Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2016. augusztus

FADDI FALUNAP

2016. AUGUSZTUS 20.
7:00-9:00 Gyermek horgászverseny
8:00-tól Kispályás foci
10:00 Ünnepi szentmise kenyérszenteléssel
Főzőprogram: Családok, baráti társaságok,
civil szervezetek és vendégeik közös programja
Gyermekeknek:
aszfaltrajzverseny, kézművesség, rodeó bika,
ugrálóvár, habparty
10:00: Sárkányhajózás kipróbálása (jelentkezni a színpadnál 9:30-ig)
12:00-től EBÉD (Mindenki a maga főztjéből!)
Egész nap: Lencsés János fotókiállítása megtekinthető a kupolában.

13:00: Aerobic és HOT IRON – Közös edzés
a helyszínen érdeklődő vendégeknek
Gerendai Mariann és Paksi-Véner
Mónika vezetésével!
14:30: Modern tánc, karate: helyi csoportok
bemutatója
Hazai színpadon először lép fel:
Marcello, vokál: Klopcsik Jennifer
15:30: Palinta Társulat interaktív gyermekkoncertje
16:30: Polgármesteri köszöntő, díjátadás
17:30: Dirty Slippers zenekar koncertje
19:00: Kovács Fanni hastánc bemutatója
20:00: Falunapi retroparty
Horváth Tamással (Tosival)

13-tól 17 óráig Toma és csapata történelmi játékait lehet kipróbálni gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Palinta Társulat

Helyszín: Bartal park

Dirty Slippers
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Faddi Hírek
G R AT U L Á L U N K !

CIVIL SZERVEZETEK ÉLETÉBŐL

Kiállításon a
Zsolnay negyedben

A Szívklub
hírei

„Ginkgo biloba a művészetben” címmel tett közzé felhívást a Signo Galéria az Alfa Ékszer Kft képviseletében. Olyan termék tervet és kész alkotást
vártak, amelynél valamilyen módon megjelenik a
Ginkgo biloba motívum és kapcsolódik a természetes anyagokhoz.
Ezen a pályázaton indult Ódryné Horváth Krisztina, akinek kerámia és üveg alkotásai láthatóak voltak a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben az Ignác
Házban. Gratulálunk hozzá!
BPM

Születésnap a
Mesegalériában
Idén augusztus 02-án ünnepli 25. születésnapját a Gáti Mariann által alapított
faddi MÍTOSZ-MESEGALÉRIA. Ezúton
is szeretettel köszöntjük a Meseháziakat!
Az évforduló alkalmából Mariann
megjelentette harmadik könyvét Kékmadaras dal címmel. Az óvodásoknak,
iskolásoknak szóló színes verses-mondókás könyvet szeretettel ajánlom az érdeklődők figyelmébe!
BPM

Két nagyon érdekes és szemléletes előadásunk volt az elmúlt időszakban.
Baliné Dömötör Zsuzsa a Szekszárdi dialízis központ dolgozója:
Dialízis, dializált betegek címmel tartott számunkra előadást.
A szakszemélyzet szemszögéből
mutatta be munkájukat, előtérbe
helyezve a kezelt betegek nehézségeit, küzdelmeit. Szemléletes
betekintés kaptunk áldozatos hivatásukról.
Dr Papp Tamás gyógyszerész,
egy gyógyszerészdinasztia legifjabb tagja: Tévhitek a gyógyszeres
kezelésben és az öngyógyításban
címmel tartotta meg előadását. A
mindenki számára érthető, színes,
szemléletes előadás tanúsága:
gyógyszerek szedésekor minden
esetben kérdezzük meg kezelőorvosunk, gyógyszerészünk véleményét!
Szeptember első szerdáján indul a gyógytornánk. Addig is mindenkinek jó nyaralást, pihenést
kívánunk.

KÖZÉRDEKŰ

FELHÍVÁS

„Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozására
Tisztelt Faddiak!
A Fadd Nagyközség Önkormányzata
a településért hosszabb időn keresztül, folyamatosan kiemelkedő munkát
végző állampolgárok, vagy közösségek
tevékenységének elismerésére „Fadd
Nagyközségért” elnevezéssel kitüntető
díjat alapított.
A „Fadd Nagyközségért” kitüntető
díj adományozható azoknak a polgároknak, vagy közösségeknek, akik
Fadd közművelődéséért, kulturális
színvonalának emeléséért, sportéletének fejlesztéséért, illetve egyéb szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapítása, hírnevének öregbítése terén
kiemelkedő munkát végeztek. A „Fadd

Nagyközségéért” kitüntető díjat évente
egy alkalommal, egyszerre legfeljebb
két állampolgárnak, vagy közösségnek
lehet adományozni. A kitüntetés posztumusz is adományozható. A kitüntetés átadására minden évben az október
23-i ünnepi megemlékezés alkalmával
kerül sor.
A „Fadd Nagyközségért” kitüntető
díjra javaslatot tehet az Önkormányzat
Képviselő-testületének tagja, bizottsága, a Polgármester, az Önkormányzat
intézményének vezetője, továbbá a
nagyközség polgárai.
A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat minden évben legkésőbb szeptember 15-ig írásban, a mellékelt adatlap

kitöltésével kell eljuttatni a Polgármesterhez.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a kitüntetésre javasolt személyek,
közösségek nevét,
munkásságuk ismertetését.
A felhívás és az adatlap letölthető
az Önkormányzat honlapjáról (www.
fadd.hu), valamint igényelhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A javaslatokat a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, amely
egyszerű szótöbbséggel dönt a díj adományozásáról.
Várjuk megtisztelő javaslataikat.
Fadd Nagyközség Önkormányzata
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Faddi Hírek
C I V I L S Z E RV E Z ET E K É L ET É B ŐL

Nyugdíjasok hírei
Egy-egy nyugdíjas csoport sokféle képességgel rendelkezik.
Tudomást csak akkor szerzünk róla, ha nyugdíjas társunk azt
be is vallja, meg is mutatja. A NYOSZ tagjai ezt mind felfedezték. Hozzájuk csatlakoztunk mi is.
Minden évben 4 különleges napot tartunk. Az elsőt József
Attila születésnapja körül. Ez a versmondók napja.
Sok tagot vonz a „Dalos” találkozó. Ilyenkor mutatkoznak
be a kórusok.
A kulturális seregszemle résztvevői minden műfajt képviselnek. Zene, tánc, ének, vidám jelenet egyaránt látható a
színpadon.
Az évet a játékos sportfoglalkozás zárja.
Ebben az évben mi, faddi nyugdíjasok vállaltuk a „Dalos”
találkozó lebonyolítását. A részvétel 300 fő körül mozgott. A
művelődési ház nagytermében hallgattuk a műsort, amely
változatos és szórakoztató volt. Tizenhat kórus szerepelt. Sze-

rettünk volna a fellépő csoportoknak egy kis ajándékot adni.
Sikerült!
Adakozó szponzorok segítségével osztottuk ki az érmet, a
bort és az oklevelet.
Szponzorunk volt még: az önkormányzat és a művelődési ház dolgozói; Schmelcz Lajos; Ódryné Horváth Krisztina;
Tóth Gábor; 39-es Coop; CBA; Abonyi Lajos; Sütő József;
Czinkonné Simon Irén; AIR-ALPIN Kft.
Nagy segítség volt a nyugdíjasok munkája is. Az előkészületekben, a főzésben, a tálalásban kivették a részüket. Dicséret jár mindazoknak, akik süteménnyel kedveskedtek a fellépőknek, vendégeknek. A finom étel, a bátai bor, a kedves
zene (Major duó) fokozta a jó hangulatot. Reméljük, hogy
mindenki tetszését kiérdemeltük.
Schiffer Györgyné elnök
Nyugdíjasok Egyesülete

„SZAVAKON INNEN, ÉS SZAVAKON TÚL”

(éljük át együtt mindazt, ami összekapcsol bennünket)
Régebben volt egy „könnyű” kis sorozatom a Faddi Hírekben ÁLLJ MEG EGY
PILLANATRA címmel. Arra volt jó ez a vezérfonal, hogy nem engedett elkanyarodnom sem jobbra, sem balra. Azt meséltem el, amit a délutáni sétáim nyújtottak
nekem. Andalgásaim közepette gyakran
megálltam „EGY PILLANATRA” körülnézni, vagy „sorstársaimmal” találkozva
beszélgetni kicsit. Ezeket az Isten-adta
csodákat osztottam meg mindazokkal,
akik elolvasták cikkeimet. Kívülről befelé simogattak meg ezek az ajándékképp
kapott benyomások, most pedig belülről
kifelé nézek, átadom közös élményként.
Bibliámmal a kezemben. Annyi minden
összekapcsol bennünket.
Van egy kérdőjeles mondat az ember
életében, ami időnként válaszra késztet
mindannyiónkat. Ez a tömör közlés így
hangzik: – Szeretsz-e engem? Ezt kérdezi
a gyermek a szüleitől, a szülő a gyermektől, a feleség a férjtől, a férj a feleségtől
(és sorolhatnám tovább). Mert ha igen, az
bizonyos garanciává fényesedik az ember
részéről a másik felé. Akit az ember nagyon szeret, az fontossá válik az életében.
Az betölti gondolatait és kitölti a mindennapjait. A szeretet más dimenzióba viszi
az embert.
Jézus háromszor kérdezi meg Pétert
(a tanítványt), hogy „szeretsz-e engem?”

Péter rajongója volt Jézusnak. Egyszer ezt
a lelkesedést úgy fogalmazta meg, hogy
„érted meghalni is kész vagyok!”. Dehogy
gondolta ő ebben az állapotban azt, hogy
másra is képes lesz ez a halászatból követésre elhívott tanítvány. Megtagadni a
Mestert (3-szor), szégyellve még azt is,
hogy valaha ismerte Őt. (Elmegyek halászni, visszatérek abba az életformába,
amibe voltam.)
Megpróbálom elfelejteni ezt az egész
Jézus-ügyet. Teszem azt, amit eddig tettem – csendben és békében – és akkor
nem lesz semmi bántódásom – gondolta
ő a feltámadás után)
Pedig Péter, Jézus mellett LÁTOTT,
HALLOTT, TAPASZTALT sok-sok mindent.
Látta, hogy betegek meggyógyulnak.
Tudomásul vette, hogy Lázár kijött a sírból. Hallotta a „Boldog mondásokat” (Hegyi Beszédet). Neki is megmosta Jézus a
lábát… – S mit mond Péter? Azt, hogy:
„visszamegyek halászni”. S hogy reagál
Jézus? „Péter, emberhalásszá teszlek!”, de
előbb háromszor is megkérdem tőled:
„Szeretsz-e engem?” „Nem rovom fel a
múltat, csak légy őszinte…” szeretsz(?),
sőt(!): JOBBAN szeretsz-e mindenkinél
engem? Tiszta szívből, őszintén írom: senkit nem szeretnék Péter „bőrébe” bújtatni,
de a mély, igaz, szívet-talált kérdésekre
kikívánkozik a válasz is. Tudunk-e szere-

tetet adni és szeretetet kapni, sőt: elfogadni? (Péter Jézus „szeretsz-e engem?”
kérdése után érezte, hogy megtisztult
a szíve a SZERETET befogadására és továbbadására…).
Mert „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc
vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni
is tudok s ha minden titkot ismerek is, és
minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy
hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig
nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem
tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs
bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet türelmes, jóságos: a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik
bántóan, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a roszszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik. Most azért
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e
három: ezek közül pedig legnagyobb a
SZERETET.” (Pál. I. Korintus 13).
Deméné Miksa Zsuzsanna

