Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

2017. október

MEGHÍVÓ!

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2017. október 23-án (hétfőn)
a faddi művelődési házban tartandó ünnepi rendezvényünkre..
Program:
16.30 Koszorúzás a kopjafánál (Váci utcai általános iskola előtt)
17.00 Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc
évfordulójáról, elismerések átadása
Ünnepi beszédet mond:
Fülöp János polgármester úr
Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
8. osztályos tanulói
A megemlékezést követően „Balogh Laci és Barátai”
kiállításának megnyitójára kerül sor.

2017. október 31-én (kedden)
16 órakor a Hősök szobránál (Fadd, Dózsa u. 23., a posta mögött)

Halottak napi közös megemlékezést tartunk,
amelyre tisztelettel meghívjuk településünk lakosságát.
Elhelyezzük a kegyelet koszorúit, virágait,
és gyertyát gyújtunk halottainkra emlékezve…
Fadd Nagyközség Önkormányzata
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Faddi Hírek
közérdekű

Tájékoztató
Kedves Faddiak!
Fadd Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be az
Európai Unió és Magyarország kormánya által kiírásra került
„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című felhívásra.
Szegregátumnak a települések azon részeit nevezik, ahol
zömében alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű,
mélyszegénységben élő emberek, nagyrészt cigány emberek
élnek. A szegregátumok lehatárolását a Központi Statisztikai
Hivatal végezte a 2011-es népszámlálási adatai alapján. Faddon két szegregátum van, az egyik a Tasnád utca páros oldala
és az Attila sor, a másik pedig a Tanács utca, a Vörösmarty
utca és a Kölcsey utca páratlan oldala. A szegregátumok kijelölése nem változtatható meg és a pályázat az ezen utcákban
élő 16-54 év közötti lakosokra vonatkozik. A két lehatárolt
szegregátumból 100 főt kell bevonni a programokba, ebből
a 100 főből 60-at képezni is kell, és 32 fő lakhatási körülményeit kell javítani.
A pályázatban önkéntes alapon résztvevők számára egyéni
fejlesztési tervet készítenek, ezt 4 fő, napi 8 órában a szegregátumban dolgozó szociális munkás végzi. Többek között
elősegítik a helyben igénybe vehető egészségügyi és humán
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeit, rész vesznek a
szegregátumban élő iskoláskorú gyermekek felzárkóztatásában. Terveink szerint képzések indulnak felnőttek részére
különböző szakképesítések megszerzésére, pl. kőműves, bolti
eladó, targoncavezető, és szeretnénk a tehergépkocsi-vezetői
képzést is beletenni a programba. A pályázat csak akkor lehet
sikeres, ha a célcsoport tagjai önkéntesen és elegendő számban részt vesznek benne. Ennek a 3 évig tartó programnak a
végrehajtására 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni.
A pályázat második felét, amely az egyéni és csoportos fejlesztésekhez szükséges épületeket és a szegregátumban élő 32
fő lakhatási körülményeit javító fejlesztéséket tartalmazza,
még nem nyújtottuk be. Ebben, a pályázat második részében
kell kialakítani a szegregátumonként egy-egy „Csillagpontnak” nevezett épületet, ahol a szociális munkások, tanítók,
egészségügyiek helyiségei vannak, ahol munkájukat végzik, találkoznak a szegregátumok lakosaival. Kötelező még a
szegregátumon kívül egy „Csillag szolgáltatóház” létrehozása,
amely közösségi rendezvényeknek és egyéb szolgáltatásoknak (pl. oktatás) ad otthont. A lakhatási körülmények javítása a pályázat szerint minimálisan 32 fő, a szegregátumban élő
lakost kell, hogy érintsen. Ez kb. öt lakást jelenthet. Két lakást
a szegregátumok területén belül, hármat a szegregátumokon
kívül kell építeni vagy felújítani. Ezekre, tehát a két „Csillagpontra” és a „Csillag szolgáltatóházra”, 5 lakóépület építésére
vagy felújítására, a hozzájuk szükséges tervekre, közművekre, berendezési tárgyakra szintén 200 millió forintot lehet
elnyerni. Az már látszik, hogy a rohamosan dráguló építőanyagok és az emelkedő munkadíjak miatt nagyon nehéz lesz
mindent megvalósítani, de a képviselőtestület többsége úgy

