várta 
nagy izgalommal a feladatokat. Iskolánkban már ősztől készültek 
a gyerekek a versenyre Gasznerné Joó Eszter, Balázs Istvánné, Fe-
hér Andrea, Szőke Zoltánné, Márkus Tiborné, Puskásné Dobos Nóra, 
Dursztné Palásti Gabriella és Nyigrényi Edit segítségével. Munkájuk 
eredményét a következő megyei rangsor is mutatja.

2. osztályosok: 39. Bóvári Márk 2.a; 61. Miskolczi Virág 2.b; 78. Rácz 
Petra Míra 2.b; 96. Acsádi Petra 2.b; 98. Szili Flóra 2.b; 100. Vass Lász-
ló 2.b; 3. osztályosok: 73. Kákonyi Bálint Attila 3.b; 93. Mireider 
Zsigmond 3.a; 100. Kiss Gréta Anett 3.a; 4. osztályosok: 29. Kurucz 
Boglárka 4.a; 58. Kiss Eszter 4.b; 77. Szoboszlai József 4.a; 85. Zörényi 
Zétény 4.a; 86. Vass Virág 4.a; 92. Márkus Márk 4.b; 98. Rácz Levente 
4.b; 5–6. osztályosok: 59. Kovács Viktória 5.b; 66. Ignácz Zsuzsanna 
5.b; 80. Nyirati Ferenc 5.a; 86. Szalontai Szintia 5.b; 95. Sulák Dániel 
Róbert 6.b; 7–8. osztályosok: 39. Sipos Bence 8.b; 78. Bogdán Ven-
del 8.a; 100. Fenyvesi Flóra 8.a.

A többi helyezés megtalálható a www.zalamat.hu honlapon.
Gratulálok minden versenyzőnek és felkészítő tanárnak!

 Pánczélné Csöndes Magdolna
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A Szívklub életéből
A szívklub élete zökkenőmentesen zaj-
lik. Hála volt gyógytornászunknak, aki 
vállalta, hogy visszajár hozzánk mindad-
dig, amíg új gyógytornászt nem találunk. 
Szerencsére sikerrel jártunk és februártól 
Szoboszlai Györke Zsuzsanna személyé-
ben új gyógytornászt köszöntöttünk kö-
rünkben. Nagyon hamar megtaláltuk vele 
a közös hangot, megismertük módszereit 
és jó hangulatban telnek az órák még ak-
kor is, amikor nagyon megdolgoztat ben-
nünket. Zsuzsi szerencsére nagyon ked-
ves, közvetlen ember, azonnal partner volt 
közbeszólásainkhoz és Bori néni vidám, 
vicces megjegyzéseihez.

Elnökünk, Antusné Edit vezetésével 
tovább folytattuk – hétfő délutánonként 
– a kreatív kézügyességi foglalkozáso-
kat. A  legügyesebb résztvevők azóta már 
nagyon szép dolgokat készítettek. Edit 
munkáit pedig csak csodálni lehet, hi-
szen szebbnél-szebb darabok kerülnek ki 
a keze alól. Színek, formák sokaságát al-
kotta már meg.

Márciusban két rendezvényünk is volt 
és mindkettő remekül sikerült.

Az elsőt, ami nem is annyira előadás, 
inkább élménybeszámoló volt, Demé-
né Zsuzsi tartotta. A  lánya a családjával 
együtt, hosszabb időre Kanadába költö-
zött és őket látogatták meg Berci bácsival. 
Nagy izgalommal és némi félelemmel ké-
szültek az útra, hiszen egyikük sem telje-
sen egészséges és nem is a negyvenes évei-
ket tapossák már. Visszatérve azonban 
kiderült, hogy fölösleges volt az izgalom, 
mert nem adódott semmi probléma és ré-
gen érezték már annyira egészségesnek 
magukat, mint az ott töltött idő alatt. Én 
nem tudtam részt venni ezen a rendezvé-
nyen, úgy hogy a következő sorok Palcsó-
né Erzsikétől származnak: Deméné Mik-
sa Zsuzsa magával ragadó beszámolója, 
színes képei a tengeren túlra, Kanadába 
röpítettek minket. Elbeszélése nyomán 
átélhettük a repülőgép felszállását, beba-
rangolhattuk Kanada vadregényes tájait. 
Láttuk a mindig szeles Prérit, ahol hajdan 
az indiánok bivalycsordákat ejtettek el, a 
hófödte magas hegycsúcsokat, a hegyek-
kel körülvett kristálytiszta tavat, a medvék 
lakta Nemzeti Parkot. Megismerhettük az 
ott élő magyarok életét, akik nem feled-

keztek el magyarságukról, 
ápolják hagyományaikat 
és mindent nemzeti szín-
be öltöztetnek. 

A másik előadást házi-
orvosunk, dr. Mosonyi Er-
zsébet tartotta. Nagyon 
szeretjük Őt hallgatni, 
mert közvetlen stílusban, 
egyszerűen és érthetően 
tudja elmondani még a 
legbonyolultabb dolgo-
kat is. A  mostani téma 
az egészséges táplálkozás 
és a vitaminok lett volna. 
Sajnos idő szűke miatt a vitaminokig már 
nem jutottunk el, így a doktornőt vissza-
várjuk még ebben a témában. Az  egész-
séges táplálkozás témát viszont nagyon 
kiveséztük. Lerajzolta, hogy százalékban 
kifejezve, naponta egy embernek mennyi 

szénhidrátra, fehérjére és zsírra van szük-
sége, ezeket a szervezetünk hogyan dol-
gozza fel és hogyan épülnek be a sejtek-
be, melyek azok az élelmiszerek, amelyek 
ezeket tartalmazzák. Szerinte az egészsé-
ges szervezetnek mindhárom összetevő-
re szüksége van. Azt azonban kiemelte, 
hogy törekedjünk arra, hogy amennyire 
csak lehetséges a cukrot iktassuk ki az ét-
rendünkből. Körbejárta még a fogyókú-
ra témáját is, hiszen a tagjaink többségét 
érintő betegségekben az orvosok nagyon 
is ajánlják a súlycsökkenést. Végül meg-
mutatta a magával hozott –boltban vásá-
rolt- élelmiszerek közül melyeket ajánlja 
jó szívvel fogyasztásra és szerinte mely 
élelmiszereket kerüljük el. Nagyon tanul-
ságos előadás volt még annak is, aki a be-
tegsége miatt kénytelen volt beleásni ma-
gát a témába.

Április elején került sor a szokásos 
medvehagyma szedésre. Szerencsére az 
időjárás kegyes volt hozzánk, mert az előt-
te lévő hideg, szeles napok után végre ki-
sütött a nap. Elég sokan (21-en) indultunk 
jókedvűen kisbusszal, autókkal Sötét-
völgybe. A fák ugyan még elég kopaszok 
voltak, de a domboldalakat borító színes 
virágszőnyeg, friss levegő, madárcsicser-
gés kárpótolt bennünket. Mivel a parko-
ló jóval messzebb van attól, ahol minden 
évben szedjük a medvehagymát, így an-
dalogva, csoportokba verődve jókat be-
szélgettünk, nevetgéltünk. Ott aztán szét-
széledtünk és a bőség zavarával küzdve 
ide-oda vándoroltunk, mert mindig úgy 
láttuk, hogy pár méterrel távolabb mint-
ha szebbek lennének a levelek. Azután, 
ha megteltek a szatyraink, elfáradt a dere-
kunk, ha eleget szedtünk azoknak is, akik 
nem tudtak eljönni velünk, elindultunk 
–természetesen még inkább andalogva- 
vissza a parkolóba. Itt aztán letelepedtünk 
az asztalokhoz és a már hagyományos 
módon ettünk-ittunk, beszélgettünk egy 
keveset. A  menü most medvehagymás, 
köményes körözött, padlizsános lecsó, 
sült- sajtos köles golyó és különböző házi 
készítésű lekvár volt. Mindenkinek na-
gyon ízlett és még mindenki tudott volna 
enni, ha nem fogy el a kenyér. Megígér-
tem, hogy jövőre kétszer ennyi kenyeret 
fogunk vinni, hiszen a friss levegőn, moz-
gás után mindenkinek megjön az étvágya.