4

Faddi Hírek
K I S E B B S É G I Ö N K O R M Á N Y Z AT

„Vállald önmagad, s lásd jó úton haladsz”
multikulturális roma anyanyelvi tábor
Az idei évben a 2014. évi táboroztatásunk
sikerére alapozva pályázatot nyújtunk be az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
NEMZ-TAB-16-0277 azonosítószámon nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-,
népismereti, művészeti, hagyományőrző és
olvasó táborok megvalósítására „Vállald önmagad, s lásd jó úton haladsz” multikulturális
roma című projektre. A nyertes pályázat által
22 fő faddi roma és nem roma gyermeket vittünk el 8 napra a balatonszepezdi gyermektáborba. Az anyanyelvi hagyományőrző tábor
célja, hogy a kisiskolások begyakorolják az
anyanyelven történő helyes beszédet és írást,
az artikulált kiejtést, a tiszta és érthető hangzást beás és lóvári irodalmi szövegek gyakorlásán keresztül, egyben ismerkedjenek a népi
hagyományainkkal, ezáltal azok ápolására és
művelésére ösztönözzük őket. Igyekeztünk a
gyermekek részére olyan rendezvénysorozatot
összeállítani, melyben egyensúlyban vannak
a kulturális, a szabadidős és az oktatási programok. Plakátkészítés a cigány meséről, szokásokról, hagyományokról, Multikulturális
totó kitöltése, cigány népviselet bemutatása,
táncház. A gasztronómiai napon a táborban
kérjük minden étkező részére készülhessen
hagyományos cigányétel. A rendezvény nem
titkolt szándéka továbbá, hogy az ifjúság
megismerje saját történelmét, elősegítse az
anyanyelv, a roma kultúra iránti fogékony-

ságot. A tábor lehetőséget biztosít a diákok
számára, hogy a sajátjuktól eltérő és egyben
újszerű környezetben ismerkedjenek a cigány
kultúrával. Egy-két táborlakó viselkedése a
foglalkozások rovására ment, időről-időre fegyelmezni kellett őket. Sajnálom, hogy nem
tudtunk az előre megírt programterv szerint
haladni. Bízom benne, hogy a gyerekek jól
érezték magukat, és céljaink révbe érnek.
Rajzpályázat
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Faddi Gárdonyi Géza
Általános Iskola tanulói részére rajzpályázatot
hirdetett „Az én iskolám” címmel.
Nagyon sok pályamunka érkezett be, melyről háromtagú zsűri döntött (Márkus Tiborné
igazgatóhelyettes, Kárász Andrea óvodavezető, Schmidné Keserű Erzsébet nyugdíjas pedagógus/óvodavezető).
Összesen 47 db pályamű érkezett be, 36 tanuló készített egyéni rajzot, míg 10-en páros
munkával vettek részt a versenyen. Nagyon
örültünk az iskolai életet megjelenítő műveknek, úgy mint tanóra, tesi óra, anyák napja,
farsang, hószobrászat, játszótéri szabadidős
foglalkozások, baráti kapcsolatok, és többen
az osztálykirándulás élményeit örökítették
meg.
A rajzpályázat helyezettjei:
1-2. évfolyamon
I. Petróczi Nikolett

Romadíjak
Önkormányzatunk a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén az osztályfőnökök
javaslata alapján „Romadíj” elismeréssel és könyvjutalomban részesítette:
Fodor Lolita Alexandra, Orsós Kíra 1.a
osztály, Csonka Nikolett, Kolompár Zsüliett Ivett 2.a, Kanalas Mónika, Nyerges
Diána és Orsós Krisztina 2.b, Nyárai Alexa
Éva 3.a, Fodor Ádám Ferenc, Fodor Annamária, Orsós Dzsenifer és Orsós Zoltán
3.b, Fodor Dzsenifer Petra 4.a, Fodor Jázmin Marianna és Novák Máté Szabolcs
5.b, Rostás Alexandra és Rostás Krisztina
6.a, Ignácz Zsuzsanna és Konetsny Evelin
6.b, Kovács Dóra Erzsébet 7.b, Petrovics
Vanessza és Orsós Tímea Julianna 8.a és

Fodor Nóra 8.b osztályos tanulókat jó tanulmányi eredményük elismeréséért.
Önkormányzatunk a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola ballagási ünnepélyen Fodor Nóra, Gomán
Andrea Henrietta és Kuti Ádám 8.b
osztályos tanulóknak virágcsokorral köszönte meg a Faddi Roma Hagyományőrző Cigány Néptánccsoportban végzett
aktív tevékenységüket, a települési és
nemzetiségi programokon való részvételüket. Örülünk, hogy részesei voltak a
Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kulturális és hagyományőrző tevékenységének, eredményeikhez szívből gratulálunk, tanulmányaikhoz sok sikert
kívánunk!
Fodor József, Elnök

II. Szalontai Csenge
III. Bali Anna
különdíj: Orsós Virág
3-4. évfolyamon
I. Fenyvesi Zita
II. Vass László
III. Lakatos Virág Hajnalka
páros munkák közül:
I. Szauervin Anna és Orsós Dzsenifer
II. Acsádi Petra és Keserű Réka
III. Szili Flóra és Fodor Ádám Ferenc
felső tagozat 1 pályamű
különdíj: Fodor Jázmin Marianna
A pályázat eredményhirdetésére 2016. június 15-én került sor az iskolában, minden
pályázónak jutalom csokival köszöntük meg
munkáját, míg a helyezettek „Csoki-keksz
csomaggal” pótolhatták befektetett energiájukat. A pályázat eredményét Márkus Tibroné,
a zsűri elnöke hirdette ki, míg a jól megérdemelt finomságokat és elismerő okleveleket Fodor Ágnes elnökhelyettes adta át.
Minden pályázónak és felkészítő pedagógusnak köszönjük értékteremtő, hagyományőrző munkáját, a zsűrinek segítő közreműködését.

Otthon végezhető munka
figurák összeállítása,
csomagolása, stb…

06-90/603-905

(http://audiopress.iwk.hu,
a hívás díja: 635Ft/min,
06-1/222-8397, 06-20/496-3980 )

KÖNYVELÉS FADDON
Több mint 10 éves tapasztalattal, regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel
vállalom egyéni és társas vállalkozások,
mezőgazdasági őstermelők teljes körű
könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint magánszemélyek

személyi jövedelemadó bevallásának
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész
munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu
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Faddi Hírek
ESEMÉNYEK KÉPEKBEN

Templom napja

Gyermeknap kicsiknek

Falvédőkiállítás

Nyári játszóház
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Faddi Hírek
ISKOL A

Számháború
Május 20-án a felsős munkaközösség a tavalyi
kerékpártúrás számháború sikerén felbuzdulva
ismét közös kirándulást szervezett. Pánczélné
Csöndes Magdolna és Rábóczki Dóra 16 felső
osztályos tanulóval biciklizett Domboriba, ahol
a Rencz kemping területén kétfordulós számháborút játszottak a gyerekek. (Magdi néni csapata nyert 2-0-ra.) A résztvevők kellemesen elfáradtak és egy közös élménnyel gazdagodtak.
Rábóczki Dóra

Gárdonyi nap

Régi, szép hagyomány iskolánkban, hogy minden évben május
elején, iskolánk névadójának tiszteletére Gárdonyi napot szervezünk. Az idei évben május 6-án,
ismételten az iskola melletti Bartal
parkban került megrendezésre ez
az esemény.
Tanulóink ezen a délelőttön vidám, élményekben gazdag
programok közül válogathattak.
A kézműves asztalnál makramé
kulcstartókat, karkötőket készíthettek a gyerekek. A legnagyobb
sikert a csillámtetkó készítés aratta. Itt szinte egész délelőtt többen
türelmesen várakoztak és válogattak az érdekesebbnél érdekesebb
minták közül. Kicsik és nagyok
egyaránt szívesen vettek részt az
aszfaltrajz készítésében, ahol egy
előzetesen megismert meséhez kellett illusztrációt készíteniük. Az alkotások a művelődési ház parkolójában készültek, melyeket az arra
járó nézelődők is megcsodálhattak.
Akik a játékos, gondolkodtató feladatokat, rejtvényeket, a nyelvi ve-

Játékos vetélkedő
A felső tagozat reál munkaközössége a Madarak és fák napjához kapcsolódó vetélkedőjét május 5-én tartotta a Művelődési
házban.
Az osztályokat négyfős csapatok képviselték a megmérettetésen. A csapattagoknak a vetélkedő előtt részt kellett venniük
a fotókiállítás megnyitóján, valamint Hága Krisztián (Magyar
Madártani Egyesület) május 2-i Fadd környékén élő védett madarakról tartott előadásán.
A vetélkedőn hat feladat várta a tanulókat: puzzle, két keresztrejtvény, totó, villámkérdések az előadásból, ill. fel kellett
sorolniuk Lencsés János kiállított képeit.
A legügyesebb és legtájékozottabb csapat az 5.b osztály
volt (Fodor Jázmin, Fonyódi Kata, Márkus Márk, Rácz Levente),
második helyen a 7.b osztály végzett (Bakos Ádám, Kaiser Ildikó, Merk Dominik, Sulák Dániel), a harmadik helyre az 5.a (Kurucz Boglárka, Lencsés Noémi, Szendi Laura, Vass Virág) került.
A tanulók az oklevél mellett tárgyjutalomban is részesültek, valamint minden résztvevő ötöst kapott a szaktárgyból.
A vetélkedő feladatait Rábóczki Dóra állította össze, a lebonyolításban segített Pánczélné Csöndes Magdolna, Nyigrényi
Edit és Dursztné Palásti Gabriella.

télkedőt kedvelték, ők is találhattak
maguknak hasznos elfoglaltságot.
Lehetett tollaslabdázni, focizni, és
számtalan érdekes sportos és játékos tevékenységben részt venni. A változatos programok között
mindenki megtalálhatta a kedvére
valót, hamar elrepült ez a délelőtt.
Míg a gyerekek jól érezték magukat, a lelkes szülőknek, nagyszülőknek köszönhetően a bográcsokban főtt a finom paprikás krumpli.
Jó hangulatban, közös ebéddel
fejeződött be a program, melyen
gyerekek, pedagógusok, szülők,
nagyszülők kötetlenül beszélgetve, jól érezték magukat egymás
társaságában. Fontos számunkra a szülőkkel, a családokkal való
jó kapcsolat ápolása, a hatékony
együttműködés kialakítása, mert
a tanulás, a problémák megoldása
terén közösen sokkal jobb eredményeket érhetünk el. Köszönjük
minden lelkes, érdeklődő szülőnek
az önzetlen segítségét, támogatását
a rendezvény sikeressé tételében.
Nagyné Fodor Irén
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ISKOL A

Versenyek, versenyeredmények

Kiemelt feladataink között szerepel a tehetséggondozás, ezért
tanítványainkat folyamatosan készítjük fel, illetve nevezzük
be a különböző helyi és levelezős versenyekre, rajzpályázatokra.
A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár által szervezett
versenyekbe a
3-4. évfolyamos tanulók kapcsolódtak be és értek el szép
eredményeket.
Észforgató
I. helyezés: Kiss Gréta Anett 4.a – Mireider Zsigmond 4.a
IV. helyezés: Bitter Gergő 4.a – Molnár Szabolcs 4.a
( Felkészítő nevelő: Rocskáné Englert Éva)
Mesebeli hétpróba
II. helyezés: Fenyvesi Zita 3.a – Mireider Sarolta Ágota 3.a
( Felkészítő nevelő: Oláh Magdolna)
Rajzpályázatok:

„ Az év alkotása” A KLIK tolnai tankerületének iskoláiban
az alsó tagozatos tanulók éves munkáinak bemutatása.
I. helyezés Bali Anna 1.b (Felkészítő nevelő: Pappné Csató
Csilla)
Országos Honismereti Tanulmányi Verseny
A legjobb eredményt elérő tanulók:
Fenyvesi Zita 3.a osztály I. helyezés
Mireider Sarolta 3.a osztály I. helyezés
Udovisits Andrea 3.a osztály I. helyezés
Bedzsula Ferenc 3.a osztály I. helyezés
(Felkészítő nevelő: Fehér Andrea, szervező: Csehák-Antus
Zsuzsanna)
Bendegúz-Tudásbajnokság
Sáth Szonja 3.b osztályos tanuló matematika tantárgyból
arany fokozatot ért el.
(Felkészítő nevelő: Szőke Zoltánné)

Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak
Tolna Megyei Vadászszövetség gyermekrajz-pályázata
I. helyezés: Szendi Ramóna 2.a (Felkészítő nevelő: Nagyné a szép eredményekhez!
Fodor Irén)
Nagyné Fodor Irén
III. helyezés Nyirati Kristóf 3.b (Felkészítő nevelő: Szőke Zoltánné)

I.TEIT családi sportnap Gerjen

2016. június 25-én, szombaton iskolánkból 8 harmadik osztályos ( és 2
leendő 1. osztályos ☺) gyerkőc vehetett részt Fülöp János polgármester úr meghívására a rendezvényen.
Reggel izgatottan vártuk a buszt, mellyel
elvittek minket a helyszínre.
A gyerekeknek a sportruházaton kívül szinte semmire nem volt szükségük,
mindent megkaptak mi szem-szájnak
ingere. A terepszemle után felvettük a

menetlevelünket és megkezdődött a játékos versengés a települések iskolásai
között. Gyermekeinkre ismét büszkék
lehettünk, hiszen sportszerűen és mindent beleadva küzdöttek. A TEIT és az
MVM sátránál is ügyesen oldották meg
a feladatokat, melyek során rengeteg
ajándékkal gazdagodtak. A váltóverseny
után a gyerekek önfeledt játékba kezdtek. A fiúk egy része a paintball pályán
próbálta ki ügyességét, míg a többiek fociztak, élő csocsóztak, kézműveskedtek,
ugráltak a légvárban, együtt tornáztak
Béres Alexandrával, illetve érdeklődve figyelték Farkas Bertalan beszámolóját,
és nem utolsó sorban szurkoltak a faddi csapatnak a kispályás fociversenyen.
Közben elkészült a finom faddi halászlé
is, melyet élvezettel kanalaztunk. A paksi
tűzoltóság fantasztikus habpartija után
következett az eredményhirdetés. Ugyan
idén Kalocsa aratott győzelmet mindenben, ez cseppet sem szegte kedvünket,
hiszen jövőre mi leszünk a nyerők!! ☺
A délután folyamán a fiúk addig-addig
áradoztak a paintball szépségeiről, hogy
végül az egész csapat játszott egy nagyot,

aztán meg még egyet. Minden „megbuktatlak, ha kilősz” ☺ fenyegetés ellenére
valahogy mindkét alkalommal elsőként
lőttek le engem, melyet persze nem bántam, hiszen mindannyian nagyon élveztük a közös játékot. Délután 5 óra felé
aztán úgy döntöttünk, hogy ideje indulni
és fáradtan, maszatosan, kicsit vizesen, de
csupa mosollyal az arcunkon értünk haza.
Köszönjük a meghívást Fülöp János
polgármester úrnak, és reméljük a jövőben is számíthatunk hasonlóra, mert Ön
biztosan számíthat ránk! ☺
Fadd, 2016. július 25.
Csehák-Antus Zsuzsannna
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KÖZÉRDEKŰ

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
3/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról, valamint
egyéb szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, valamint a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §: Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a települési
támogatásról, valamint egyéb szociális
ellátásokról szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
R.) a jelen rendelet 1. mellékletét képező 2. melléklettel egészül ki.
2. §: (1) A R. a jelen rendelet 1. függelékét képező 1. függelékkel egészül ki.
(2) A R. a jelen rendelet 2. függelékét
képező 2. függelékkel egészül ki.
(3) A R. a jelen rendelet 3. függelékét
képező 3. függelékkel egészül ki.
(4) A R. a jelen rendelet 4. függelékét
képező 4. függelékkel egészül ki.

Záró rendelkezések
3. §: E rendelet 2016. április hó 1. napján
lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Fadd Nagyközség

Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.)
önkormányzati rendeletének 2. melléklete,
3-5. melléklete és 1-4. függeléke.

Fülöp János
polgármester
Záradék:

Dr. Percsi Elvira
jegyző

A rendelet 2016. március hó 31. napján a
helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira
jegyző

1. melléklet a 3/2016.(III. 31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
Fadd Nagyközség Önkormányzata Napközi konyha
NYERSANYAGNORMA ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ 2016. április 1-től
Nettó nyersanyagnorma 2016. (Ft)
Étkezési forma

Fizetendő
tízórai

ebéd

uzsonna

Összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Óvodás gyerek
napi háromszori étkezés:

–

55

194

50

299 + ÁFA = 380 Ft

2.

részétkezés:

3.

tízórai

nincs

–

–

0

4.

ebéd

–

197

–

197 + ÁFA = 250 Ft

5.

tízó+ebéd

55

197

–

252 + ÁFA = 320 Ft

–

55

226

50

331 + ÁFA =420 Ft

8.

tízórai

nincs

–

–

0

9.

ebéd

–

226

–

226 + ÁFA = 290 Ft

10.

tízó+ebéd

57

226

–

283 + ÁFA = 360 Ft

ebéd nyersanyagnorma

–

290

–

–

ebéd szolg. díj

–

422,80+ÁFA

–

422,80 + ÁFA = 537

nyersanyagnorma

–

290

ebéd szolg.díj

–

507,30Ft+ÁFA

6.

Iskolás gyerek
napi háromszori étkezés

7.

részétkezés:

11.

Szociális étkeztetés ebéd átadási
ára CSSK részére

12.
13.
14.

Munkahelyi vendégétkező

A szociálisétkeztetés (napi egyszeri meleg ebéd) kiszállítási díja 30 Ft/nap.

–
–

507,30 + ÁFA = 664,30
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KÖZÉRDEKŰ
1. függelék a 3/2,016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. függelék a 18/2,015. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
DÍJKALKULÁCIÓS SÉMA (előkalkulációhoz 2,016 év)
Kalkulációs egység megnevezése: Óvodai intézményi étkeztetés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35

2. függelék a 3/2,016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
2. függelék a 18/2,015. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
DÍJKALKULÁCIÓS SÉMA (előkalkulációhoz 2,016 év)

„Háromszori
étkezés” Ft-ban

A
Közvetlenül elszámolható személyi juttatások:
rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
külső személyi juttatások
3 fő munkavállaló
Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadókat terhelő járuléka
Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás
Munkáltató által fizetett SZJA
Dologi kiadások
Közvetlenül elszámolható anyagköltségek
élelmezési nyersanyag
Rezsiköltségek
irodaszer, nyomtatvány
folyóirat beszerzés
gyógyszerbeszerzés
kisértékű tárgyi eszközök
Munkaruha, védőruha
Egyéb anyagok (készletbeszerzés)
nem adatátviteli távközlési díjak
adatátviteli távközlési díjak
egyébkommunikációs szolgáltatások
bérleti és lizing díjak
villamos-energiaköltségek
gázenergia költségek
víz-és csatornadíjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (pl.szemétszállítás, postaköltség, stb)
Vásárolt élelmezés
Közvetlen önköltség (1+2+3+4)
Közvetett költségek
Saját munkavállalókkal (kisegítők) felosztás útján elszámolt kiadások) pl. karbantartók
Közvetlen és közvetett költségek (5+6)
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

Kalkulációs egység megnevezése: Iskolai intézményi étkeztetés

B
3 304 690
3 278 440
26 250
0
892 266
892 266
0
0
8 742 000
6 578 000
2 164 000
625
1 875
4 700
0
22 000
214 060
10 625
11 560
15 000
362 500
313 125
273 440
267 190
18 750
188 750
459 800
12 938 956
0
12 938 956
2 185 500
888 000
888 000

12 938 956 /100 fő / 220 étk. nap=588,13~590 Ft / fő / nap
Ingyenes étkező 78 fő
Kedvezményben nem részesül, 100%-os térítési díjat fizet 22 fő
Fadd, 2,016. március 23.
Térítési díjak alapján elvárt bevétel 1 447 160 Ft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Kalkulációs egység megnevezése: Mozgó éttermi étkeztetés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

CsSK részére Szociális étkezésben részesülő 25 434
adag / 251 ét. nap =~101 fő
Vendégétkező 6,047 adag / 251 étk. nap
= 16,93 ~24 fő
13 264 840 /125 fő / 251 ét. nap = 422,78 Ft~422,80
Szoc.étkezéshez élelmiszer nettó önköltsége:
101 × 422,80 × 251 étk.nap =10.718.403 Ft

B

Közvetlen és közvetett költségek (5+6)
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
Elvárt nettó bevétel

25 813 393
4 145 000
2 316 571

7 270 313
7 212 563
57 750
0
1 962 885
1 962 885
0
0
16 580 195
12 834 005
3 746 190
1 375
4 125
10 312
0
45 375
470 940
23 375
25 440
0
797 500
688 875
601 560
587 813
33 000
456 500
0
25 813 393
0

Ingyenes étkező 156 fő
50%-os kedvezményben részesül (nagycsaládos,
tartósan beteg) 20 fő
Kedvezményben nem részesül, 100%-os térítési díjat fizet 44 fő
Fadd, 2,016.március 23.

4. függelék a 3/2,016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
4. függelék a 18/2,015. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
DÍJKALKULÁCIÓS SÉMA (előkalkulációhoz 2,016. év)

Egyszeri meleg ebéd
Ft-ban

A
Közvetlenül elszámolható személyi juttatások:
rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
külső személyi juttatások
1 fő munkavállaló
Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadókat terhelő járuléka
Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás
Munkáltató által fizetett SZJA
Dologi kiadások
Közvetlenül elszámolható anyagköltségek
élelmezési nyersanyag
Rezsiköltségek
irodaszer, nyomtatvány
folyóirat beszerzés
gyógyszerbeszerzés
kisértékű tárgyi eszközök
Munkaruha, védőruha
Egyéb anyagok (készletbeszerzés)
nem adatátviteli távközlési díjak
adatátviteli távközlési díjak
egyébkommunikációs szolgáltatások
bérleti és lizing díjak
villamos-energiaköltségek
gázenergia költségek
víz-és csatornadíjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (pl.szemétszállítás, postaköltség, stb)
Vásárolt élelmezés (ebből csak rezsi)
Közvetlen önköltség (1+2+3+4)
Közvetett költségek
Saját munkavállalókkal (kisegítők) felosztás útján elszámolt kiadások) pl. karbantartók
Közvetlen és közvetett költségek (5+6)
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA (átlag 23,5%)
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

A
Közvetlenül elszámolható személyi juttatások:
rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
külső személyi juttatások
220/320 4 fő munkavállaló
Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadókat terhelő járuléka
Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás
Munkáltató által fizetett SZJA
Dologi kiadások
Közvetlenül elszámolható anyagköltségek
élelmezési nyersanyag
Rezsiköltségek
irodaszer, nyomtatvány
folyóirat beszerzés
gyógyszerbeszerzés
kisértékű tárgyi eszközök
Munkaruha, védőruha
Egyéb anyagok (készletbeszerzés)
nem adatátviteli távközlési díjak
adatátviteli távközlési díjak
egyébkommunikációs szolgáltatások
bérleti és lizing díjak
villamos-energiaköltségek
gázenergia költségek
víz-és csatornadíjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (pl.szemétszállítás, postaköltség, stb)
Vásárolt élelmezés
Közvetlen önköltség (1+2+3+4)
Közvetett költségek
Saját munkavállalókkal (kisegítők) felosztás útján elszámolt kiadások) pl. karbantartók

25 813 393 / 220 fő / 185 étk. nap = 634,24 Ft / fő
Háromszori étkezésben részesül 185 fő
Tízórai+ebéd étkezésben részesül 4 fő
Csak ebédben részesül 31 fő
Összes étkezést igénylő 220 fő

3. függelék a 3/2,016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
3. függelék a 18/2,015. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
KALKULÁCIÓS SÉMA (előkalkulációhoz 2,016 év)

„Háromszori
étkezés” Ft-ban

Kalkulációs egység megnevezése: Tanyagondnoki szolgálat

B
1 338 000
1 338 000
0
0
361 000
361 000
0
0
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Bruttó önköltség10 718 403 ×127% =13 612 372 Ft
Vendég étkezésnél 20%-os haszonkulccsal nettó
507,30 Ft
Vendég étkezés bruttó díja 507,30 ×127%=664,30 Ft
A munkahelyi étkeztetés bruttó díja megegyezik a
vendégétkezés díjával
Fadd, 2,016.március 23.
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Egyszeri meleg ebéd
kiszáll. Ft-ban