látja, ez sikerülni fog. Mint a legtöbb, Európai Unió által kiírt pályázat, ez is íróasztal mellett született, akik meghatározták az indikátorokat és a feltételeket, szerintem sosem jártak
szegregátumban. Sok egyeztetés után sem sikerült életszagúvá tenni a pályázati kiírást. Mindezen problémák ellenére is
úgy gondolom, 400 millió forintért illik lehajolnunk és településünk javára fordítani.
Ezúton szeretném megköszönni a Faddi Roma Kisebbségi
Önkormányzat képviselőinek és elnökének a pályázat előkészítése során végzett munkáját, és ha kedvező elbírálása lesz
a pályázatírókkal való közös erőfeszítéseiknek, ez a munka
folytatódik.
A pályázatok elbírálása 2018. év elején várható. Ezért érzem egy kicsit idő előttinek a tájékoztatást, egy még meg nem
nyert és egy készülő pályázatról, de benyújtásakor a bevonni
kívánt ingatlanokat meg kell jelölni, előszerződéssel kell rendelkeznünk. Az önkormányzat keresni kezdett csillagpontnak alkalmas ingatlanokat, ezzel elindítottunk egy sor szóbeszédet. A további félreértések megelőzése érdekében írtam
ezt a rövid tájékoztatót. Ha a Tisztelt Olvasót részletesebben
is érdekli a pályázat, a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című, EFOP-1.6.2-16
számú, valamint a „Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal (ERFA)” című, EFOP-2.4.1 számú
kiírás az interneten megtalálható, vagy keressenek engem és
megpróbálok válaszolni a kérdéseikre.
Tisztelettel:
Fülöp János
polgármester

ÚJ RENDELÉSI IDŐ
DR. BOROS HILDA
GYERMEKORVOSNÁL:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

800 – 1200-ig
800 – 1130-ig
800 – 1200-ig
800 – 1100-ig és 1530 – 1700-ig
800 – 1200-ig

Véradás Faddon
2017. november 21-én (kedden)
12-16 óráig
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Faddi Hírek
k u lt ú r a

Szép idő, sok ember, szebbnél szebb ruhák…

Idén szeptember 30-ra esett a hónap
utolsó hétvége, amikor megrendezésre került a hagyományos Faddi
Szüreti Nap. Szervezésében, lebonyolításában megmozdult a falu apraja – nagyja, a kis óvodások és fiatal
szüleik, iskolások, felnőttek és nyugdíjasok.
Az idei évben Acsádi Virág és Szabó Attila voltak a szüreti mulatság
csodaszép bírói párja. Vendégeink a
Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület

táncosai, valamint a Sárpilisen táncoló Pordán Borbála, Molnár Gábor és
Bogdán György voltak.
Idén is volt a felvonuló ovisok között is egy gyönyörű szép bírói és egy
csinos, elegáns jegyzői pár. A sok-sok
mini és pici csőszleányt és csőszlegénykét a menetben követték a szebbnél szebb iskolások!
A bíróné kikérése után felvonulásunk a szokott útvonalon haladt, ahol
számos érdeklődő csodálta meg a színes ünnepi menetet.
Kisbírónk határozott, érces hangja
bezengte a falut, mindenki kíváncsian figyelte, érdeklődve követte Baros
Zoli kikiáltásait, felhívásait.
Rendezvényünk kellemes hangulatának megteremtéséről a Bogyiszlói Zenekar gondoskodott, akik már
szinte „hazajárnak” közénk.

A felvonulást követő vendéglátás
után nagyon sokan voltak kíváncsiak
a kultúrház színpadán bemutatott
műsorra. Gyönyörködhettünk az iskola másodikosainak és harmadikosainak kedves bemutatójában, melyet
Bali Ervinné és Bogdán György tanítottak be a gyermekeknek.
A faddi Borókások, részben, mint a
rendezvény házigazdái, ez évben is az
alkalomhoz illő dalaikkal szerepeltek
a színpadon a bogyiszlói zenészek kísértében.
Szép idő, sok ember, szebbnél
szebb ruhák… Őrizzük továbbra is a
SZÜRET szép hagyományát! Köszönet minden szervezőnek és résztvevőnek!
Remek nap volt!!!