Reméljük, hogy a Szívklub élete to-
vábbra is ilyen jól alakul és hogy egyre 
többen csatlakoznak hozzánk. 

 Laczkóné Volent Anikó alelnök

c i v i l  s z e r v e z e t e i n k  é l e t é B ő l
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c i v i l  s z e r v e z e t e i n k  é l e t é B ő l

A nyugdíjasok a hosszú téli napok után újra talál-
koztak a Nőnapon.

Nagy volt a készülődés. Két fellépő csoport szerve-
ződött. Az egyik matróz tánccal, a másik mókás je-
lenettel készült, melynek címe: „A faddi nyugdíjasok 
élete” volt.

Az előadások olyan nagy sikert arattak, hogy meg-
hívást kaptak a Tengelic – Szőlőhegyi nyugdíjasok Nő-
napjára.

Rendezvényünkön a finom vacsora és a zenei alá-
festés jó hangulatot teremtett.

A közeljövőben szervezés alatt van egy tamási für-
dés május 26-ára. A díj 2100 forint, amiben benne van 
a belépő és az ebéd ára. Az utazási költséget az egye-
sület fizeti.

Fogadóóráinkat ezután a régi helyen, a Templom 
utcában tartjuk: szerdán 15-17 óráig. Itt várjuk a je-
lentkezéseket is.

 Vezetőség

FRNÖ HÚSVÉTI JÁTSZÓ 
 ÉS TÁNCHÁZ, 2015

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 3-án, pénte-
ken az előző évek hagyományát folytatva, az újdonság ízével meg-
tűzve tartotta meg játszóházát a települési önkormányzattól hasz-
nálatba kapott Fadd, Kossuth Lajos u. 39. szám alatti épületében. 

Az ünnepek előtt az épület egészségügyi festését, a festés 
utáni nagytakarítást Száraz Mihály, Száraz Mihályné (Julis) és Fo-
dor Ágnes végezte társadalmi munkában. A  látvány önmagáért 
beszélt, a helyiségek vendégszerető, otthonos hajlékká váltak, 
mintha csak várnák, hogy ott legyen, és ott is maradjon a jónép. 
A  faddiak nevében köszönjük e jókedvű kiscsapat maradandó, 
esztétikus munkáját. 

A mindig lelkes, segítőkész ismerőseink már várták „felkérő” hí-
vásunkat. Egy nagycsaládként várjuk a gyerekeket, mindenki a 
maga területén fogadja és segíti őket, vagy látja el a feladatát. Most 
sem maradt el a tojásfestés Bogdán Imréné segítségével, a húsvéti 
gipszformák festése Szőke Zoltánné Márti nénivel, a dekorgumiból 
készült pillangó, vagy virágfüzér Vida Andi nénivel. Újdonságként 
arcfestéssel várta a gyerekeket Soponyai Mihályné Erzsi néni. A fi-
nom szendvicsek elkészítésében segítségünkre volt: Beda András-
né Zsuzsi, Bogdán Imréné Ila, Mátyás Erzsébet, Mátyás Mária és Kuti 
Ádámné. 

Meghívásunkra Bényi Dávid alpolgármester „meglepetés Kinder 
Buenóval” érkezett és minden gyermeket egy csokival köszöntött. 
Párja, Eszter, – az anyukák örömére – a legkisebb vendégeinket ba-
busgatta. 

Nyerges Andriska az autentikus cigány zenétől egészen a mai 
„discós” roma zenéig válogatott kedvünkre.

A szeszélyes időjárás nem szegte kedvünket. Fodor József elnök 
úr köszöntötte a megjelenteket, a húsvéti hagyományok ismerte-
tését követően a Faddi Roma Hagyományőrzők műsorát láthattuk. 
Fergeteges táncuk elűzte a havas esőt és még kisütött a nap is. Utá-
na Balogh Katesz a lányoknak tanított lépéseket, fia pedig a fiúk 
tánclépéseit irányította, majd kezdetét vette a táncház. Terveinket 
siker koronázta, hisz a célunk az volt, hogy minél többen vegyenek 
részt a játszóházban, kicsi és nagy egyaránt. Mikor azt látjuk, hogy 
az utcán közlekedő emberek is megállnak, érdeklődnek, odajön-
nek, jó érzés tölt el bennünket. Minden egyes ünnep előtt a lázas 
készülődés, a szeretetteljes várakozás és a csodás együttlét nyilvá-
nul meg a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat háza táján. Kö-
szönjük a roma önkormányzat és a segítők munkáját, és kívánom, 
hogy még nagyon sokáig legyen ez így!

 Fodorné Ivók Henrietta
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z ö l d r o va t

Közkívánatra újra az alma és sárgabarackfajtákról.
Sokan érdeklődtek alma és sárgabarack 
fajták iránt. Írtam már az előző években, 
most ismét közlöm a fajták némelyikét a 
teljesség igénye nélkül. Azóta talán annyi 
változás van, hogy egyre több faiskola el-
kezdett konténeres fákat forgalmazni – 5, 
10, ritkábban 20 literes konténerben, ami 
elnyújthatja a telepítést egész május vé-
géig, a nyár elejéig.  Nyilván a késői faül-
tetés több vízpótlást igényel.

A fajták megválasztásakor szem előtt 
kell tartani, hogy azonnali elfogyasztásra, 
értékesítésre vagy télre tároljuk, befőzzük 
a gyümölcsöt. Ha annyi helyünk van, hogy 
több fát tudunk telepíteni akkor érdemes 
érési idők szerint választani, így hosszabb 
időre tudunk a családnak friss gyümölcsöt 
biztosítani. A  helyes megválasztással a 
nem öntermékeny fáknak porzót is bizto-
síthatunk. Kerüljük a zsúfolt telepítést az 
optimális fejlődés érdekében!

Alma: 
Gala = középnagy gyümölcsű, augusz-

tus második felében érik, 3-4 hónapig tá-
rolható, kiváló terméshozás jellemzi. 

Gloster = középnagy gyümölcs jellem-
zi. Magas savtartalmú, szeptember máso-
dik felén – október elejére érik. Februárig 
tárolható. 

Freedom = nagy gyümölcsű, enyhén 
savas, roppanó húsú. Szeptember köze-
pén fordul termőre. Ellenáll a tűzelhalás-
nak, ágráknak, ólomfényűségnek. 

Idared = október elején érik. A  tel-
jes érettséget pedig 3-4 hónapos tárolás 
után éri el. Kiemelkedő a tárolhatósága. 
Lédús. Hosszú virágzás jellemzi. 

Jonagold 12 / 5 Ny = kiváló íze van! 
Nagy gyümölcsű (220-250 g), szeptem-
ber végén, október elején érik. Hosszú és 
vastag oldalelágazások jellemzik, alig kell 
kötözni.

Húsvéti rozmaring = nagy koronát ne-
vel. Októberben bőven és szakaszosan 
terem. Öntermékeny. Enyhén savanykás, 
finom zamata a hideg hatására alakul ki.

Golden Reinders = nálunk szeptember 
végén, október közepén érik. Középnagy, 
nagy gyümölcse van, nagyobb, mint a 
Golden Delicious-é. 