A
Közvetlenül elszámolható személyi juttatások:
rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
külső személyi juttatások
1 fő munkavállaló
Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadókat terhelő járuléka
Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás
Munkáltató által fizetett SZJA
Dologi kiadások
Közvetlenül elszámolható anyagköltségek
élelmezési nyersanyag
Rezsiköltségek
irodaszer, nyomtatvány
hajtó-és kenőanyag
gyógyszerbeszerzés
kisértékű tárgyi eszközök
Munkaruha, védőruha
Egyéb anyagok (készletbeszerzés)
nem adatátviteli távközlési díjak
adatátviteli távközlési díjak
egyébkommunikációs szolgáltatások
bérleti és lizing díjak
villamos-energiaköltségek
gázenergia költségek
víz-és csatornadíjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (pl.szemétszállítás, postaköltség, stb)
Vásárolt élelmezés
Közvetlen önköltség (1+2+3+4)
Közvetett költségek
Saját munkavállalókkal (kisegítők) felosztás útján elszámolt kiadások) pl. karbantartók
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése
Közvetlen és közvetett költségek (5+6)

Önköltség 4 101 000 Ft-Központi áll. hj. 2 500 000
Ft + ág pótl.=1 481 000 Ft
1 481 000 Ft / 251 / 8 óra = 737,55 Ft / óra hozzájárulás
Szociális étkezés kiszállítás díja tervezett 62 háztartás részére
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2 025 000
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0
8 óra
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1 192 000
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30 000
0
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0
0
0
0
300 000
390 000
0
3 779 000
322 000
322 000
0
4 101 000

Munkanapokon 11:00–14:00 óra között 3 munkaóra
1 481 000 / 251 munkanap / 8 óra
= 737,55 Ft × 3 óra=2,213 Ft
2,213 / 62 fő = 35,69 Ft / 1,27 = 28,11 ~30 Ft
Fadd, 2,016.március 23.
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 5/2016. (V. 30.)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Fadd nagyközség közigazgatási területén lévő
közterületekre, valamint a közhasználatra átadott részekre terjed
ki.
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a Fadd Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló
közterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén.
(3) Nem terjed ki e rendelet hatálya a vásárokról és piacokról szóló
önkormányzati rendelet által szabályozott árusító tevékenységre.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. Közhasználatra átadott rész: minden olyan magántulajdonban
lévő terület, amelyet a lakosság (természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), vagy annak
egy meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy
használhat. A terület nem jogi aktussal, hanem a tényleges használattal válik közterületté.
2. Járműtárolás: közúton, vagy más közterületen járművel a folyamatos le- és felrakodáshoz, az okmánykezeléshez, továbbá indulás
előtt, vagy érkezés után a szálláshelyek (lakás kivételével) környékén a járművezető pihenőideje alatti tartózkodáshoz szükséges idő
feletti egyhelyben maradás.
3. Folyamatos járműtárolás: autóbuszoknak, tehergépkocsiknak,
kamionoknak, vontatmányoknak, nehézgépjárműveknek, mezőgazdasági gépeknek, vontatóknak a közterületen történő, - a megszakításoktól függetlenül - visszatérő jellegű parkírozása.
4. Üzemen kívül helyezett jármű: Érvényes hatósági engedéllyel
és jelzéssel, vagy hatósági engedéllyel egyáltalán nem rendelkező
olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és
jelzéssel vehet részt.
5. Üzemképtelen jármű: Hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező,
de nyilvánvalóan mozgásképtelen, közúti közlekedésre alkalmatlan jármű. Ilyen járműnek minősül a baleset folytán megsérült és
elhagyott jármű is.
6. Konténer: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz nem rögzített, huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas építmény, szeméttároló.
7. Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata: bármikor
könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült, könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített felépítmény.
8. Mozgó árusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül
mozgóboltnak.
9. Alkalmi árusítás: Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző legfeljebb 20
napban a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, vagy az adott alkalomhoz
kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá

nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása.
10. Idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre
kihelyezett árusító helyen végzett, időszakonként megismétlődő,
esetenként legfeljebb egy szezonra, eseményre szóló árusító, javító,
szolgáltató tevékenység.
11. Egyéb kereskedelmi tevékenység: játék, bazár, kegytárgy, egyéb
idénycikk árusítása.
3. A közterület-használati engedélyezési eljárás
3. §
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához - az (5) bekezdésben foglalt eseteket kivéve - (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges (a továbbiakban: közterület-használati
engedély).
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés
(fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, ha az 10
cm-nél jobban kinyúlik a falsíkból,
b) árusító és egyéb fülke (pavilon), büfékocsi elhelyezésére,
c) árusító és egyéb automata elhelyezésére,
d) vendéglátóipari előkert (kerthelyiség) céljára,
e) üzleti szállítás, rakodás céljára, ilyen alkalommal göngyölegek
elhelyezésére, árukirakodásra,
f) alkalmi, idényjellegű, mozgóbolti, mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,
g) kiállítás, vásár, alkalmi vásár céljára,
h) sport- és kulturális, valamint családi és egyéb zártkörű rendezvény céljára,
i) cirkusz (sátoros és vándorcirkusz), továbbá mutatványos tevékenység céljára,
j) alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés, reklámtábla,
hirdetőoszlop, árubemutató vitrin, tájékoztató tábla, tartóoszlop elhelyezésére, kivéve az Önkormányzat által történő elhelyezést,
k) szórólaposztáshoz, közterületen végzett egyéb reklám- és marketingtevékenységhez, valamint olyan személy közterületen
történő tartózkodásához, aki reklámcélú transzparenst hordoz,
l) választással, népszavazással kapcsolatos kampánytevékenységhez,
m) a kezelő külön engedélyével rendelkező gépjárművek járműtárolására, folyamatos járműtárolására,
n) üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű tárolására,
o) lakókocsi és utánfutó tárolására,
p) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges
gépjármű várakozóhely céljára,
q) kerékpártároló, kerékpártartó elhelyezésére, kivéve az Önkormányzat által történő elhelyezést,
r) építési munkával, közműberuházással, közműfelújítással, közműbekötéssel kapcsolatos ideiglenes felvonulási épület, konténer, lakókocsi, állvány, munkagép, egyéb munkaeszköz építőanyag és törmelék elhelyezésére, kivéve az Önkormányzat által
történő elhelyezést,
s) közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítására.
(3) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben az engedély időtartama maximum a 6-22 óra közé eső időszakra, legfeljebb 6 óra időtartamra szólhat és nem hosszabbítható meg.
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(4) Az (1) bekezdés n) pontjában foglalt esetben az engedély időtartama maximum 15 nap időtartamra szólhat és nem hosszabbítható
meg.
(5) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) a közterületen, valamint az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,
d) tüzelő, egyéb anyag vagy tárgy közterületen történő tárolásához,
rakodásához, ha annak időtartama nem haladja meg a 48 órát
és a közlekedést nem akadályozza,
e) a műszaki meghibásodás, baleset, karambol miatt üzemképtelenné vált gépjármű közterületen történő tárolásához a gépjármű meghibásodásától számított 48 óra időtartamra,
f) a közterületbe 10 cm-en túl, de 25 cm-t nem meghaladóan benyúló cégtábla elhelyezéséhez, ha annak összes felülete a 2 m2-t
nem haladja meg és kizárólag a vállalkozás, vagy a helyiség,
helyiség-együttes nevét, továbbá az ott folytatott tevékenységet
tartalmazza,
g) a közhasználatra átadott részen reklámtábla, önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, amennyiben a kihelyező az közhasználatra átadott rész tulajdonosa és a reklámtábla vagy a hirdető-berendezés kizárólag a tulajdonos tevékenységét hirdeti,
h) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre.
(6) Nem adható közterület használati engedély:
a) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok
elhelyezésére,
b) a településképi követelményeknek nem megfelelő építmények,
berendezések létesítésére, elhelyezésére,
c) üzlethelyiség körüli területen göngyöleg tárolására,
d) büfékocsi állandó elhelyezésére,
e) eseti önkormányzati rendezvények, valamint vendéglátóipari
előkert (kerthelyiség) kivételével szeszesital árusítására,
f) szexuális áruk forgalmazására,
g) sátorgarázs létesítésére, elhelyezésére,
h) annak a kérelmezőnek, akinek korábbi közterület-használatból
díjfizetési hátraléka van, a hátralék megfizetéséig.
i) zöldfelületként nyilvántartott területeken járműtárolásra, folyamatos járműtárolásra,
j) reklámhordozó céllal elhelyezett jármű elhelyezésére,
k) óriásplakát elhelyezésére,
l) autós és motoros gyorsulási verseny megrendezésére,
m) tűz- és robbanásveszélyes tevékenységre, tűzijáték kivételével,
n) közlekedési területre, kivéve, ha ahhoz a közlekedési hatóság
hozzájárul,
o) lakosság nyugalmát, a közrendet, a közbiztonságot, a közérdeket, a közerkölcsöt sértő tevékenységre,
p) a környezetet, az egészséget veszélyeztető, károsító tevékenységre.
(7) Közterület-használati engedély hangjelzés és hangosító berendezés
alkalmazásával történő reklámtevékenység folytatására, valamint
hangjelzéssel járó mozgóbolti, mozgó árusításra vonatkozó tevékenység folytatására munkanapokon 8 órától 16 óráig, szabadnapokon 10 órától 18 óráig adható.
4. Az engedélyező hatóság
4. §
(1) Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a
polgármesterre ruházza át.

(2) Az összefüggően hat hónapot meghaladó közterület-használatot a
Képviselő-testület engedélyezi.
5. A szakhatóságok és más személyek közreműködése
5. §
(1) Jogszabályban meghatározott esetekben a közterület-használathoz
szakhatóság engedélye, hozzájárulása szükséges.
(2) A szakhatóság engedélyét, hozzájárulását az engedélyező hatóság
szerzi be.
(3) A közterület-használati engedély megadásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges:
a) ha a közterület nem az Önkormányzat tulajdona,
b) közhasználatra átadott rész igénybevétele esetén.
6. A közterület-használati engedély iránti kérelem
6. §
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy más építmény elhelyezése céljából
szükséges, a közterület-használati engedélyt az építési (létesítési)
engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie.
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos ideiglenes felvonulási épület, lakókocsi, állvány,
építőanyag, törmelék elhelyezése céljából szükséges, a közterület-használati engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.
(4) A nagyközség közterületein építési és bontási törmelék 48 órát
meghaladó időtartamban kizárólag konténerben tárolható.
(5) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia
kell:
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó-, vagy székhelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
d) a törvény által meghatározott illetéket.
(6) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(7) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a
tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát, társas vállalkozás esetén közölni kell a cégbejegyzés számát, statisztikai számjelét, adószámát.
(8) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem
jogosít.
7. A közterület-használati engedély
7. §
(1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó-, vagy székhelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az
engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, vagy, hogy
visszavonásig érvényes,
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,
e) a közterület-használati engedély megszűnése, megszüntetése,
vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
f) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját,
g) a kiadott engedély át nem ruházhatóságát.
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(2) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, a közterület-használati díj befizetését igazoló csekket, vagy bizonylatot a
helyszínen tartani, és azokat ellenőrzés esetén kérésre bemutatni.
(3) A közterület-használatot a Faddi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) műszaki ügyintézője ellenőrzi.
(4) Nem minősül a közterület-használati engedély átruházásának, ha
működési engedéllyel, vagy vállalkozási engedéllyel rendelkező
személy alkalmazottat, segítő családtagot, vagy tanulót foglalkoztat és ők végzik a közterületen az árusítást, vagy egyéb tevékenységet.
(5) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használati engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.
(6) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati
engedélyben szükség szerint elő kell írni:
a) a közterület felől a településképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését,
b) hogy - ha a járdát teljes szélességében el kell foglalni és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető
át - az engedélyes szükség esetén köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt indokolt esetben
nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjába álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni.
(7) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben
azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, vagy meghatározott helyen, vagy körzetben kézből, vagy járműről történhet-e.
(8) A közterület-használati engedélyben fel kell hívni az engedélyest
a járda, az útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák,
árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, továbbá az
igénybevett terület és környezetének védelmére, tisztántartására, valamint a keletkezett hulladék, szemét elszállítására. Figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterületet tartozékaival
együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani és a
köztisztaság feltételeit biztosítani, ahányszor az szükséges. A dohányzásra kijelölt területen kihelyezett csikk- és hamutartót napi
rendszerességgel kell üríteni és a tartó 3 méteres környezetében a
közterületet fel kell takarítani.
(9) A választás, népszavazás ideje alatt elhelyezett kampányanyag eltávolítása annak a kötelezettsége, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében azt elhelyezték. A kampányanyag eltávolítását legkésőbb a
vonatkozó jogszabályokban előírt határidőben el kell végezni.
(10) Ha az engedélyes a (8) és (9) bekezdésben foglalt, vagy a közterület-használati engedélyben előírt - az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó - kötelezettségének, nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes veszélyére és
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti
állapotának helyreállítását és a köztisztaság biztosítását. Amenynyiben a közterület-használati engedély több engedélyes számára
került kiadásra, úgy a (8) bekezdésben foglalt kötelezettségek az
engedélyeseket egyetemlegesen terhelik.
(11) A közterület-használati engedély tartalmazza a közterület-használat megszüntetésére és az engedély visszavonására vonatkozó
jogszabályi előírásokat, valamint a kezelői hozzájárulás feltételeit.
(12) A közterület-használati engedély megadása, vagy megtagadása
ügyében hozott határozatot közölni kell:
a) az engedélyessel és a kérelmezővel,
b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
c) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel.
8. §
(1) Közúton, vagy más közterületen személygépkocsi kivételével jármű
nem tárolható, kivéve a kezelő előzetes hozzájárulásával maximum
5 t össztömegű gépjármű.