Pámerné Bükky Klára és Brátán Vera
közös fotókiállítása a Falunapon

BPM
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Faddi Hírek
ÓVOda

KISMANÓK-VILÁG

Eltelt jó néhány hónap, amióta nem találkoztunk kedves olvasóinkkal. Elmúlt
a forró nyár, és őszanyó szorgos keze
nyomán csodálatos színekbe öltözött
a táj. Gazdagon megtöltötte kosarainkat, kamráinkat ajándékaival. Újra itt
az ősz. Óvodánk is megtelt vidám gyermekhaddal, persze akad még egy-egy
könnyáztatta arcocska is, de majd ők is
hamarosan megszeretik az óvodát.
Mielőtt az aktuális eseményeket sorolnám, tekintsünk egy kicsit vissza a
tanév végére. Gyermeknapi kavalkádunk nagy sikert aratott kicsik és
nagyok körében. A vidám programok
lebonyolításában segítségünkre voltak
a nyugdíjas kolléganőink is és rengeteg
szülő élvezte velünk a gyermekek örömét.
Ekkor ért véget az izgatott várakozás
is, hiszen kiderült, hogy a nagycsoportosok közül ki, milyen helyezést ért el a
matematika versenyünkön.
Íme:
1. helyezett: Rácz Dávid Márk
(Maci csoport)
Kiss Ádám (Maci csoport)
2. helyezett: Hernádi Bence
Szabolcs (Süni csoport)
Heronyányi Dávid
(Pumukli csoport)
Geösel Liliána (Katica csoport)
Szabó Szófia (Maci csoport)
3. helyezett: Kapin Lilla
(Pumukli csoport)
Sáfrány Mira (Egérke csoport)

Gratulálunk nekik!
A napot a tűzoltók jóvoltából habparty zárta. A sok hancúrozó, kacagó
gyermek látványa mindenki arcára mosolyt csalt.
Az óvoda udvarán a májusfát is ,,kitáncoltuk”, ehhez a talpalávalót a Csurgó zenekar húzta. Megválasztottuk a
pünkösdi királyt is. A nagycsoportos
fiúknak különböző próbákat kellet kiállniuk a cím megszerzéséhez. Végül a
legokosabbnak, leggyorsabbnak és legerősebbnek a Pumukli csoportos Dömény Dávid Szabolcs bizonyult, aki a
kislányok közül Kapin Lillát választotta
királynéjának.
A ballagás napja minden csoportban
nagyon meghitt hangulatban telt. Volt
ott sürgés-forgás, virágözön és ajándékok, finomságok, útravaló jókívánságok várták a ballagó gyerekeket.
A búcsúzás, mint mindig, most is
könnyes-mosolygósra sikerült.
A nyár nagy változásokat hozott óvodánkban. Ezentúl már csak 6 csoporttal
működünk tovább.
Az óvoda dolgozói nagyon gyorsan megegyezésre jutottak arról, hogy
egy-egy csoportban ki dolgozzon
együtt. Nyuszi és Katica csoportban
változatlan maradt a felnőttek összetétele. Csiga csoporthoz Gász Gábor Jánosné, Ildi óvó néni csatlakozott és ők a
régi, már szívükhöz nőtt Maci csoport
elnevezést választották maguknak. Pumukli csoportos felnőttekhez Doszpod