Jonathan M41 = szeptember végén 
érik. Gyümölcse kicsi (120-130 g). Íze ki-
váló. Rendszeresen és jól terem. Az  erős 
metszést jól tűri.

Mollies Deliciosus = kellemes ízű, ke-
vésbé aromás, nagy gyümölcsű. Néha lé-

szegény. Fiatal korban nehezen elágazó. 
Bőtermő. Augusztus végén érik.

Mutsu = október elején szedhető. Igen 
nagy gyümölcse van, zöld héjú, lassan 
sárguló.

Nyári fontos = kiváló rétesalma, igen 
nagy gyümölcsű (240g), nem terem sokat. 
Betegségekre kevésbé fogékony.

Starking Nm. 251.= szeptember végén 
szedhetők. Középnagy a gyümölcse, na-
gyon leves, puha húsú. Nehezen kezelhe-
tő ágrendszer jellemzi. 

Egyéb almafajták: Summerred, Stark-
rimson Delicious, Piros, Jonagold Wilmu-
ta, Golden Delicious, Gala Must, Elstar, stb. 

Sárga vagy kajszibarack:
Fontos megjegyeznünk, hogy a szá-

razabb, lazább talajokon a vadkajszi ala-
nyok, a kötöttebb, nedves talajokon pedig 
a vadszilva (mirabolán) alanyok használa-
ta indokolt. A  vadszilva (mirabolán) ala-
nyokon kisebb koronát és nagyobb gyü-
mölcsöt nevelnek. 

Nem termeszthető eredményesen 
mészszegény, savanyú talajokon. ÉRZÉ-
KENY a magas talajvízre és az újratelepí-
tésre! Hazánkban termesztett fajták több-
sége öntermékenyülő.

Terméskötődésük idegen fajta pollen-
jével való megporzás hatására fokozódik. 

Ez azt jelenti, hogy a nagy termésho-
zam alapfeltétele az idegenmegporzás, az 

öntermékenyülő fajták esetében is! Kaj-
szis telepítéséhez alapfeltétel a jó fajták 
társítása.

Ceglédi óriás = 50-70 grammos nagy 
gyümölcs jellemzi. Július közepén érik. 
Magvaváló, ízletes, féléretten savas. Bő-
termő, korán virágzik. Önmeddő. 

Gönci magyar kajszi = Nagyon jó ízű, 
illatos, közepesen savas, magvaváló, kö-
zépméretű koronájú. Öntermékeny, kö-
zépkorai virágzású. Július közepén érik. 
A többi fajta érési idejét ehhez viszonyítva 
szokták megadni.

Magyar kajszi c235 = Július közepén 
érik. Igen finom, lédús. Gyümölcse 45-
50g, kiváló minőségű, szakaszosan érik. 
Porzófajtát nem igényel. 

Rakovszky = Július végén érik. Aromás, 
kiváló ízű gyümölcse van. Öntermékeny. 
Középerős növekedésű. 

Pannonia = 40-45 g súlyú. Ízletes, sa-
vas, finom rostú. Kisméretű fája van. Ko-
ronája szétterülő, sűrűsödésre hajlamos. 
Öntermékeny. A  hosszú vesszőkön is jól 
terem. Gombás betegségre, kajszihimlőre 
erősen fogékony.

Ceglédi arany = Július végén érik. Jól 
öntermékenyülő, virágai korán nyílnak. 
Húsa szilárd, jellegzetes kajszi ízű, lédús. 
Éretten nagyon jó ízű. Fáját erős nyári 
metszéssel lehet elágaztatni. Frisspiacra, 
befőzésre kitűnő.

Bergeron = Kiváló ízű, kemény, 42 g 
tömegű gyümölcse van. Közepes növeke-
désű fa. Virágai későn nyílnak, öntermé-
kenyek. 

Egyéb fajták: Harmat, Orange Red, 
Ceglédi Piroska, Mandulakajszi, Sulmona, 
Selena, stb. 

Aki bővebben szeretne tájékozódni ké-
pes formában is kutakodjon a neten. 

Jó válogatást kívánok!

 Benis Brigitta
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Fogyással az egészségért
Magyarország felnőtt lakosságának mint-
egy kétharmada túlsúlyos, ami sajnos 
nem csak esztétikai problémát okoz, ha-
nem számos betegséget vonz maga után. 

Európában a halálozás mintegy 10%-a 
túlsúlyhoz köthető. Okozhat szív és ér-
rendszeri megbetegedéseket, cukorbeteg-
séget, ízületi problémákat, nehézlégzést, 
epekövességet, köszvényt és az immun-
rendszerünk is jelentősen meggyengülhet.

De semmi ok az aggodalomra, ha fel-
szaladt ránk néhány kiló, hiszen némi 
odafigyeléssel és mozgással könnyedén 
orvosolhatjuk a problémát. Harmadéves 
dietetikus hallgatóként számtalanszor 
fordulnak hozzám azzal, hogy miként 
fogyhatnának le, gyorsan, egyszerűen és 
lehetőleg minél kevesebb munkával. Saj-
nos a válasz elkeserítő, hiszen ez nem le-
hetséges! 

Fontos tisztáznunk már az elején, hogy 
nem megy egyik napról a másikra. Nin-
csenek csodaszerek, melyek 1 hét alatt 
leolvasztják rólunk a felesleget. Nem vár-
hatjuk el a testünktől, hogy amit hónapok, 
vagy akár évek alatt szedtünk fel, az most 
egy pillanat alatt eltűnjön. Ez fizikai kép-
telenség. Az egészséges fogyás heti fél, 
maximum 1 kg. Az így elért súlyunk hosz-
szútávon is megtartható és nem alakul ki a 
sokunk által megtapasztalt „jojo effektus”. 
Tehát ne sanyargassuk magunkat fölösle-
gesen olyan diétákkal, amelyek mást ígér-
nek. Mivel ezek a próbálkozások gyakran 

kudarcba fulladnak, elveszik a lelkese-
désünket, nem beszélve arról, mennyire 
megviselik szervezetünket.

Legyünk türelmesek és válasszuk in-
kább a lassabb, de biztosabb módszert, 
mellyel megőrizhetjük egészségünket. 
Bátran együnk naponta 4-szer, 5-ször ke-
veset, de legalább 3-szor, ezzel fokozva az 
anyagcserénket. Ugyanis ha koplalunk, a 
szervezetünk átvált raktározó üzemmód-
ba és a bevitt táplálékot elteszi később-
re, mondván, ki tudja, mikor jut hozzá 
megint. Ezzel a folyamattal a fogyást tel-
jesen leállítjuk, sőt hízni fogunk. Az éte-
lünket próbáljuk nyugodt környezetben, 
lassan elfogyasztani, mivel ahhoz, hogy 
az agyunk felfogja, hogy már ettünk, leg-
alább 20-30 perc kell. Viszont ha kapko-
dunk, sokkal többet fogunk enni, mint 
amire valójában szükségünk van. Éppen 
ezért nem ajánlatos Tv nézés vagy más 
elfoglaltság közben enni, mivel nem az 
evésre koncentrálunk, ezért észre sem 
vesszük, hogy már tele vagyunk. Figyel-
jünk oda arra is, hogy ne táplálkozzunk 
egyoldalúan, igyekezzünk változatos ét-
rendet kialakítani magunknak. Naponta 
többször együnk zöldséget, gyümölcsöt, 
akár nyers, akár főt formában, hiszen a 
bennük lévő vitaminok és rostok jótékony 
hatással vannak emésztésünkre. A rostok-
nak köszönhetően lassabban szívódnak 
fel a szénhidrátok, emiatt stabil lesz a vér-
cukor szintünk, megkötik a szervezetünk-

be került káros anyagokat és fokozzák a 
belek mozgását. Nem elhanyagolható a 
megfelelő mennyiségű folyadék bevitele 
sem. Ne várjuk meg, amíg szomjasak le-
szünk, igyunk napközben rendszeres idő-
közönként, és ha tehetjük, szénsavmentes 
vizet fogyasszunk. Általában 0,3 dl-t kell 
számolni testtömeg kilógrammonként, 
vagyis egy 70 kg-os embernek, 2,1 liter fo-
lyadékra van szüksége egy nap. Természe-
tesen ez a mennyiség fizikai aktivitás és a 
környezeti hőmérséklet függvényében nö-
vekszik.