(2) Közúton, vagy más közterületen üzemképtelen, meghibásodott
roncs jármű engedély nélkül nem tárolható. A tilalom hatálya nem
terjed ki a műszaki meghibásodás, baleset, karambol miatt üzemképtelenné vált gépjárműre a meghibásodástól számított 48 óra
időtartamra.
8. A közterület-használati engedély érvénye
9. §
(1) A közterület-használati engedély:
a) a meghatározott idő elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy
c) visszavonásig
érvényes.
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen
folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.
(3) A meghatározott időre szóló közterület-használati engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.
(4) Amennyiben a kerthelyiséget podeszt, dobogó létesítésével alakították ki, és azt a téli időszakban nem távolítják el, az egyébként
kerthelyiségre fizetendő közterület-használati díj 20%-át kell megfizetni.
9. A közterület-használati díj
10. §
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt
hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
(3) A közterület-használati díj megállapítása az engedélyező hatóság
hatásköre.
(4) A közterület-használati díj az Önkormányzat költségvetését illeti
meg.
(5) A közterület-használati díj kezelésével, nyilvántartásával, befizetésének ellenőrzésével, behajtásával kapcsolatos előkészítő, végrehajtási munkákat a Hivatal látja el.
(6) A közterület-használati díj kezelése, befizetése, ellenőrzése tekintetében az önkormányzatok gazdálkodásának rendjéről szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A létesítmények által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső, vízszintes vetületét kell
számításba venni.
(8) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett év,
hónap, nap, óra, m2 és fm egésznek számít.
(9) A közterület-használati díjat az engedélyező határozatban kell
megállapítani és az abban foglaltak szerint és határideig kell megfizetni.
(10) Szezonális cikkek árusításánál, ha a kérelem beadása és a közterület-használat tervezett ideje között egy hónapnál nagyobb az
eltérés, a közterület-használati engedély a közterület-használati díj
befizetése után adható ki.
(11) A nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közhasználat számára
átadott rész közterület-használati díja a terület tulajdonosát illeti meg, de használatához közterület-használati engedély kiadása
szükséges.
11. §
(1) A közterület-használati díjszabást a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Amennyiben a közterület-használati engedélyt a kérelmező a közterület-használat megkezdésének tervezett időpontjához képest 5
napon belül igényli, akkor a 2. melléklet szerinti díjtételek kétszeresét kell számítási alapnak venni.

13

Faddi Hírek
KÖZÉRDEKŰ
10. Mentesség a közterület használati díj fizetése alól
12. §
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők létesítményei
elhelyezéséért,
b) a közművek, valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeinek elhelyezéséért,
c) a postai alapszolgáltatás berendezéseinek, valamint a távközlési
szervezetek nyilvános távbeszélő-állomásainak elhelyezéséért,
d) a közforgalmú közúti vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló
létesítményeinek elhelyezéséért,
e) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak,
alapzatos zászlórudak és egyéb köztárgyak elhelyezéséért,
f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek
használatáért,
g) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak, valamint a
települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények, szelektív hulladékgyűjtők elhelyezéséért,
h) tömegközlekedési indító, fogadó és várakozóhelyek által elfoglalt területek tekintetében,
i) társadalmi és vallási ünnepek területe vonatkozásában,
j) országos és helyi választások alkalmával a választási kampány
ideje alatt elhelyezett hirdetések, reklámok, valamint a közérdekű hirdetmények után és a kampányok helyszíneire,
k) már meglévő épület átalakítása során akadálymentes közlekedést biztosító, fedetlen rámpa létesítése után,
l) ha a közterület-használati díj fizetésére kötelezett közvetlenül
vagy közvetett módon az Önkormányzat lenne,
m) kijelölt dohányzóhely területéért,
n) sport- és kulturális rendezvényért, amennyiben a részvétel ingyenes,
o) kerékpártároló, kerékpártartó elhelyezéséért.
(2) Nem terjed ki a közterület-használati díj fizetése alóli mentesség
a közforgalmú közúti vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátóipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre.
(3) A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem
adható felmentés, ha a kérelmező a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja,
vagy korábbi közterület-használatból díjfizetési hátraléka van, a
hátralék megfizetéséig.
(4) Nem terjed ki a közterület-használati díjfizetés alóli automatikus
mentesség az (1) bekezdésben felsorolt építményre, berendezésre,
ha azon hirdetőfelület kerül elhelyezésre, illetve az ezen építményen, berendezésen elhelyezett hirdetőfelületre a mentességet élvező tartószerkezettől elkülönülten közterület-használati díjat kell
fizetni.
11. A közterület-használat megszüntetése és a közterület-használati engedély visszavonása
13. §
(1) A közterület-használat közérdekből, így különösen helyi gazdaságpolitikai, településképi, településfejlesztési érdekek érvényesítése
céljából bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére - kérelemre - másutt kell a közterület-használat lehetőségét
biztosítani.
(2) Vissza kell vonni közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes
a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy
a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség lejárta után felszólításra nem tesz eleget.
(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni,
köteles ezt a szándékát a közterület-használati engedély egyidejű
visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén
köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési (létesítési)
engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírták.
(5) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben említett módon szűnt
meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat
visszakövetelni nem lehet.
12. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei
14. §
Járművel közhasználatú zöldterületen, zöldfelületen közlekedni, parkolni kizárólag a fenntartási munkákkal összefüggő tevékenység ellátása során lehet.
15. §
(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata
esetén a használó az engedélyező hatóság felszólítására köteles a
használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját
költségén minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.
(2) Az, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül
vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, az
engedély nélküli, vagy az eltérő használat tartamára az egyébként
fizetendő közterület-használati díj háromszorosának megfizetésére köteles.
(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a
hatóság a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a
használó nem mentesül a (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alól.
13. Vegyes és záró rendelkezések
16. §
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényt kell megfelelően alkalmazni.
17. §
(1) Ez a rendelet 2016. június 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és
használatuk szabályairól szóló 23/2009. (XI. 6.) Kt. rendelete és az
annak módosításáról szóló 5/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete és 13/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
14. Jogharmonizációs záradék
18. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament
és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.
Fülöp János
polgármester

Dr. Percsi Elvira
jegyző

Záradék:
E rendelet 2016. május hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került
Dr. Percsi Elvira
jegyző
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1. melléklet az 5/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati engedély iránti kérelem
A kérelmező adatai:
Magánszemély esetében:
Név: ...........................................................................................................
Telefonszám: .............................................................................................
Születési hely, idő: ....................................................................................
Anyja születési neve: ................................................................................
Lakcíme: ...................................................................................................
Adószáma vagy adóazonosító jele: .........................................................
Vállalkozói nyilvántartási száma: ............................................................
Bankszámlaszáma: ...................................................................................
Számlavezető bank neve: .........................................................................

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetében:
Név: ...........................................................................................................
Székhely, telephely: ..................................................................................
Cégjegyzékszám/bírósági bejegyzés száma: ..........................................
Adószáma: ................................................................................................
Statisztikai számjele: ................................................................................
Bankszámlaszáma: ...................................................................................
Számlavezető bank neve: .........................................................................
Képviseletre jogosult személy neve: ........................................................
Telefonszáma: ...........................................................................................

A közterület-használat helyének helyrajzi száma, címe és helyének pontos leírása: ........................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
A közterület-használat pontos területnagysága: ........... m2
A közterület-használat célja, jellege (amennyiben lehetséges TEÁOR megjelöléssel):
················································································································
···············································································································
················································································································
Kapcsolódó tevékenységek:
···············································································································
A közterület-használat időtartama:
A közterület-használat kezdete:
........... év ............................. hó ....... nap ….... óra
A közterület-használat vége:
........... év ............................. hó ....... nap ….... óra
A kérelmező tudomásul veszi, hogy:
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület-használat megkezdésére,
- a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók,
- a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül kell megfizetni.
Kelt: …………………, 20 ..... év ....................... hó .......... nap
………………………………………..
a kérelmező (cégszerű) aláírása
Nyilatkozom, hogy kérelmemnek maradéktalanul helyt adó döntés esetén fellebbezési jogról lemondok és tudomásul veszem, hogy ebben az
esetben a döntés jogerőssé és azonnal végrehajthatóvá válik.
Kelt: …………………, 20 ..... év ....................... hó .......... nap
………………………………………..
a kérelmező (cégszerű) aláírása
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a) 3.000 Ft értékű illetékbélyeg,
b) a tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata,
c) méretarányos helyszínrajz az elfoglalni kívánt közterületről,
d) hirdető-berendezés vagy reklámhordozó elhelyezésére irányuló kérelem esetén a hirdető-berendezés, reklámhordozó pontos méreteit és feliratozását is tartalmazó látványtervet.
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2. melléklet az 5/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A
1. A közterület-használat módja

B

C

Fizetés módja

Díjalap
(Ft)

2. a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerke- Ft/m2/hó
zet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezése

500

3. árusító és egyéb fülke (pavilon), büfékocsi elhelyezése

Ft/m/hó

1.000

4. árusító és egyéb automata elhelyezése

Ft/m/hó

1.000

5. vendéglátóipari előkert (kerthelyiség)

Ft/m/hó

500

6. üzleti szállítás, rakodás, ilyen alkalommal göngyölegek elhelyezése, árukirakodás

Ft/m/óra

50

7. alkalmi, idényjellegű, mozgóbolti és mozgóárusítás, javító-szolgáltató tevékenység végzése

Ft/m/nap

300

8. kiállítás, vásár, alkalmi vásár céljára

Ft/m/nap

300

9. családi és egyéb zártkörű rendezvény

Ft/m/nap

200

10. belépődíjas sport- és kulturális rendezvény

Ft/m/nap

200

11. cirkusz (sátoros és vándorcirkusz), továbbá mutatványos tevékenység céljára

Ft/m/nap

200

12. önálló hirdető-berendezés, reklámtábla, hirdetőoszlop, árubemutató vitrin, tájékoztató tábla, tartóosz- Ft/m/év
lop elhelyezése

20.000

13. szórólaposztás, egyéb reklám- és marketingtevékenység, reklámcélú transzparenst hordozó személy Ft/m/nap
közterületen történő tartózkodása
Ft/fő/nap

500

14. a kezelő külön engedélyével rendelkező gépjárművek járműtárolása, folyamatos járműtárolása

Ft/gk/nap

450

15. üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű tárolása

Ft/gk/nap

300

16. lakókocsi és utánfutó tárolása

Ft/gk/nap

2.000

17. az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhely céljára

Ft/m/hó
Ft/m/év

1.500
12.000

18. építési munkával, közműberuházással, közműfelújítással, közműbekötéssel kapcsolatos ideiglenes fel- Ft/m/hét
vonulási épület, konténer, lakókocsi, állvány, munkagép, egyéb munkaeszköz építőanyag elhelyezése Ft/m/hó

600
2.400

19. építési munkával, közműberuházással, közműfelújítással, közműbekötéssel kapcsolatos törmelék kon- Ft/m/nap
ténerben történő elhelyezése

500

20. közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása

A használat céljától függően a
melléklet szerint.