Lászlóné, Ari óvó néni érkezett. Süni
csoportunk elnevezésében nem történt
változás, ám hozzánk az egykori Egérkés felnőttek: Pukliné Rakiczki Helga
és Keresztesné Harsányi Erika dadus
néni költözött. Mókus és Maci csoport
dolgozói, Nagy Anita és Nagyné Bálint
Krisztina Ágnes óvó néni és Szabóné
Kovács Andrea dadus néni, Pillangó
csoport néven alakult újjá.
A költözködés, a cipekedés nem
szegte kedvét senkinek. Nagy lendülettel láttunk neki a szépítgetésnek, a
bútorok tologatásának, hogy a csoportonként sokkal több gyermek is kényelmesen elférhessen a termekben.
Ennek eredményeképpen a nyár végére meghitt hangulatú termek, új jelek
és mosolygós felnőttek fogadták a régi
helyükre és az új csoportba került gyermekeket egyaránt.
Bár a gólya már messze jár, bizony
az idén gyakran meglátogatta óvodánk
háza táját. Kovácsné Fehér Patríciának
megszületett kisfia, Zsombor, aki bájos mosolyával máris ujja köré csavart
mindannyiunkat.
Szaksz Viktóriáékhoz a gólya már
jól ismerte az utat és újra egy gyönyörű pici lányt, Panna Zsófiát, hozta nekik. Nagyon sok boldogságot kívánunk
gyermekeikhez nekik és a családjuknak!
Réhm-Runyai Erika pedig hamarosan, késő őszre várja kislánya érkezését.
A nyár többeknek a pihenés mellet
tudásuk gyarapításával is telt.
Óvodavezetőnk, Bitay Ágota, a közoktatási vezető képzést fejezte be kitűnő eredménnyel.
Keresztesné Harsányi Erika pedagógiai és családsegítő munkatársi végzettséget szerzett szintén kitűnő eredménynyel.
Rakiczkiné Bali Mónika pedig kisgyermek nevelő és gondozó képzésre
jár nagy szorgalommal.
Nemcsak tudásban gazdagodtunk,
hiszen az alapítványunkon szorgosan
gyűjtögetett pénzből homokozókat,
hintákat és a hinták alá gumi térkövet,
valamint minden csoportnak egy asztalt vásároltunk székekkel.
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Köszönettel tartozunk azoknak, akik
már így a nevelési év elején megkerestek bennünket adományaikkal, melyeket nagy örömmel fogadtunk.
Olasz Kittitől gyermekkönyveket, játékokat és plüssöket kaptunk, melyből
minden csoportnak jutott.
Kernné Kiss Teréz (a CBA-ban dolgozó kedves Terus) közreműködésével
pedig a Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesületétől fogkrémeket
kaptunk.
Maci csoportos Ildi óvó nénink lánya, egykori ovisunk, Gász Orsolya,
csodálatos meseillusztrációkkal ajándékozta meg óvodánkat, melyek a folyosón sétálva repítik meseországba az
arra járókat.
Orsinak köszönhetjük óvodánk logoját is és fejlesztő játékokhoz, versekhez
is készített rajzokat az édesanyjának,
melyekért mi kolléganők mindig sorban állunk Ildi óvó néninél.
Szeptember első napján kezdetét vette az iskola is, ahova az óvó nénik simogató keze indította útnak az
első osztályosokat. Öröm volt látni a
sok ünneplő ruhás, izgatott, új tudásra vágyakozó gyermeket, akiket addig
mi óvtunk, nevelgettünk és akiket majd
hamarosan meg is látogatunk az iskolában, hogy rácsodálkozhassunk, már

mennyi-mennyi tudományt csepegtettek a tanító nénik a fejecskéjükbe.
Az idei évben is választhatnak a szülők a jól bevált lehetőségek közül: foci,
karate, gyógytestnevelés és református
hittan is folytatódik a megszokott keretek között.
A tolnai Családsegítő Központ pályázatot nyújtott be ,,Óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenység fejlesztése
és megvalósítása a tolnai járásban” címmel, melynek keretén belül óvodánkban Nyul Annamária tart fogadóórát
minden héten, szerdai napokon 14.00
és 16.00 óra között , ahol egyéni tanácsadáson belül segítséget, információt
kérhetnek a szülők felmerülő problémáik megoldásához.
Az aulába már őszi hangulatot varázsoltak a Kreatív Kuckó munkaközösség tagjai az őszi életképpel.
Ismerkedési esteket is tervezünk az
újraszervezett csoportok összekovácsolására, ha az időjárás engedi, hogy megtartsuk őket. Ezen a napon a játékos vetélkedők után jól fog esni mindenkinek
az együtt elfogyasztott vacsora és a jóízű
beszélgetés is.
Több csoport is szervez óvodán kívüli programokat is a gyermekek részére.
Pumukli csoportosok vidáman indultak szüretelni a Komáromi nagy-

szülők tanyájára, ahol a munkában
megfáradtakat babgulyás, sütemény és
üdítő várta. Ők ezentúl is folytatják a
múzeumlátogatásokat.
Katica csoportosok kukoricatörést és
kirándulást szerveznek Várszegre.
Nyuszikák egészen Szekszárdig utaznak dióverésre.
Mi, Sünikék is szüretelésre készülünk
nagy izgalommal.
Reméljük az időjárás kegyes lesz hozzánk és semelyik programot sem mossa
el az eső.
Az elkövetkezendő hónapokban is
sok program és folyamatos vezetői ellenőrzések várnak ránk, melyekről a következő cikkben majd beszámolok.
Önök pedig gyakran találkozhatnak
az utcán gesztenye után kutató vagy
avarban hancúrozó ovisokkal.
Sersli Zoltánné, Vera óvó néni
a Sünikék óvó nénije

iskOl a

Iskolára várva
Augusztus 26-án ismét vártuk iskolánkba
a leendő első osztályosokat. A már hagyománnyá vált Picur – táborra szép számban jöttek el a gyerekek. Nagyon vártuk
mi is és a gyerekek is ezt a délelőttöt. A
két első osztály külön programot állított