Ha ezeket az apró változtatásokat be-
iktatjuk életünkbe, garantált, hogy nem 
hízunk el, sőt mi több fogyni fogunk. Lé-
nyeg, hogy legyünk magunkhoz türelme-
sek, hiszen 20-30 év szokásait nem lehet 
egyik napról a másikra megváltoztatni. 
Viszont fontos, hogy próbálkozzunk és te-
gyünk magunkért, az egészségünkért!

 Csiszár Eszter
 Harmadéves dietetikushallgató
 Pécsi Tudomány Egyetem –

 Egészségtudományi Kar

Családsegítő Központ hírei 2015. április
Gyermekjóléti Szolgálatunk 2015. március 25-én jelzőrendszeres ta-
nácskozást tartott a településen. A meghívott szakemberek megosztot-
ták tapasztalataikat a település gyermekvédelmi helyzetéről, valamint 
megállapodás született, hogy gyermek veszélyeztetettsége esetén a jö-
vőben is megteszik írásbeli jelzésüket. Kérjük a lakosságot, hogy ameny-
nyiben kiskorú gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja, tegye meg 
jelzését a Gyermekjóléti Szolgálat felé! 

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói 2015.04.01-én Ta-
vaszi Játszóházat tartottak a helyi Általános Iskola alsó tagozatos 
gyermekei számára. A program során a gyerekek játékos húsvéti 
vetélkedőn vettek részt.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Szolgálatunknál ingyenes 
pszichológiai és jogi tanácsadás vehető igénybe. Mindkét szolgáltatás 
a Családsegítő Központ tolnai épületében zajlik, melyekre faddi ügyfél-
fogadási napjainkon kérhető időpont. A  jogi tanácsadás munkáltatói, 
munkavállalói, valamint vállalkozói, a munkaerőpiacra való belépésben 
munka-, TB – jogi, valamint vállalkozóvá válással kapcsolatos tanács-
adással is kibővült.

Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy amennyiben még működőké-
pes, de használaton kívüli mosógépe, tűzhelye, vagy egyéb háztartási 
eszköze, bútora, esetleg gyermekének megunt játéka, tanszere, vala-
mint használt, de jó állapotú gyermek, vagy felnőtt ruhája van, és azt 
szívesen felajánlaná rászoruló embereknek, jelezze Szolgálatunknál! 
Felajánlásaikat helyi rászoruló emberek között osztjuk szét, melyet ezú-
ton is köszönünk!

Szolgálatunk ügyfélfogadási ideje változatlan:

Hétfő, szerda, pénteki napokon 08.00-12.00 óra között  

várjuk ügyfeleinket Faddon. 

Címünk:	7133	Fadd,	Templom	u.	6.	•	Tel.:	74/446-692
Keddi és csütörtöki napokon a családgondozók  

a Családsegítő Központ tolnai épületében érhetők el:  

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 96. 

Tel.: 74/443-825,74/445-851
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Mai fogyasztói világunkban a gazda-
sági növekedés és az anyagi jólét mi-
tizálása folyik. Mindent és mindenkit 
uniformizálni akarnak. A  reklámok, 
majd azok hatására embertársaink 
csábító és manipuláló érvrendszereik-
hez kell (kellene) igazodnunk. Legyen 
3D lapos képernyős hiperszuper tele-
víziód – mindenkinek, külön a szobá-
jában – amit egyébként ki sem tudsz 
használni, gyűjtsd a kuponokat, hogy 
vásárláskor megvehesd a tizedik fe-
lesleges ketyerét a konyhádba ezzel is 
erősítve az uniformizációnkat. Miért? 
Mert ezt követeli a mai konzumkultú-
ra, intravénásan adagolva már három 
éves kortól a mesecsatornákon a gye-
rekreklámokban.

Borzasztó agresszív lett körülöttünk 
a világ. Agresszíven közvetítve felénk 
azt, hogy tűzön-vízen át törekedj a 
felemelkedésre, hogy légy valaki, te-
remtsd meg magad, szerezz a lehető 
legtöbb javat. Válj nagyon sikeressé, 
azután költs, költs és fogyassz! Min-
den társadalmi szinten. A létminimu-
mon tengődőnek okos telefon, tablet, 
kábeltévé, dobozos energiaitalok, cigi 
egyéb státusznak hirdetett – tartott 
dolgok. A  tehetősebbek pedig nagy-
ban és másban fogyasztanak. A  sta-
tisztikák szerint a boldogtalanság te-
rén a hatás mindkét szinten ugyanaz, 
csak a díszlet más. A siker fokmérője 
a pénz lett! Lehetőleg jó sok belőle, a 
legjobb ingatlan a legjobbnak hitt he-
lyen, pozíció, hatalom, sok befolyás, 
menő autó, ami nem fér a parkolóba. 

Amikor mindez a rendelkezésedre áll, 
utána lehet hinteni az igét, hogy mi-
lyen fontos a spirituális fejlődés, 
mert ezt ma divat han-
goztatni a megélés 
helyett, hogy úgy 
általában a pénz 
nem boldogít, de 
nélküle semmi 
nincs és igenis fontos a mo-
rál és az erkölcs. 

A pénz mellett el kell dicsekedni az-
zal, hogy betértél már a Nemzeti kegy-
helyeink egyikére is. Csak egyetlen 
bökkenő van. Ott az embereket nem 
fogja érdekelni a fogyasztásra épített 
életed, mert ezeken a kegyhelyeken 
a különleges élményfürdőkben le fog 
olvadni rólad a díszlet, amivel a helyi 
környezetedben, társadalmi szinte-
den menő vagy, úgymond a valaki, aki 
azt hiszi, elért valamit. Meglepődsz, 
hogy egy egyszerű közös éneklés, egy 
közös csend, az egyenes tartású em-
berek ölelése, igaz szava majd a hosz-
szú évek óta ismét kibuggyanó őszinte 
könnyek olyan katartikus boldogsá-
got tud kiváltani belőled is, amit a két 
emberöltőnyi anyagi javaid soha, még 
akkor sem, ha esetleg tényleg a mun-
káddal –?– szedted össze. Ráébredsz 
arra, hogy vissza kellene valamennyit 
juttatni abból, amit szereztél, kaptál, 
megtanulhattál. Valamennyit egy ne-
mes célra, aminek valóban van értelme 
és sok embert szolgálhatna. Korházak, 
a helyi közösség óvodái, iskolái, öregei 
javára egyéb terveihez vagy bármire, 

ami emelheti a környezetedben élő 
emberek életminőségét. Megérted, 
miért fontosak a rítusok, hogy az 
egészhez való tartozást, túlélést, 
megújulást, vagyont gyarapító, 
életet elfecsérlő, agresszíven fo-
gyasztó életmódodon történő 
váltást csakis hitbeli gyökerekkel 

lehet megtenni és megélni. 
Csak belső hittel! Amikor ezt 
felismered, zarándokutadon 
esetleg egy üveg jó bor mel-
lett egy magvas beszélgetés 
után vagy betegségedből 
felépülve, akkor ráébredsz 
arra, mást akarsz, hogy ele-
ged lett és tévedtél némely 