Házi készítésű, adalékanyag nélküli termékek!
Birsalmakompót
Aszalt meggy
Birsalmasajtok

(natúr, diós, aszaltmeggyes-diós, minimum 4 hetes érleléssel)

Házi lekvárok

(sárgabarack, 7 vegyes, bodzavirágos, bodzabogyós,
almavariációk, eper, szilvavariációk)

Hársfavirág teának, kamillavirág
Dióbél

Sajátkészítésű termékeimet, köszönhetően
a hagyományos ízvilágnak és készítési
technikámnak, 5. éve készítem sikerrel.
A feldolgozás során tartósítószert,
egyéb adalékanyagot NEM használok! Termékeimet
különböző kiszerelésben, súlyban árulom!

Szeretettel várom!
Benis Brigitta: 06-30-957-32-16-os telefonon
vagy a szombati helyi piacon!

16

Faddi Hírek
SPORT

KARATE NYÁRI BESZÁMOLÓ
Az utolsó sikeres szereplés óta – korosztályos Európa-bajnokság
Nis – karatékáink felkészülése némileg változott.
Miután verseny a nyári időszakban nem volt betervezve, átmeneti idény kezdődött: vizsga felkészülés, tábor.
Június végi övvizsgán 16 fő tett sikeres vizsgát, ezzel több
gyerkőcünk új színű övet köthetett fel.
Kruller Norbert – kék öv, Széles Tímes – zöld öv, Acsádi Petra, Haraszti Luca – narancs öv, Bali Anna, Szarka Bence, Lukács
Bence, Széles Tamás – citrom öv, Kirtyán Gábor, Kvanduk Tamás,
Kovács Nóra – 3.fokozat, Nyirati Tekla 2.fokozat, Csiszer Nikolett,
Kvanduk Anna, Ménesi Lilla 1.fokozat.

Vizsgát követően nyári tábor következett, ahol a kisebbek 4, a
nagyobbak 6 napot tréningezhettek.

Az ovis korosztálynak külön napközis tábort is szerveztünk, így
Ők is részesülhettek a tábori élményekből.
Napi 3 edzés mellett este vetélkedők, játékok voltak, számháborúztak csapatokban az értékes nyereményekért, és az esti 10
órás takarodót is könnyű volt betartatni.

Szakmailag formagyakorlat tanulása, küzdelem szituációk,
alapmozgások, esések-gurulások volt a fő téma.
A haladók ciklusában hasonló napi beosztás mellett tevékenykedtek sportolóink, itt az esti programok módosultak némiképp:
pontgyűjtő versenyek voltak csapatokban, és a tábor végén kap-

ták meg a gyűjtött pontok alapján a megérdemelt jutalmakat.
Természetesen plusz pontokat lehetett szerezni edzés aktivitásért, önálló feladatokért, elméleti anyag elsajátításért, így unalomra nem volt lehetőségük fiataljainknak.
A tábor befejeztével 5 fő másnap Budapesten folytatta tovább
az edzéseket: Kurihara mester által vezényelt napi 3x1 órás tréningen vehettünk részt, sok-sok plusszot ellesve közvetlenül japán forrásból.
Júliusban 3 hetes leállás után önálló edzésmunka következik
versenyzőinknek és augusztus második felében indulnak az alapozó edzések.
Köszönjük, hogy egész évben olvassák cikkeinket, mi pedig
örülünk, hogy van lehetőségünk bemutatni mindennapi életünket. Mindez természetesen nagymértékben köszönhető Fadd
Nagyközség Önkormányzatának, akik anyagi forrással támogatják sportolóink felkészülését és a faddi Művelődési Háznak, melynek dolgozói publikálják eredményeinket eme újság hasábjain!
Ha szeretné, hogy gyermeke-unokája is részesüljön karate-családunk életéből, szeptembertől szeretettel várjuk jelentkezését egyesületünkbe! Egyesületünk saját weblapján a www.
tanren.hu oldalon láthatnak információkat rólunk, valamint facebook csoportunkban kereshetnek fel minket!
Bali Ervin klubvezető
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Hosszú tavasz sok munkával
Hosszú tavasz sok munkával, így telt az év eleje a Faddi labdarúgók háza táján. Teljesen megújult a létesítmény. Végre, ha valaki
a sportpálya felé sétál, jó érzés tölti el…”Látszik, hogy gazdája
van ennek a helynek” mondják a kilátogató szurkolók. Erről kérdezem a „Gazdát”, Vida Tamást.
– Amikor két éve beszélgettünk, azt mondtad, elkezdődött egy
megújulás a Faddi labdarúgásban. Hol tart ebben a megújulásban
a szakosztály?
– Én nem vagyok Gazda, csak egy sportot szerető ember, aki
szinte az élete felét labdarúgó pályákon töltötte. Az legjobb az
egészben, hogy itt mindenki Gazda. Az Önkormányzat, akinek
élvezzük a támogatását és a bizalmát már két éve. A Sportolók,
akik vigyáznak a rendre, és ha kell, első szóra jönnek segíteni,
azok a Faddi emberek, akik nem sajnálják az idejüket, hogy társa-

dalmi munkában ássanak, gereblyézzenek… azok a Közhasznú
munkát végzők, akik ha nálunk dolgoznak, alapos és minőségi
munkát végeznek, Dömötör Zoltán, aki napról-napra szépíti,
gondozza a pályát, Farkas Nikolett, aki az épületek és a szerelések tisztaságáért felelős. Szóval sok Gazda van és ez nagyszerű
dolog.
Ki kell jönni hozzánk, mondjuk egy péntek délután. Rengeteg
gyermek, felnőtt, szülő, nagyszülő van rendszeresen a sportpályánkon.
Tavasszal önkormányzati beruházás keretében épült egy
22×42m-es műfüves pálya. Az öltözőépület teljesen megújult,
felszereléseket, sporteszközöket vásároltunk. Épült egy melléképület, amiben a pályakarbantartó eszközeinket tartjuk, és egy
ehhez kapcsolódó féltető, ahol le lehet ülni, és a mérkőzések
alatt meg lehet inni egy hideg sört vagy üdítőt. Néhány kép öszszehasonlításképpen:

Régi homlokzat

Új homlokzat

Régi öltöző

Új öltöző

Régi vizesblokk

Új vizesblokk

Új melléképület
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– Miből valósultak meg ezek a felújítások?
– Ezek a beruházások az MLSZ által kiírt sportfejlesztési
program pályázatának keretein belül történtek (TAO). Szakosztályunk megfelelt az MLSZ által kiírt komoly pályázati feltételeknek, pályázott, és nyert.
A pályázat önerejét (30% -át) az Önkormányzat biztosította, a nagyobb részt (70%-ot) cégektől kellett begyűjtenünk,
akik a Társasági adójukkal járultak hozzá a felújításokhoz.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy Faddi vállalkozás is segítette a fejlődésünket:
A Solio Kft. Palcsó Gábor Úr vezetésével is kivette a részét
a támogatásból, rajta kívül a Faddi származású Rábóczki Péter
Úr a Sió-Trans Kft. tulajdonosa is hozzájárult, hogy szebb és
élhetőbb legyen a községünk.
Rajtuk kívül:
• Blóker Zrt. (Bogyiszló)
• Mahler Bau Kft. (Budapest)
• MLM Technology Kft. (Budapest)
• Ecoeline Zrt (Bóly) cégektől kaptunk TAO támogatást.
– Milyen infrastrktúra fejlesztési tervei vannak az egyesületnek:
– Még nem fejeződtek be a fejlesztéseink. TAO Pályázatot adtunk be 2016/2017-es évekre vonatkozóan. Pályáztunk
többek között az öltözőnk tetőterének a beépítésére (női
öltöző+közösségi tér), centerpálya világításának kiépítése,
amelyen akár este is tudunk mérkőzést játszani, edzőpálya világításának a bővítésére, talajhüvelyes ALU kapuk vásárlására, pályakarbantartó gépek megvételére, illetve az utánpótlás nevelés feladataihoz kapcsolódó eszközök és felszerelések
vásárlására.
– Mikor vehetik birtokba az új létesítményeket a labdarúgók?
– A játékosok július 2-án vették birtokba az épületeket.
Ezen a napon került megrendezésre a II. Labdarúgó családi
napunk, ahol vendégül láttuk a játékosok családját is. Az ünnepélyes megnyitónak illusztris vendégei is voltak, Süli János
Paks Polgármestere, a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség
Elnöke; Bényi Dávid Fadd Alpolgármestere, dr. Percsi Elvira
Jegyző asszony. A sportnap reggeltől késő délutánig elfoglaltságot nyújtott a mozogni és szórakozni vágyó családoknak. Buborék foci, büntetőrúgás, erős ember, fakanálhajítás,
zsákban futás, fánkevő, sörivó, lábtenisz, kispályás foci versenyekben mérhették össze tudásukat a kilátogató kedves vendégeink.
A tavalyi rendezvényhez hasonlóan most is megjutalmaztuk azokat a játékosokat, akik kiemelkedően teljesítettek a
2015/2016-os bajnoki évben.
Az „Év kapusa” emlékplakettet kapott: Fehér Zsolt, Kiss
Csaba, Vass László, Karaszi Erzsébet, Fehér Levente, Berta Patrik, Honti Pál
A „Házi gólkirály” emlékplakettet: Nyirati Kinga, Tüdő Roland, Sallai Péter, Fazekas Róbert vehette át
Az „Év játékosa” címet pedig: Kiss Ádám, Vass Botond, Szabó Máté, Berta Botond, Müller Ádám, Mausz Péter, Fodor, Zoltánné érdemelte ki.
– Szakmailag is tudtatok fejlődni, az elmúlt években?
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– Bátran kijelenthetem, hogy igen. A tavalyi szezonban
nyolc csapatot (U7, U9, U11, U13, U16, U19, felnőtt női, felnőtt
férfi) indítottunk 9 bajnokságban. Csapataink a bajnokságok
első harmadában végeztek. A felnőtt csapatunk az utolsó mérkőzésen maradt le a dobogóról. Nagyon lényeges, hogy nálunk
nincs elvándorlás a csapatainkból, hanem inkább jönnek a játékosok, hogy szeretnének Faddon játszani.
A 2016/2017-es szezonban elindítunk, egy új korosztályt a
megyei I. osztályú U14-es bajnokságban. Szakmailag előrelépésnek tartom, hogy már a tavaszi szezonban is segítette csapatunkat a faddi származású Gyenis Mihály, aki a 2016/2017-es
bajnoki évben a felnőtt csapatot fogja irányítani. Az utánpótlás
csapatokkal továbbra is Folk Renáta, Nyirati Kinga (U7, U9, U11,
U13, U14), Gerendai Gábor (U16), és jómagam (U14, U19) foglalkozik heti 2-3 alkalommal, illetve a kapusainkat Honti Pál és
Szalai Ákos edzi.
A gyerekek a sportpályán focitábort is szerveztünk. A napi felkészülésünket nagyban segíti Dömötör Zoltán és Farkas Nikolett
mindennapos munkája a pályán, így mindig szép és tiszta környezet fogadja a sportolni vágyó faddiakat.
– Szeretnek focizni még a gyerekek? Mi a véleményed, az EB jó
szereplés kedvező hatással lesz a Magyar Labdarúgásra?
– Remek dolog volt látni, hogy az EB ideje alatt megjelentek
az autókon a trikolor zászlók, hogy az embereken „Hajrá magyarok!” feliratú pólókat lehetett látni. Nagyon régen lehetett tapasztalni, hogy ekkora tömegeket mozgat meg valami, és egy
pozitív dolog miatt vonulnak utcára a MAGYAROK.
A pályán játék közben pedig Ronaldo, és Messi helyett a gyerekek Király, Dzsudzsák, Gera, Böde, Szalai, vagy éppen Nagy
Ádám bőrébe bújnak…
Igen, véleményem szerint a gyerekek szeretnek focizni. A tapasztalataink azt mutatják, hogy itt a községünkben nagyon
népszerű játék a futball. A mérkőzéseinken is látható a sportág
szeretete. Két éve 20-30 néző lézengett a mérkőzéseken. Tavaszszal már mérkőzésről-mérkőzésre látványosan nőtt a nézők száma, akik közül többen az idegenbeli mérkőzésekre is kísérik a
csapatokat. Volt olyan mérkőzés például Dunakömlődön, hogy
olyan szurkolást kaptunk, mintha otthon játszottunk volna. Az
elmúlt hetekben játszott edzőmérkőzéseinken is szinte „teltház”
előtt fociznak a fiúk. Most már állandó a „B közép” jelenléte, akiknek dobok is erősítik a hangjukat. EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK A BIZTATÁSUKAT!
A délutáni órákban is mindig focizik valaki, vagy a műfüves,
vagy az élőfüves pályán.
– Minden nyáron nagy kérdés, hogy melyik bajnokságban indul a csapat, Megyei I. vagy Megyei II osztály lesz?
– Igen, ez mindig kérdés, azonban véleményem szerint a
nézőknek három dolog fontos:
Az első, hogy többnyire faddiak játsszanak a csapatban, a második nagyon fontos dolog, hogy a csapat nyerjen, a harmadik
pedig az, ha nem is nyer, de lelkesen és nagy akarattal futballozzon.
Erről elmesélek egy történetet: Tavasszal Kajdacs csapata ellen játszottunk, amikor is a 71. percben pályára lépett, a közönség nagy kedvence, Papp Janika, „gyilkos” és az általa kiharcolt
tizenegyest az utolsó percben higgadtan gurította a hálóba. A
nagyszámú nézősereg lélegzetvisszafojtva figyelte a jelenetet és
utána kitört a Faddi fieszta. Az, hogy ez megye I. vagy Megye II.