össze. A napot ismerkedéssel kezdtük.
Megismertük egymást és az iskola épületét. Sok fontos iskolai szabály is szóba
került. Majd a gyerekek érdeklődéssel,
tevékenyen vettek részt a kézműves, néptáncos, rajzos, mesés, zenés foglalkozáso-

kon. Gyorsan elrepült a délelőtt. Délben
a szülők örömmel hallgatták gyermekeik
élménybeszámolóit. Programunk elérte
a célját, mert szeptember elsején, a tanévnyitón már ismerősként üdvözöltük
egymást.
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C i V i l s z e rV e z et e k é l et é B Ől

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület életéből
Az utóbbi 3 évben egyesületünk bővítette a vonulási területét. Már Dombori területére is vonulunk. Jellemzően
növelte a riasztásaink számát ez a terület.
Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek
rendelkezniük kell együttműködési
megállapodással valamelyik hivatásos tűzoltó parancsnoksággal. Tolna
megyében a faddi egyesület 2 ilyen
megállapodással is rendelkezik. Egyik
a szekszárdi a másik a paksi tűzoltó
parancsnokság. A tolnai tűzoltó kollégák minden esetben vonulnak. A szekszárdiak Dombori területére a paksiak
Fadd területére jönnek segíteni esettől
függően.
Persze a riasztási fokozatokra most
nem térek ki, amikor sokkal több egységet riasztanak.
Egyesületünk működését a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi. 3
havonta ellenőrzéseket tart.
A beavatkozó embereink a megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.
Februárban 5 önkéntesünk vizsgázott
gépjárműfecskendő kezelésből.
A professzionális szakértelmet a hivatásos tűzoltóink garantálják, akik
szintén önkéntesként ténykednek az
egyesületben. Vannak olyan tagjaink
is, akik hivatásosként álltak be az egyesületbe, hogy segítsék a munkánkat és
vannak olyanok, akikre azért vagyunk
büszkék, mert önkéntesként kineveltük őket, és hivatásosként folytatják.
Persze ők sem felejtik el az egyesületet
és tovább ténykednek az ÖTE-ben.

A tűzoltó egyesületeket a katasztrófavédelem kategóriákba sorolja I
- IV-ig. A legmagasabb az I-es kategória. A FADDI ÖTE a II-es kategóriába
tartozik. Jelenleg már az I-es kategória felé kacsintgatunk. Ott komolyabb
feltételeknek kell megfelelni, mely részünkről szakmailag, technikailag már
vállalható, viszont anyagi okai vannak.
Sokkal több eszközt kell bevizsgáltatni
időszakosan és ehhez anyagi erőforrásra van szükség. Jelenleg nem tudjuk ezt
a pénzt előteremteni.
Egyesületünk köszöni a felajánlott adók 1%-át. Kérjük, a jövőben is segítse munkánkat az
adója 1%-ával! A támogatásokat fejlesztésekre fordítjuk az utolsó forintig.
Az utóbbi 16 évben történt fejlesztések
persze csak a szertáron belül látszanak.
Elsősorban technikában. De azon dolgozunk, hogy a külső megjelenésen is
látható legyen!
Jeligénk „A Mi szabadidőnkkel az
Ön biztonságáért”. Ebben minden benne van. Tűzoltóink a szabadidejükben
elsőnek tekintik a segítségnyújtást.
A 2017-es évben eddig (lapzártáig) 14
riasztást kaptunk. Az utóbbi években