dologban. Mert csak annyit akarsz, 
amennyire tényleg szükséged van, de 
azt is másként. Azokkal akarod meg-
osztani magadat, akikkel szükségetek 
van egymásra és megegyezik a morális 
világképetek, életszemléletetek, tenni 
akarásotok. Ha megindulsz, elkezdesz 
szembesülni 1-2 dologgal. Környeze-
ted aggódni kezd, „barátaid” – akik 
nem azonosulnak megváltozott érték-
világoddal – elkopnak, mert nem ér-
tik, hogy az élettel való elégedettség 
a kultúrafüggés mellett egyedi min-
tázatú és nem uniformizálható. Ami-
kor elmondod, hogy miként látod, 
akkor még mindig értetlenül néz rád, 
és képtelen felfogni, hogy az elégedett-
ség, ami téged boldoggá tesz, az eltér 
attól, amit ez a torz társadalmi szem-
lélet ránk és rád is gyakorolt. Hogy 
nem vagy köteles elfogadni ezt a men-
tális nyomást, ami többségében csak a 
közvéleményi és közértékeken nyugvó 
állásfoglalás. Nem tudsz, akarsz már 
azonosulni ennek pontjaival. 

Eleged lett az uniformisból!
Mert ebben a lassan önmagával 

is meghasonult fogyasztói világban 
az egyes emberek vagy intézmé-
nyek saját praktikus értékeik men-
tén a privát erkölcseik helyettesítik 
az össztársadalmit, és ebbe a privát 
erkölcsbe és morálba rántja magába 
a helyi közösségit, majd rántja / rán-
taná az egyénét is. 

Az engedelmesség normáját gya-
korta akkor is őrizzük, ha önmagunk 
megtagadásához vezet. Szinte kény-
szeresen megtagadjuk önmagunkat, 
sokan egy életen át! 

Ilyenkor akár szervileg bele is be-
tegszünk, mert azt hisszük (hitették 
el velünk), hogy engedelmesnek kell 
lennünk, első a csordaszellem, gazda-
sági, egyéb hatalmi érdek. 

Konzumkultúra vagy életmódváltás, válassz!
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Noha az a saját szándékunkkal, és 
szükségleteinkkel nem egyezik meg. 
De kérem! 

Ezen lehet és merni kell változtat-
ni, mindegy hogy a társadalmi létra 
melyik fokán ácsorgunk! Meg lehet 
tenni, igaz ára van. Az ár, csak a kez-
deti „sokkban” tűnik nagynak, mert a 
megszokott és később már felesleges-
nek ítélt javak, státuszok, helyesnek 
vélt utak elvesztéséről vagy megváltoz-
tatásáról szól. Egyfajta lecserélésről. 
Kicsit megvonunk magunktól némely 
dolgot, amit majd helyettesítünk újak-
kal. Veszteségedből nyereség a veresé-
gedből győzelem lesz! Lemondasz ma-
gadért, magadnak pl. arról, hogy nem 
vásárolsz ész nélkül mindenféle kaca-
tot egy áruház felszámolásakor. Ez pa-
zarlás, mert ha átvizsgálod a tárgyi 
környezetedet, és számba veszed az 
évek óta csak pórfogóként meglapuló 
dolgaidat, akkor elrettensz, mennyi 
pénz fekszik feleslegesen ezekben a 
tárgyaidban, a mai konzumélet szim-
bólumaiban. 

A fogyasztói társadalom tulajdon-
képpen átvágott bennünket! Becsapott 
minket!

Mert, ha a személyiségünk alkal-
mas arra, hogy az életet élvezzük, ak-
kor nagyon kevés is elég nekünk. Ha 
az életet alapvetően megélhetőnek 
tartjuk, meglepően kevés is elég. De 
ezt azok, akik uniformizálnak és mi-
tizálnak bennünket, a pénzt istenítik, 
a gazdasági fölényt azok nem akarják, 
hogy tudjuk, terjesszük és megéljük! 
Tudom, most néhányan felhorkannak, 
de ha jó alaposan megvizsgálják éle-
tüket, az elégedett és boldognak neve-
zett pillanataikat, 

akkor nem az új mikró, autó, kávéfőző 
az, ami örömmel, boldogsággal töltöt-
te el bennünket. Hanem jóval „egysze-
rűbb” de sokak életében egyre ritkább 
pillanatok azok, amelyek ezt az állapo-
tot kiváltották és életre szólóvá tették. 
Ezek a dolgok érzelmekből, lelkiség-
ből, empátiából, egymásra találásból, 
felismerésekből, egy-egy ritka, de va-
rázslatos közös pillanatból születnek 
és válnak csodává, felejthetetlenné. 

Rengetegen váltanak életritmust és 
formálják mássá szemléletüket. Kisebb 
közösségek alakultak ki egyes települé-
seken, leválva a helyi rendszerről. Ahol 
értelmiségi, szakmás, vállalkozó és 
mások, összefogva egymást, ha nem is 
eltartva, de támogatva próbálnak egy 
más életformát kialakítani, meggyöke-
reztetni. Magánházaknál kisebb cso-
portok jönnek össze beszélgetni, gon-
dolatot cserélni, a jövőjüket formálni, 
de nem csak néhány ember gazdasá-
gi és hatalmi szempontjait szem előtt 
tartva. Nem az a stratégiájuk alappil-
lére!

Sokan kanyarodnak vissza az ala-
pokhoz – formálva ottani közösségü-
ket – és próbálnak meg másként 
élni. Próbálnak változtat-
ni normarendszerükön, 
gondolkodásukon, ezzel 
is formálva, fejlesztve és 
megújítva jellemüket, az új-
onnan kialakult kisebb közösségüket.

Elindulnak egy másik, és ember-
ségesebb életminőségben, felfedezve 
újra a kalákát, egymásra figyelést, a 
közösség közös értékeinek, szellemi 
és anyagi javainak megfelelő kezelését, 
elosztását, gyarapítását. Törekednek 
a helyi termelőt, vállalkozót a helyi 
fogyasztással támogatni, életben tar-
tani. Megélve, megteremtve egy más-
fajta egyensúlyt lelkükben, hitükben, 
egészségükben, a hétköznapjaikban 

és munkájukban. A  legnagyobb fel-
ismerés, amit kapunk, 

hogy micso-
da rejtett 
tartalékok-

kal is bírunk 
mi, emberek. 

Főleg lelkiek-
ben, ötletekben 

és akarásban. 
Hogy igenis ren-

geteg tartalék van minden közösség-
ben. Sok ki nem mondott vágy a más-
ra. Egy tisztább, nemesebb akarásban, 
mert ez minden emberben munkál, 
de elfelejtik, elrejtik, sokan elnyomják 
magukban, hagyják magukat bedarál-
ni. Fel kell ismernünk, hogy mennyi 
energiánkat köti le az életünkben kül-
sőségekre, megfelelni akarásra, a nem 
akarunk lemaradásokra, az úgymond 
töltelék dolgokra pazarolt idő. Ezeket 
kell szem előtt tartanunk, ha meg akar-
juk változtatni dolgainkat, miután azok 
kikoptak, kicsúsztak alólunk, ha nem 
jól működnek. Mindegy milyen ne-
héz, csak akarással, küzdéssel és katar-
zis árán lehet felismerni a még jobbat. 
Nem kell szégyellni a könnyet, küzdel-
met, hogy fájdalmas és nehéz változ-
tatni, hogy konfrontálódni is kell érte. 
Ezt a fogyasztással nem lehet elnyomni!

Mindig az adott pillanatra az adott 
lépésre kell figyelni, azt megélni, és 
összeáll az egész. 