osztályban történik-e, majdnem mindegy. A lényeg, hogy a nézők jól érezzék magukat, a gyerekek elé tudjunk állítani helyi példaképeket, és sikereket érjünk el. Amennyiben 3-4 évig folyamatosan bajnokok tudunk lenni a megye II-ben, akkor azt mondom,
menjünk feljebb, próbáljuk ki magunkat, de szerintem, az ember
mindig addig nyújtózzon, amíg a takarója ér, véleményem szerint a miénk most a megyei II-ig ér.
– Milyen célkitűzésekkel indultok neki a következő szezonnak?
– A célkitűzés a dobogó szinte minden csapatunknak. Nem
lehet más, mivel remek játékosaink vannak. Az U16-os csapatba
Fehér Dániel érkezett, aki nagyon jó szemléletű, tehetséges játékos. Az U19 es csapatba két új játékosunk lett, az egyikük Szabó
József, akinek a testvére (Szabó Dániel), már tél óta védi a felnőtt
csapat kapuját, és Hosnyánszki Adrián, mindkettejük játéka erősítést jelent a csapatnak. Büszkeséggel tölt el, hogy csapatainknál nem a létszámhiány a jellemző, hanem inkább a bőség zavara az, amit az edző kollégáknak meg kell oldania.
A felnőtt csapatba is igazoltunk játékost, aki lendíteni tud a
játékunkon Gyenis Dávid személyében Gerjenből.
– Hogyan és hol talál meg benneteket az a gyermek, aki esetleg most kedvet kapott és focizni szeretne?
– Minden nap van edzés kint a pályán. Általában amíg világos van, 18.00-tól kezdődnek. Ott kint mi egy „nagy család” vagyunk. Bárkihez oda lehet menni, nem küldünk el senkit. Nem
csak fiúkat, hanem lányokat is várunk. A lány csapatunk is várja
a magukat kipróbálni vágyó lányokat, asszonyokat. Aki egyszer
kijön, ott fog ragadni, ez szinte biztos.
– Mikor láthatjuk játszani a csapatokat Faddon?
– Sajnos a sorsolások még nincsenek meg, de az biztos,
hogy Magyar Kupa megyei selejtező mérkőzésre 08.05-én utazik
a felnőtt csapatunk Kajdacsra.
Edzőmérkőzéseken már pályára léptünk:
• Fadd - Dusnok (Bács megyei bajnokcsapat) 4:3 (U19 2:3)
• Fadd - Kajdacs 8:1
• Fadd - Döbrököz 9:1 (U19 5:3)
• Fadd U19 - Dunaszentgyörgy U19 10:1
Játszunk még a nyáron Tolnával, Szakállyal és Nagymányokkal is edzőmérkőzést.
A mérkőzések időpontja általában ki van plakátolva a faluban. Boltokban, vendéglátóhelyeken, és természetesen a facebook-on is. A bajnokság előre láthatóan az augusztus 13-14-i
hétvégén kezdődik, és a csapatunk az idén is vasárnap fogja játszani a hazai mérkőzéseit.
– Mi számodra a legnagyobb eredmény ebben a két évben?
– Ami a legfontosabb… Nem gondoltam volna, hogy eddig
eljutunk két év alatt. Egy bölcsességet is megosztanék a kedves
olvasókkal, ami az idei családi nap mottója is volt:
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Gróf Széchenyi István)
Ma pont ez az elv hiányzik az emberek többségéből, és én nagyon boldog vagyok, hogy olyan közösség tagja lehetek, ahol a
„legnagyobb magyar” gondolata megvalósulhat. Nincs lehetetlen!

Hajrá, Fadd!!!
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Magvetés, kapálás, betakarítás, PIAC és étkezés.
Uborka, kovászos uborkaszezon van. Anna, Anikó, a nyár kellős közepén vagyunk.
Ma nagy kultusza van mindennek, ami bio meghatározással van
ellátva. Minden bio, még a Kínában, Spanyoloknál és Izraelben termelt üvegházi termék is.
Divatos az alakjára kényesen figyelő embernek mutatkozni. Szinte leteszi a nagy esküt a tiszta élelmiszerek előtt, a friss zöldségek és
gyümölcsök mellett az ilyen ember. Mert Ő csak ezt… Ő mást nem
is… hogy csakis friss zöldséget, gyümölcsöt eszik.
Nos! Ez többségében valós tartalom nélküli megnyilatkozás. Még
kevesen vannak, akik valóban következetesen, hitelesen, ebbéli felfogásuk mellett haladva tesznek, költenek és tartanak ki életre szólóan vagy hosszútávra a táplálkozásuk érdekében. Kevesen váltanak
valóban életformát, ami kiterjed az étkezésükre is! Ennek legelső lépése az élelmiszer megfelelő helyen való beszerzése, egyéb módon
való hozzájutás az alapanyagokhoz. Pl.: Saját termelés a kertben, vagy
vásárlással a termelői piacon, ahol nyomon követhető az élelmiszer
előállításának körülménye.
Csak ideig-óráig tartanak ezek az új étkezési szokások. Sorban kerülnek elő a jogos és jogtalan kifogások: lehetőségek a beszerzésre,
megfelelő ár-érték arány, folyamatosság, szezonalítás, hitelesség. Piaci tapasztalataimnak köszönhetően igen szép keresztmetszetet kaptam az emberek valódi reális táplálkozási elképzeléseiről, lehetőségeiről, a valódi akarásukról, lehetséges igényeikről, a helyi piacunk
hiányosságairól.
Az emberek ma úgy gondolják még mindig, hogy a piacra azért
megyünk, mert olcsóbban vásárolunk, mint a Tescóban, és egyéb
külföldi tulajdonban lévő kereskedők hálózatában.
A piac az nem jótékonysági közösség, hanem a kétkezi munkánk
által előállított termékeink értékesítésének helye, ahol vélhetően azt
kapjuk, amit elvárunk az adott szezonális terméktől.
Ahol az ember igazi gyümölcs- és zöldségízeket, vegyszermentességet, egy-egy szép tök, cukkini, fejtett bab, magyar nemesítésű
burgonya és egyéb friss termék formájában vásárolhat, mert a piacra
mindig az első, a legszebb, legkedvesebb terméket visszük, amit magunk is (akik előállítjuk) megeszünk az egészséges táplálkozásunk
érdekében.
Mi, akik a termelői piacon (mert így hívják) kitesszük termékeinket, azért igen sokat teszünk.
A standunk előtt, ha nem azt kapta a vevő, amit ígértek neki, a
következő alkalommal reklamálhat, azt szóvá teheti, mert a termelő
ezt vállalja, nem úgy, mint a hűtőbe be és kitoló zöldségféléket árusító nagyáruház.
Termékeinket mi állítjuk elő, nem vesszük meg más településen
és nem azt adjuk tovább. Legalább is feltételezem, hogy más is így
gondolja.
Ha ez mégis így történik, akkor azt jelzi a vásárlójának, hogy
nem a saját kiskertjében termett vagy nem a tyúkjai által produkált
terméket adja vevőinek! Elmondja, kinek a terményét árusítja, jelezve, hogy ezért felelősséget vállal és nem vezeti félre a vásárlót!
Ezek íratlan szabályok, mert a termelői piac hitelességét így tudjuk
megőrizni!

Az általunk megtermelt zöldséget, gyümölcsöt a szezonjában a
készlet erejéig kínáljuk – hiszen kiskerti a termesztés. Tyúkjaink táp
nélkül vagyis GMO-os szója nélküli abrakon tartott álatok. Olyan tojásokkal állunk a piacon, amelyek nem egyformák, mert a tyúkjaink
nem robotok. Nem ketrecben, napot nem látva, a tojások tojására tenyésztett fajták, hanem saját keltetésű kapirgálósak. Nincsenek tele
antibiotikummal és boldogan élik állati napjaikat.
Ha mégis tápozzuk a baromfikat, ha kezelni kellett valamilyen okból a tyúkokat, azt jelezzük és ilyen esetben a tojásokat ki sem viszszük.
Mi, akik a földet műveljük, merünk kiállni termékeinkkel a piacra, merjük vállalni a termesztéstechnológiánkat, amit állítunk a termékeinkről. Hiszen ebben a közösségben ismernek bennünket és
nem csaphatunk be embereket, mert csalásunkkal - a bevétel reményében – a többi piaci árus kollégánkat is hiteltelenítjük!
A legfontosabbak egyike, hogy a szívünk-lelkünk, sokéves tapasztalatunk és szakmai tudásunk van egy-egy doboz termésben. Nem