arányában csökkent a tűzesetek száma,
a műszaki mentések száma emelkedett.
Egyéb közúti balesetek, viharkárok, stb.
Sajnos a téli időszakban a kéménytüzek
és jégbeszakadások a jellemzőek, míg
nyáron az avar tüzek, illetve sajnos az
utóbbi években a vízbefulladásos esetek
fordulnak elő.
A faddi közösségi programokban is
szívesen veszünk részt, ezek elsősorban
habpartik a gyerekek részére. Óvoda,
Fadd SE családi nap, Falunap és még
néhány esemény, ahol a gyerekeknek
örömet tudtunk szerezni.
2017-ben a vezetőségben is történt
kis változás. A parancsnoki feladatokat
Kovács Zoltán látja el. Egyesület elnöki
feladatokat én viszem tovább.
Köszönetünket fejezzük ki Katz Lajosnak, aki eddig az elnöki feladatokat
ellátta. Illetve köszönetünket fejezzük
ki legfőbb támogatónknak, dr. Runyai
Editnek is, aki munkájával az egyesületet segíti, hogy segíthessünk.
Kis újdonság, meglepetés: Vonulásaink alkalmával már hölgy tűzoltót is
köszönthetünk a körünkben Kovács
Klára személyében, aki nem mellesleg
családanya. A megfelelő képesítésekkel
rendelkezik és segíti az ÖTE munkáját. Az első riasztáson, vonuláson már
átesett. Tűzoltó kabátban és sisakban
szinte elvegyül a férfiak között. Jó munkát kívánunk neki is a csapatban!
Kérünk mindenkit, hogy vigyázzon
magára, értékeire, és figyeljen oda embertársaira!
Baros Gábor Fadd ÖTE

közérdekű

Tisztelt Szülők!
A tolnai Családsegítő Központ pályázatot nyújtott be EFOP3.2.9-16-2016-00017 kódszámú „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése és megvalósítása a tolnai járásban”
címmel, melynek keretében a 2017/2018-as tanévtől a település nevelési-oktatási intézményeiben óvodai és iskolai szociális
munkát biztosítunk. Az óvodai és iskolai szociális munka gyermeke iskolájában/óvodájában egyéni tanácsadás, csoporttevékenység és közösségi programok keretében valósul meg.
Az egyéni tanácsadáson belül
• segítséget kérhet a gyermeknevelés során, illetve a családi
életben jelentkező problémák esetén, az óvodában, iskolá-

•
•
•
•
•

ban jelentkező problémák kapcsán, a gyermek eltérő fejlődésével kapcsolatban, ügyintézésben,
információt kérhet az elérhető szolgáltatásokról, jogokról,
közvetítést kérhet különböző szolgáltatások eléréséhez.
Az óvodai és iskolai szociális munkás fogadóidejéről a nevelési-oktatási intézményben a faliújságon tájékozódhat.
A szakember a fogadóórán kívül a tolnai Családsegítő Központ telefonszámán (74/445-851 ) is elérhető.
Várjuk kérdésével, problémájával
Nyul Annamária óvodai és iskolai szociális munkás
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Faddi Nyugdíjasok Egyesülete
Egyesületünk sok éve tagja a Tolna Megyei Életet az éveknek
szervezetének. Ők szerveznek évente a megye nyugdíjasainak 4 rendezvényt, ahol 200-300-an szerepelnek. Ennek keretében kerül sor a
„Dalostalálkozóra”, Kulturális seregszemlére, „Versmondó versenyre”,
és „Sportnapra”. Egyesületünk ezeken 10-20 fővel vesz részt, eredményesen. A nyári szünet óta elég mozgalmasan teltek el tagjaink napjai.
Kezdődött a Falunappal. Az 50 fős csapatnak kakaspörköltet főzött
Molnár Jánosné és Őri Istvánné.
Időközben elkezdődtek a Dalostalálkozó próbái Koleszár Istvánné
vezetésével.
Augusztus 29-én Boros János katasztrófavédelmi megbízott egy
szemléletes előadáson keresztül hívta fel a résztvevők figyelmét a
háztartásban ránk leselkedő veszélyekre. Igen sok olyan dolgot láttunk-hallottunk, amire eddig nem eléggé figyeltünk.
Augusztus 30-án a mórahalmi fürdőbe utaztunk 50 fővel. Kirándulásunknak az idő is kedvezett. Egy igen kellemes napot töltött el együtt
a csoport.
Szeptember 9-én került sor Tamásiban a dalos találkozóra. Horváth
Istvánné vezetésével a következő dalokat adtuk elő igen nagy sikerrel.
1. Régi mesékre emlékszel-e még…
2. Falu végén este óta…
3. Hej, búcsúba jössz-e kis Annamari
4. Kakukk Jankó
5. Hajnal órán…
6. A nap nyugodni tér…
Szeptembere 20-án Abaliget-Pécs kiránduláson voltunk 20 fővel. Megtekintettük az Abaligeti Cseppkőbarlangot, majd a pécsi állatkertet, végül a Zsolnay Negyed kerámiái kápráztattak el bennünket. A napot egy vacsorával zártuk a mecseknádasdi Schlossberg
étteremben. A borús idő ellenére egy tartalmas napot tölthettünk
el együtt.
További feladataink: szüreti délutánra felkészülés, a megyei
sportnapra „edzés” és a tengelic-szőlőhegyi nyugdíjasok rendezvényére a műsorunk próbái.
Úgy gondolom, nem tétlenkednek nyugdíjasaink. Igyekszünk
településünk hírnevét öregbíteni.
Köszönöm valamennyi tagunk segítőkész, aktív részvételét.