Egy új élet tárulhat elénk, mert ami 
nem öl meg, az megerősít – tartja a 
mondás. 

Kundera azt írta: „Anélkül, hogy 
tudna róla az ember, a legsötétebb re-
ménytelenség pillanatában is a szépség 
törvényei szerint komponálja életét”. 
Hát lépj Te is, merj!

Nem baj, ha többet vagy hason, 
mint térden, meglátod, ha térdelsz, 
már nem kell sok, hogy felállj. Hittel, 
hitelesen, őszintén járhatsz másként! 
Merd vállalni azt, ne vedd be a konzu-
mélet nyújtotta délibábot és ne dőlj be 
a mai, mitizált világképnek! 

Járjunk a saját, megújult utunkon, 
együtt!

 Benis Brigitta 
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Aktualitás az adózás terén
Nem árt, ha tisztában vagyunk a határ-
időkkel, ugyanis a késedelembe esés ko-
moly szankciókkal jár. Jól tesszük ezért, 
ha időben informálódunk: 

Magánszemélyeket érintő 
kötelezettségek

2015. május 20. Személyi jövede-
lemadó bevallás

Május 20. éjfélig küldethetik az adó-
zók szja bevallásukat az adóhivatalhoz, 
ehhez a 1453-as adóbevallás nyomtat-
vány kitöltése szükséges. A bevallásnak 
több fajtája létezik, attól függően, hogy 
az adózó az önadózás keretein belül a 
törvényi feltételeknek megfelelően me-
lyiket választja:

1453ANY adónyilatkozat 
1453M bevallás: csökkentett adattar-

talmú nyomtatvány
1453E egyszerűsített bevallás: az 

adóhivatal által elkészített, visszaérke-
zett nyomtatvány. Amennyiben hibát 
talál benne, javítva küldje azt vissza!

Lehetőség szerint rendelkezhet adó-
jának 1+1%-áról. Ha azonban adóbe-
vallását már korábban elkészítette, de 
abban 1%-áról még nem rendelkezett, 
akkor azt külön is megteheti, ehhez az 
14EGYSZA lap kitöltése szükséges.

Május 20. a határideje annak az egyé-
ni vállalkozónak, aki a tevékenységét 
szünetelteti, vagy már megszűnt a tevé-
kenysége.

Amennyiben önhibáján kívül nem 
állnak rendelkezésre az elkészítéshez 
szükséges iratok, igazolások: bejelen-
tést tehet az adóhatóság felé, ezáltal a 
mulasztási bírság kiszabására 2015. 
november 20-ig nem kerül sor.

Őstermelőket érintő kötelezettségek

Ha a mezőgazdasági őstermelőnek, az 
átalányadózó mezőgazdasági kisterme-
lőnek az adóévben elszámolt jogszabály 
alapján kapott támogatások összegével 
csökkentett őstermelői tevékenységből 
származó éves bevétele nem haladja 
meg a 600 ezer forintot, akkor nem kell 
jövedelmet számolnia, és ezt a bevételét 
nem is kell bevallania.
 2015. május 20. Személyi jövede-
lemadó bevallás

A 1453-as adóbevallás nyomtatvány 
kitöltése szükséges.

2015. május 31. Iparűzési adó be-
vallás

A helyi adókról szóló 1990 évi C. tör-
vény, valamint a helyi iparűzési adóról 
szóló rendelete alapján a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvényben meg-
határozott, 600 ezer forintot meghaladó 
mezőgazdasági őstermelők a helyi ipar-
űzési adó alanyaivá váltak.

Helyi iparűzési adó terheli az önkor-
mányzat illetékességi területén végzett a 
törvény hatálya alá tartozó tevékenység-
ből befolyt bevételt. Az adó mértéke, az 
önkormányzat döntése alapján, az adó-
lap 1,8 %-a. Az adóalapot általános eset-
ben az eladott áruk beszerzési értékével 
és a közvetített szolgáltatások értékével, 
valamint az anyagköltséggel csökken-
tett bevétel képezi. Anyagköltségként 
csak a bizonylattal igazolt kiadások ve-
hetők igényben. 

Ezért a személyi jövedelemadó tör-
vény szabályaitól függetlenül célszerű 
minden esetben a szabályosan kiállí-
tott számlát, bizonylatot megőrizni.

A közös őstermelői tevékenységet 
folytató családtagok külön-külön tesz-
nek eleget adókötelezettségüknek.

Civil szervezeteket érintő 

kötelezettségek

2015. május 31. Beszámolási köte-
lezettség az SZJA 1%-os felajánlá-
sok felhasználásáról 

Ahhoz, hogy a civil szervezet része-
süljön az adózók 1%-os felajánlásából, 
szerepelnie kell a NAV regisztrált civil 
kedvezményezettek listájában. Amely 
kedvezményezett szervezet már kapott 
1%-ot, az felhasználhatja: működés-
re, közcélú tevékenységre, vagy akár 
tartalékolhatja is. Viszont a civil szer-
vezeteknek egy erre a célra létrehozott 
adatlapon kell az 1%-ok felhasználásá-
ról nyilatkozniuk. Ez azt a célt szolgálja, 
hogy a kapott összegekkel átláthatób-
ban és külön költségek nélkül tudjanak 
a civil szervezetek elszámolni.

A civil szervezeteknek a NAV olda-
láról kell letölteniük a „13KOZ Közle-

mény az adózó rendelkezése szerinti a 
kedvezményezett részére átutalt összeg 
felhasználásról” elnevezésű adatlapot. 
Majd kitöltve azt, 2015. május 31-éig 
kizárólag elektronikus úton kell bekül-
deni a NAV részére az Ügyfélkapun ke-
resztül.

(Az adatlapon meg kell adni a szerve-
zet hivatalos adatait, egy táblázatban a 
kiutalt 1%-os összeg felhasználási mód-
ját (adott évben a két évvel korábban ki-
utalt 1%-os támogatást), majd írásban 
is be kell mutatni, hogy mire költötte a 
civil szervezet vagy intézmény a kapott 
összeget.)

2015. május 31. A beszámoló letét-
be helyezése

Az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szerveze-
tek működéséről és támogatásáról szó-
ló 2011. évi CLXXV. törvényben (a to-
vábbiakban Ectv.) rögzített beszámolási 
szabályok szerint a civil szervezetek, il-
letve jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egységei a működésükről, a 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely-
zetükről az adott üzleti év utolsó nap-
jával a kötelesek beszámolót készíteni 
a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 
alapján. A már közhasznú, illetve a jövő-
ben a közhasznú fokozat megszerzését 
célzó civil szervezet a beszámolójával 
egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
is köteles készíteni a 350/2011. (XII.30.) 
Korm. rendelet alapján.

A civil szervezet az elkészített beszá-
molóját, valamint közhasznúsági mel-
lékletét köteles minden év május 31. 
napjáig letétbe helyezni akként, hogy 
a beszámolót, illetve a közhasznúsá-
gi mellékletet elektronikusan (Ügyfél-
kapun keresztül), vagy  papír alapon – 
eredetben vagy hitelesített másolatban 
– megküldi az Országos Bírósági Hiva-
tal (1363 Budapest, Pf.24.) részére. Az 
OBH a civil szervezetek beszámolóinak 
és esetleges közhasznúsági mellékleté-
nek a közzétételéről díjmentesen intéz-
kedik.

Emellett ha a civil szervezet saját 
honlappal is rendelkezik, a beszámoló-
ját és a közhasznúsági mellékletét saját 
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honlapján is köteles elhelyezni és annak 
megtekinthetőségét legalább a közzété-
telt követő második üzleti évre vonatko-
zó adatok közzétételéig biztosítani.