hektárszám termelünk. Az izzadságunkkal előállított termékünk
nem csak a 250-500 forintról szól! Mi magunk is azt esszük, amit termelünk – jómagam biztosan azt eszem! Azt gondolom, élelmiszert
előállítani nagy felelősség és jó érzés tudni, hogy azt eszi a vevő, amit
termelt az ember! Elsősorban bizalom kérdése ételnek valót adni és
venni.
Számomra azért érdekes, hogy akkor, amikor bemennek az emberek a nagy áruházakba és kilószámra vásárolnak, ez a bizalom
már-már hamis és kettős mércével bontakozik ki a vevőben. Kettős
mércéjű, mert nem kell és nem is akarják tudni és elfogadni, de ami a
legfontosabb, tudatosítani magukban, hogy az adott termékről annak
előállításáról semmit nem tudnak. A multinál nem alkudozik senki,
pedig csak 60% a valódi gyümölcstartalom a lekvárban és nem reklamálják, hogy miért kell a dzsembe guargumi. Nem kifogásolják a
tartósítószerben fürdetett Idared almát, de a piacon egy pöttyöt is
reklamálnak. Megszokásból vásárolnak. Kifizetik és örülnek a portékának, mert olcsó. Persze, hogy olcsó, hiszen alig van benne gyümölcs. Vagy az előző évi almaszürettől a hűtőházban tárolták.
A karalábé, paprika és zöldséggyökér szinte gigantikus méretű.
De ilyet nem lehet bioban előállítani, csak műtrágyával, szüret előtti
intenzív öntözéssel. A vásárló, alapvetően semmit nem tud annak a
terméknek a származásáról, amiből főz!
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Semmit! De örömmel újságolja, hogy Ő csak gyümölcsön él három hete. De milyen is ez a gyümölcs? Milyen fáról, melyik országból
és milyen termesztésből való a biotermék?
Még a kisebb üzletláncokban sem lehet tudni, kinek a paprikája,
paradicsomja kerül az asztalra, hiába szép. Ilyenkor kitől lehet megtudni, mennyi permetszer van a termékben?
Mert azért ne legyen illúziója senkinek! A vegyszer nem fog
hipp-hopp lebomlani a csütörtöki gyümölcsnapig, pénteki főzésig.
Nagy területen nem lehet vegyszermentességet biztosítani! Az érésgyorsítókról már nem is beszélek!
Ehhez a 90 napos várakozási időt igénylő rovarölők és egyéb gombaölő szerek kellenek.
A multinál, más élelmiszerláncok mérlegeinél, pénztárgépeinél
eszében sem jut a vásárlóknak az 50-250-500 Ft-os árból alkudozni,
megkérdőjelezni beltartalmi értékét!
Ha a piaci tojás 5-10… Istenem! 5-10 forinttal drágább, mint a
multinál, aki a külföldről 3-5 hónappal ezelőtt behozott tojást árulja,
akkor nem vásárol. Elfelejti, hogy azt hangoztatja, hogy Ő figyel az
élelmiszerre, közben a 2-5 napos tojás nem kell, mert nem struccméretű és barna héjú. Kifogássá lesz, hogy a 10 db-os dobozban nem
egységes a méret, pedig megeshet, ha mérlegre tesszük, a piaci kisebb
tojást ugyanannyi súlyú, mint az áruházi nagy! A tojás legalapvetőbb
táplálkozási értéke a belső összetevőiben van! Nem a méretben! A
házi tojás pedig friss, sűrű, zsíros, kikerics színű sárgája van. Igazi
kapirgálós, ami hol kisebb, hol pedig 2 sárgával rendelkezik! A gyúrt
tészta nem sápadt színű. Elmondjuk, hány kopasznyakú tyúkunk van
és milyen fickós a kakasunk. A tojások fiasak, keltethetők! Szemtől
szembe és kézből kézbe adjuk a portékát, elmondjuk miként termeltünk. Terméktől függően kóstolhat a vevő. A vásárló a multinál fizet,
mint a katonatiszt, személytelen és rutinszerűvé vált a vásárlás. Csak
otthon látja meg, mit is vett, hogy előfordul, amikor se íze, se bűze a
szép egyforma terméknek. Hogy a répa keserű, nem édes, majd 2-3
nap után összefonnyadt, mert vízzel volt tele. Persze nem azt állítom,
hogy egy piaci árus, pontosabban a termelő, aki a piacon árul, az
mindenben tökéletes, és mi termelők vagyunk a tuti. Nem!
Azt viszont tudjuk, hogy örömünk van a munkánk végtermékében! Főleg, ha az a vevő megelégedését, az egészséges étkezését biztosíthatja. Egymásrautaltságunk kölcsönös azokkal, akiknek számít,
mit esznek, akik értékelik termékeinket.
Csak remélni tudjuk, hogy a helyi közösségünkben mind többen
lesznek, akik igénylik az általunk előállított élelmiszer alapanyagokat.
Remélni tudjuk, hogy a helyi közösségnek fontossá lesz a helyi piac,
ami napjainkra gombostűfejnyire zsugorodott, mert nem tud versenyezni az áruházakkal, helyi érdektelenséggel. Vagyunk néhányan,
akik valóban termelgetünk, saját munkákkal állítjuk elő termékeinket. Remélve azt, hogy borsónk, szilvánk, cukkinink, lekvárjaink,
almáink íze azt nyújtja, amit egy-egy nagyáruházi termék meg sem
közelít. Nagyon fontos a jó minőségű, tiszta (méregmentes) zöldségés gyümölcsalapanyag. Ezért szerencsés háziasszony, anyuka az, aki
a magvetéstől a vásárlásig vagy saját betakarításig ismeri a főzéshez
szükséges alapanyag útját. Kiskert híján ennek egyik lehetséges állomása a helyi termelői piac lehet, lenne, ha a közösségünknek valódi
igénye lenne az ilyen élelmiszerre. Pedig mi Faddiak, akik termelgetünk, árulgatunk, szeretnénk, hogy azzá fejlődjön! Ezért dolgozunk
és tartunk ki!
Benis Brigitta

Fadd SE Sárkányhajó
Szakosztály életéből

2016.06.03- 05. – Dombori:

Női 200 méter: I. hely

Open 200 méter: II. hely

2016.06.11. – Dombori:

Női 200 méter: I. hely

Mix 200 méter: III. hely

Következő versenyek: 2016.08.13. – Dombori;
2016.09.04. – Orfű; 2016.09.30. – Székesfehérvár
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Az Paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében mért dózisteljesítmények – 2016. június
Állomás

Dózisteljesítmény [nSv/h]

Állomás

Dózisteljesítmény [nSv/h]

A 1 PAE környezete
A 2 PAE környezete
A 3 PAE környezete
A 4 PAE környezete
A 5 PAE környezete
A 6 PAE környezete
A 7 PAE környezete
A 8 PAE környezete
A 9 PAE környezete
C10 Uszód
C11 Paks 1 Borsócséplő
C12 Dunaszentgyörgy1
C13 Dunaszentgyörgy2

73
72
82
82
84
74
70
85
69
90
82
91
80

C14 Csámpa vízmű
C15 Földespuszta
C16 Dunaszentbenedek
C17 Géderlak
C18 Foktő
C19 Tengelic
C20 Kalocsa
C21 Kiskőrös
C22 Szekszárd
C23 Úzd
B24 Dunaföldvár
L25 Paks lakótelep

79
92
93
92
91
80
96
74
91
88
90
82

A Paksi Atomerőmű kibocsátásai
és környezeti hatásai
Természetes háttérsugárzás
Az ionizáló sugárzás mindenhol jelen van és folyamatosan hat az élő és
élettelen világra. Ennek egy része a kozmoszból származik és a légkör által
gyengítve éri el a Föld felszínét. Intenzitása főleg a tengerszint feletti magasság függvénye. Az ionizáló sugárzás másik része a földkéregből jön. Ennek erőssége sok tényezőtől függ, elsősorban a földrajzi, geológiai környezettől. Például egy gránitkőzet alapú vidéken nagyobb a sugárzás, mint egy
agyagos talajú vidéken. A földkéregből származó ionizáló sugárzás jelentős
mértékben függ továbbá az évszakoktól és az időjárástól. Például hóval borított területen kisebb a sugárzás, míg egy nyári zápor után akár a többszörösére is növekedhet. Mivel lakásaink, házaink is a földkéregből származó
építőanyagból épülnek, így azokban is megtalálhatók a természetes radioaktív anyagok és ezek légnemű bomlástermékei, melyek szintén radioaktívak. Ezek mennyisége egy szellőztetéssel minimálisra csökkenthető. Táplálékaink is tartalmaznak radioaktív izotópokat, tehát az emberi testben is
jelentős mennyiségű radioaktív anyag van.
Mesterséges eredetű háttérsugárzás
A hatvanas évek közepéig végzett légköri nukleáris fegyverkísérletek következtében az egész Földön megjelentek a mesterséges radioaktív szenynyezők, melyek eloszlása közel egyenletes. Ezekhez járul a nukleáris anyagokat felhasználó és feldolgozó ipar kibocsátásaiból származó szennyezés,
mely normál üzemi körülmények között elhanyagolható és csak kibocsátás
közelében észlelhető. Más a helyzet üzemzavari vagy baleseti szituációban
(Csernobil), amikor nagy mennyiségű radioaktív anyag válik szabaddá, nagyobb távolságokban is környezeti szennyezést okozva.
Alapszintfelmérések
A paksi atomerőmű I. blokkjának beindítása (1982. dec.) előtt éveken keresztül végeztek méréseket az erőmű 30 km sugarú környezetében az eredeti sugárzási viszonyok feltérképezése céljából. A mérések minden olyan
közegre kiterjedtek, melyet a későbbi üzemeltetés során is vizsgálnak. A
természetes háttér változásai és a globális szennyezés komponensei jól
meghatározhatók voltak. Az erőmű kibocsátásaiból származó többlet így
pontosan elválasztható. A háttérsugárzás (természetes és mesterséges)
következtében létrejött dózistér jellemzésére a dózisteljesítményt mint jól
mérhető paramétert használjuk. Ennek értéke az alapszint-felmérések során, 1978 és 1982 között, a szabadban következő módon változott: minimális érték: 63 nSv/h; maximális érték: 103 nSv/h; átlag: 69 nSv/h.

Sándor Gábor e.v.

Német gazdasági
szakfordítás
Önéletrajzok, bizonyítványok, szerződések, anyakönyvi
kivonatok és egyéb dokumentumok hivatalos fordítása,
német nyelvű ügyintézés.
Bővebb információért az alábbi elérhetőségeken állok
rendelkezésére:
Fadd, Béke u. 54.
Tel: +36/30826-3612
E-mail: sgp.iroda@gmail.com
web: www.nemetszakforditas.hu
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Várja vásárlóit a

Tüzelő- és építőanyag
Kereskedés

Dombori
sóder telep!

7133 Fadd,
Táncsics M. u. 8.
Tel.: 06-74/447-705

06-70/377-80-99

Natúr és osztályozott homok,
kavics kapható.
Kiszállításban és építőanyagok
beszerzésében is segítünk.

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:
730-1600
Szombaton:
730-1100

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

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

Telefon: 06-30/279-39-76
Keressen minket a facebook-on is! | facebook.com/vitamintanya

Faddon a Béke utca 1.
szám alatt található

VITAMIN TANYA
(Műv. ház)

Kínálatunkból:

• bébiételek széles választékban kedvező áron
• baba kellékek

Helyben és 20 km-es
körzetben ingyenes
kiszállítás

• SCITEC termékek
• gluténmentes termékek

• gyógyteák, gyógynövények, krémek
• SOLIO termékek
• vitaminok , étrendkiegészítők
• mosószóda, mosódió stb.

Elindult webáruházunk is!

www.vitamintanya.unas.hu
Sok szeretettel várok
minden kedves
vásárlót és érdeklődőt!

Nyitva tartás:
H-P: 8–12 • 14–17
Szombat: 8–11

Czinkonné Simon Irén • telefon: 06-70 / 411-2110

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

AKCIÓ! 11,5 kg-os PB-gáz
házhoz szállítva: 3 500,- Ft

FITT
NETT
KLUB
Fadd, Váci utca 1. szám alatt

KONDITEREM
SZOLÁRIUM, SZAUNA
Előzetes bejelentkezés: 30-378-77-41
Te felkészültél az iskolakezdésre?
Mi már igen.
VÁRUNK A HÉT MINDEN NAPJÁN!
ugyanitt:

FAGYIZÓ

ÍRÓSZEREK … 7.30–18.00
PUMUKLI BOLTOCSKA … 7.30–18.00

FALATOZÓ

hamburger, hot-dog, saláták stb.
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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
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