Tegyünk a Szívünkért Egyesület
2017. szeptember 18-án megtartottuk tisztújító közgyűlésünket. Elnököt és vezetőségi tagokat választottunk.
Elnök a továbbiakban is: Antusné Mácsik Edit.
Vezetőségi tagok: Erős Józsefné, Laczkóné Volent Anna,
Szeri Mihályné.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
A továbbiakban minden héten keddenként tartjuk gyógytornánkat délután fél négytől kezdődően.
November 21-én meghívásunkra dr. Reisinger János irodalomtörténész tart előadást a faddi művelődési házban
Arany Jánosról születése 200. évfordulója alkalmából.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az Egyesület vezetősége

Erzsébet-Katalin bál
2017. november 25-én (szombaton)
20 órától
a faddi művelődési házban
Zene:

M6 Express zenekar
Belépődíj: 1500 Ft/fő.
(Az ünnepelteknek ingyenes)
Asztalfoglalás és jegyárusítás a
könyvtárban.

közérdekű

Átfogó strandfelújítási program indul Domboriban
Nyert a faddi önkormányzatnak az a pályázata, amelynek révén a megyei önkormányzattal
konzorciumban 134.577.442 Ft-os fejlesztést
hajt végre Fadd-Domboriban.
A TOP-1.2.1-15-TL1 - Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program révén Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése valósul meg.
Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
során Fadd-Dombori Holtág, mint természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának
fejlesztését kívánja az Önkormányzat megvalósítani.
Megújul a központi strand kiegészítő létesítménye, a vizesblokk és az 1975-ben alakult
önálló gondnoksági épület is. Megvalósul

a személygépkocsi parkolók szerkezeti rekonstrukciója. A fejlesztés során család- és
gyermekbarát projektelemek kerülnek elhelyezésre, valamint a kerékpáros turizmus
várható fellendülése miatt kerékpártárolók is
kialakításra kerülnek.
I. számú strandot (volt szabad strand) érintő
fejlesztések: Beközlekedő út és parkolók kialakítása, homokos part megszüntetése, burkolat kialakítása a part mentén. A parti zuhanyzók és ivó kutak felújítása.
Elhasználódott kerti bútorok cseréje (asztalok,
padok, hulladékgyűjtők) Növényzet megújítása, füvesítés. Új gyermekjátszótér kialakítása.
II. számú strandot érintő fejlesztések:
Strandra vezető járda felújítása, a homokos
part megszüntetése, burkolat kialakítása fü-

vesítés a part mentén és a mólónál. Strandröplabda pálya kialakítása, melyre már régóta
mutatkozott igény az idelátogatók részéről.
Fitnesz park kialakítása - családbarát kialakítás
céljából fontosnak tartottuk felnőttek részére
is használható sporteszközök telepítését is a
meglévő játszótér mellé. Elhasználódott használati térelemek, bútorok cseréje (asztalok,
padok, hulladékgyűjtők) Felújításra kerülnek
a strandokon található zuhanyzók. Az akadálymenetes vizesblokk mellett gyermekbarát elemként külön pelenkázó helyiség kerül
kialakításra. Új ledes közvilágítás lesz kiépítve
a vízparton és a beközlekedő járdák mentén.
Wusching Gábor Fatodi Kft
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról, valamint
a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló 24/2009. (XI. 6.) számú rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
b) Dombori üdülőterületen:
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) beba) péntek, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 24
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyar- óráig,
ország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a kereskebb) június 01. – augusztus 31. között hétfő, kedd, szerda,
delemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) csütörtöki napokon 24 óráig,
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a tervezetpéntek, szombat, vasárnapi napokon az azt követő nap 5
ket rendeli el:
óráig.”
1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról, valamint a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról
szóló 24/2009. (XI. 6.) számú rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Záró rendelkezések
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fülöp János polgármester,
Dr. Percsi Elvira jegyző