2015. május 31. Társasági adó be-
vallás 
A Tao. Törvény hatályos rendelkezései 
szerint a civil szervezetek is a társasági 
adó alanyai, függetlenül attól, hogy az 
adott adóévben vállalkozási tevékeny-
séget végeznek-e vagy sem.

Az adózás rendjéről szóló 2013. évi 
XCII. törvény egyszerűsített eljárás-
ként lehetővé teszi, hogy az alapítvány, 
a közalapítvány, az egyesület, a köztes-
tület, az egyház, a lakásszövetkezet a 
társasági adóbevallás helyett, bevallást 

helyettesítő nyomtatványon nyilatkoz-
zon feltéve, hogy az adóévben vállalko-
zási tevékenységből származó bevételt 
nem ér el, vagy e tevékenységéhez kap-
csolódóan költséget, ráfordítást nem 
számol el. 

 2015. május 31. Iparűzési adó be-

vallás
A helyi iparűzési adó alól adómen-

tes az egyesület, az alapítvány, (a köz-
szolgáltató szervezet, a köztestület, az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
magánnyugdíjpénztár és a közhasznú 
szervezetnek minősülő nonprofit gaz-
dasági társaság) abban az adóévben, 
amelyet megelőző adóévben folytatott 
vállalkozási tevékenységéből származó 

jövedelme (nyeresége) után sem bel-, 
sem külföldön adófizetési kötelezettsé-
ge nem keletkezett. Viszont az adóévet 
követő év május 31-ig bevallást kell 
tennie.

2015. május 31. KSH részére adat-

szolgáltatási kötelezettség 
A civil szervezeteknek – 2014. évtől 

kezdődően – a Központi Statisztikai 
Hivatal felé fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségüket kizárólag az ELEKT-
RÁ-n (elektronikus adatgyűjtési rend-
szer) keresztül tehetik meg. Ez azt je-
lenti, hogy a KSH adatszolgáltatásokat 
már csak elektronikusan lehet és kell 
benyújtani.

 Bán Klaudia

 

2015. április 20.

Sajtóközlemény 
Könyvelés és Egyéb számviteli 
szolgáltatások faddon

2014-ben vállalkozásom 3 millió forint összegű pályázatot nyert az Európai 
Unió támogatásával megvalósuló „Helyben intézhető könyvelés és egyéb 
számviteli szolgáltatások Faddon” című projekttel. Pályázatom célja, hogy 
elérhetővé tegyem az általam kínált szolgáltatásokat itt helyben bárki szá-
mára. 

A sikeres pályázat által lehetőségem nyílt egy iroda kialakítására, melyben várom 
kedves régi és leendő ügyfeleimet, korszerű, tiszta és rendezett környezetben. 
A projekt 2014.11.01-2015.04.30-ig tart, mely során beszereztem a működéshez 
szükséges eszközöket, melyek segítségével zavartalanul végezhetem a munká-
mat. Célom, hogy ügyfeleim részére egy korrekt, pontos és megbízható szolgálta-
tást nyújtsak. Be szeretném vezetni a minőségi könyvelést a településemen. Üzleti 
tervem készítése során képet kaptam arról, hogy mi hiányzik ebből a szakmából, 
miért elégedetlenek az ügyfelek. Szeretném ezt a hiányosságot saját vállalkozá-
somban kiküszöbölni. Célom hogy az ügyfelek bizalommal forduljanak hozzám 
pénzügyeik tekintetésben, és elégedetten távozzanak. Világos, átlátható munkát 
szeretnék végezni, a törvények betartásával.

2001-ben szereztem meg a mérlegképes könyvelői végzettséget, régóta szeretnék 
önálló irodát kialakítani. Örömmel tölt el és nagy lehetőségként élem meg, hogy 
elnyertem ezt a pályázatot. A mai gazdasági helyzetben nagyszerű dolog, hogy 
egy ilyen pályázat megvalósulhat.

A beruházásnak köszönhetően a vállalkozás 1 darab munkahelyet tud megőrizni, 
és reményeim szerint új munkahelyet teremt. 

További információ kérhető:

Kvandukné Gracsik Judit
Tel: +36 30/640-9579
E-mail: kvanduknejudit@freemail.hu

Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani ezú-
ton mindenkinek, aki segítségemre 
volt drága feleségem itthoni ápolá-
sában. Háziorvosunknak, Dr Mo-
sonyi Erzsébetnek, Tolnáról a házi 
ápolónak, Manczinger Mariannak, 
a NÖRSZ BT.-től. A  faddi házi gon-
dozónak, Márkusné Tibai Mártának, 
illetve azoknak, akik segítettek az 
ápolásban: Soponyai Tibornénak és 
Szikhardt Ritának odaadó munkáju-
kért. Köszönet a Faddi Önkormány-
zatnak és a Tolnai Családsegítő Köz-
pontnak, akik biztosítják, hogy ez 
a szolgálat működhet. Munkájukat 
szívből köszönöm!

Nagy tisztelettel és köszönettel:
 Lacza János faddi lakos

Európai Szociális

Alap

KÖNYVELÉS FADDON

Több mint 10 éves tapasztalattal, regiszt-
rált mérlegképes könyvelői végzettséggel 
vállalom egyéni és társas vállalkozások, 
mezőgazdasági őstermelők teljes körű 
könyvelését, bérszámfejtését. Visszame-
nőleg is.

Valamint magánszemélyek személyi jöve-
delemadó bevallásának elkészítését.

Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész 
munkavégzés!

Kvandukné Gracsik Judit
telefon: 30/640-9579 
email: kvanduknejudit@freemail.hu
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Beköszöntött a tavasz a labdarúgók házatáján is…
A tavaszt a Labdarúgó Szakosztály egy jó-
tékonysági rendezvénnyel köszöntötte. 
A rendezvény jól sikerült, hála a sok résztve-
vőnek, és a Művelődési ház dolgozóiank, és 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának, akik 
biztosították a helyszínt és vendégül látták 
a labdarúgást szerető és támogató nagykö-
zönséget. Köszönet illeti Horváth Tamást, 
Tosit is, a jó és minőségi zenéért. 

Köszönet azoknak a sportot szerető em-
bereknek is, akik támogatói jegyet vá-
sároltak, de a rendezvényen nem vettek 
részt!

Szeretnénk megemlíteni azokat a tá-
mogatókat, akik felajánlottak tombola-
tárgyakat a bevételünk növelése érdekében: 

Ferkelt Sándor, Eurokomfort Kft. (Katz Lajos), Kehely 
Gyógyszertár Fadd (dr. Papp Tamás), Progetto Manfredi Piz-
zeria, Knittel Adrienn és Bachusz Anita, Séf Kisvendéglő (Tol-
na), Kákonyi Pál, Nyirati Zsolt és Nyiratiné Fehér Edit Mar-
git, Hostyánszkiné Kiss Judit, Fodor Zoltán és Fodorné Jaksa 
Mariann, Lerch és Társa Bt., Folk Renáta, Keresztes Andrea, 
Kilián Mária és nem utolsó sorban a női és a férfi labdarúgó 
csapat tagjai.

A bevételt már szinte el is költöttük. Labdákat, melegítőket, 
és mezeket vásároltunk belőle a játékosoknak, melyeket már át 
is vettek, és felavattak labdarúgóink.

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK,  
AKI TÁMOGATTA A RENDEZVÉNYT!

Csapatainkról:
Csapataink is elkezdték a szereplést a bajnokságokban és a 

Bozsik programokban. A gyerekek szinte minden hétvégén va-
lamelyik korcsoportban képviseltetik magukat a környékbeli 
rendezvényeken.

Női csapatunk befejezte az első futsal bajnokságát. Rengeteg 
tapasztalattal és élménnyel gazdagodva zárták a téli szezont, és 
már Ők is a környezetében megújúlt sportpályán edzenek.   

Edzések: hétfő: 18.15, péntek: 17.30 a focipályán.
Szeretettel várjuk a hozzájuk szívesen csatlakozó sportolni és 

mozogni vágyó hölgyeket! 
Aki egy jó családias hangulatú közösségre vágyik, jöjjön és 

mozogjon a Faddi Női Labdarúgó csapattal!
A megyei II. osztályban induló felnőtt és ifjúsági csapatunk 

már túl van több mérkőzésen.
Dunaszentgyörgy – Fadd 2:0; ifi: 3:1
Fadd – Bátaapáti 2:4; ifi: 5:1
Sióagárd – Fadd  2:0; ifi: 4:0
Pálfa – Fadd  2:4;  ifi: 3:3
Fadd – Szekszárdi UFC  2:2; ifi: nincs ifi csapata

A Szekszárdi UFC-vel játszott mérkőzés volt az első hazai megmé-
rettetés tavasszal, amikor is a csapatokat az utánpótlás gyermek 
csapataink játékosai vezették fel. Nagyon szinvonalas, izgalmas és 
jó mérkőzést látthattak a kilátogató nézők, ahol a félidőben még a 
csapatunk vezetett 2:0-ra a tabella első helyezettje ellen. Sajnos a 
hajrában nem sikerült az előnyt megtartani, de nagy fegyvertény, 
hogy egy pontot raboltunk a listavezetőtől. SZÉP VOLT FIÚK!!!

Jelenleg a felnőtt csapat a 8. helyet foglalja el a tabellán, az ifjú-
sági pedig a 9. helyen áll.
A mérkőzésekre várunk minden focit szerető nézőt!!

HAJRÁ FADD!!!

A következő hetekben, még 4 mérkőzést játszik hazai pályán a csapat:

Mérkőzés Mérkőzés dátuma ifjúsági mérkőzés 
időpontja

felnőtt mérkőzés 
időpontja

Fadd – Tengelic 2015. 05. 17 vasárnap 15.00 17:00

Fadd – Madocsa 2015. 05. 24 vasárnap 15:00 17:00

Fadd – Mórágy 2015. 05. 30 vasárnap 15.00 17.00

Fadd – Gerjen 2015. 06. 07 vasárnap 15.00 17.00
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Beszámoló a karate klub tavaszi munkájáról
Egyesületünk versenyzői a tavaszi idényben kevés ver-

senyen vettek eddig részt, az igazi „szezon” most indult 

csak el. 

Első versenyük a Sárvár Kupa volt, melyen 25 egyesület mintegy 

176 versenyzője lépett tatamira egyéni formagyakorlat és egyé-

ni küzdelemben. 

Faddi SE és Tanren SE versenyzői 6 fővel neveztek az idei Sár-

vár kupára, ahol minden versenyző eredménnyel zárt!

2. helyezettek: Kaiser Anna (kata, kumite), Veress 

Ádám (kumite)

3. helyezettek: Bátori Kamilla (kata,kumite), Kruller 

Norbert (kumite), Szászi Kata (kumite)

4. helyezett: Kósa Evelin (kata)

Ezen az eseményen már az új Saller márkájú melegítőben 

utazhattak versenyzőink, melyet a tavalyi támogatásokból sike-

rült megvásárolni, így a szülőket anyagilag sikerült tehermente-

sítenünk. 

Versenyt követő hétvégén több esemény is érintette sporto-

lóinkat és szüleiket. 

A Bátaszéken megrendezett Széki kupán 400 versenyző lé-

pett tatamira. Az estig elhúzódó küzdelmekből sokat tanultunk, 

különösen azért, mert teljesen kezdő versenyzőket is neveztünk.

A 9 évesek kategóriájában +30 kg súlycsoportban Kruller 

Norbert egyéni küzdelemben 3. helyen végzett, míg Kósa Evelin 

–  junior és U21 kata versenyszámban volt érintett – 2. helyen 

zárt.

Még ugyanezen a napon este indult az idei Karate Bál, mely-

nek helyszíne ezúttal is a faddi Művelődési Ház volt. Nem túl 

nagy létszámmal, de annál felfokozottabb hangulatban telt az 

este, kiváló hangulatról ezúttal is Atkáry Lajos (aki korábban a 

Scampolo zenekar oszlopos tagja volt Komár László oldalán) és 

Kiss Dezső gondoskodott. Remek táncosok, kellemes társaság, 

szebbnél szebb és drágább tombolatárgyak, igényes szórakozás 

jellemezte az estét, melynek hajnali 3-kor lett vége. 

Bedekovityné Pál Magdolna, az intézmény vezetője, valamint 

a Művelődési Ház dolgozói maximális segítségünkre voltak min-

denben, ezért utólag is köszönetet mondunk a lehetőségért.

Ezt követő hétvégén került megrendezésre a 2015. évi JKA 

Európa-bajnokság Prágában. Egyesületünket Kósa Evelin junior 

női kataban képviselte, aki a 8-as döntőbe jutásért esett ki. Vá-

logatottunk 5 arany 2 ezüst és 3 bronz éremmel 20 ország közül 

az 1. helyen végzett, így Magyarország ismét EB-t tudott nyerni 

karate sportágban!!!!

Ezt a felnőtt EB-t követően elkezdődött a felkészülés korosz-

tályos válogatottunk részére is, pillanatnyilag 5 fő került be a 

keretbe, és ha eredményeik és munkájuk alapján beválasztásra 

kerülnek, utazhatnak május 23-ai hétvégén a Bochumi (Német-

ország) korosztályos Európa-bajnokságára.

Addig is április végén diákolimpia és május elején egy O. B. 

vár versenyzőinkre, melyen remélhetőleg ismét remek formá-

ban, sok eredmény-

nyel és tapasztalattal 

gazdagodnak!

 Bali Ervin
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日本空手協会



26 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:

730-1600

Szombaton:

730-1100

SCHULLER termékek:

•	 ecsetek, festőhengerek
•	 ragasztószalagok, takaró-

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

•	 kerítés oszlop
•	 kerítés drót 

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

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

AKCIÓ! 11,5 kg-os PB-gáz 
házhoz szállítva: 4 200,- Ft

FITT
NETT
KLUB

Fadd, Váci utca 1. szám alatt
KONDITEREM
SZOLÁRIUM

SZAUNA

Előzetes bejelentkezés: 30-378-77-41

Ugyanitt: 

FAGYIZÓ
ÍRÓSZEREK … 7.30–18.00

PUMUKLI BOLTOCSKA … 7.30–18.00

TOTÓZÓ–LOTTÓZÓ … 8.00–18.00

A hét minden napján várjuk Önöket!

FERKELT SÁNDOR autószerelő
Számítógépes diagnosztika,  
elektromos rendszerek javítása,  
műszaki vizsgára történő felkészítés,  
teljes körű autójavítás, 

Új szolgáltatás: 

 gumiszerelés 
 centírozás

7133 Fadd, Béke utca 94.  Tel.: 06/30-851-0577
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A téli szünet után újra  
várja vásárlóit a

Dombori sóder telep!
Natúr és osztályozott homok,  

kavics kapható.

Kiszállításban és építőanyagok  

beszerzésében is segítünk.

Nyitva: hétfő 6 órától - péntek 18 óráig  non-stop

Telefon: 06-30/279-39-76
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Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Fülöp János polgármester

Szerkesztőség címe: Művelődési Ház

7133 Fadd, Béke u. 1. Tel.: (74) 447-460
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Felelős vezető: Gergely Judit Etel
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HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

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

E-mail: rozgonyi54@tolna.net