Kihirdetési záradék:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az
A rendelet 2017. május hó 30-án a helyben szokásos móüzletek nyitva tarthatnak:
don, a Faddi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
a) Fadd közigazgatási területén:
kifüggesztéssel, kihirdetésre került.
aa) péntek, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 24 óráig,
Dr. Percsi Elvira jegyző
ab) június 01. – augusztus 31. közötti napokon 24 óráig,
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
7/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az delkezésre, megfelelő helyiség biztosításáról a jegyző gondosanyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) kodik.
anyakönyvi esemény: a házasságkötés.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
többletszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatacikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
li helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn kívül történő
eljárva a következőket rendeli el:
anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített eljárása és
szövege.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Fadd Nagyközség Önkormányzata
3. Az anyakönyvi események közös szabályai
(a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén tör3. § (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani hivatali munténő házasságkötés (a továbbiakban: anyakönyvi esemény)
során az e rendeletben meghatározott többletszolgáltatást kaidőben hétfőtől csütörtökig 10.00 és 15.00 óra, pénteken
igénybe vevőkre, valamint a Faddi Polgármesteri Hivatalnál 10.00 és 12.00 óra között lehet.
(2) Nem tartható anyakönyvi esemény községi rendezvé(a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonnyal rendelnyek idején.
kező anyakönyvvezetőkre terjed ki.
(3) Anyakönyvi eseményre a Községházán 30 percenként
kerülhet sor.
2. Értelmező rendelkezések
(4) A hivatali munkaidőn belüli és a hivatali munkaidőn
kívül történő anyakönyvi esemény időpontját lehetőleg úgy
2. § E rendelet alkalmazásában:
alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a hivatali he- kell engedélyezni, hogy két szertartás közvetlenül kövesse
lyiségben a munkaideje alatt az anyakönyvi esemény során egymást.
(5) Az anyakönyvvezetőnél illetékmentes, indokolással eljogszabályban rögzített eljárása és szövege.
hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működé- látott kérelmet kell benyújtani:
a) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő
si Szabályzatában (Ügyrend és munkarend) meghatározott
anyakönyvi esemény és
munkarend.
b) a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiséhivatali helyiség:
ca) a Hivatal Fadd Dózsa Gy.u.12. (a továbbiakban: Köz- gen kívüli anyakönyvi esemény
iránt.
ségháza) házasságkötő terme,
(6) A jegyző engedélyezési eljárása során a határozatot a
cb) Amennyiben a házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség műszaki, technikai vagy egyéb okok miatt nem áll ren- kérelem benyújtásától számított 8 napon belül hozza meg.

Faddi Hírek
(7) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor
engedélyezhető, ha a kérelmező által megjelölt külső helyszín
alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a jogszabályban előírt feltételek biztosítására, továbbá
e rendeletben meghatározott díjat megfizették.
(8) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, igazolást kérhet arról, hogy
az adott hely tulajdonosa hozzájárul az anyakönyvi esemény
ottani megrendezéséhez, és ennek eredményéről a jegyzőt tájékoztatja. Az engedélyező köteles meggyőződni arról, hogy
a kérelemben megjelölt helyszín megfelel az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek,
valamint a jogszabályi előírásoknak.
(9) Ha az anyakönyvi esemény lebonyolítása szabadtéri
helyszínen történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a
kérelmezőnek kell gondoskodnia. Az esőhelyszín megjelölése
az engedély megadásának feltétele.
(10) Ha a házasuló állapota közeli halállal fenyeget, vagy
szabad mozgásában a bíróság vagy más hatóság döntése
miatt korlátozva van, az anyakönyvi esemény méltó megünneplésének feltételeit a felek tartózkodási helye szerinti intézmény (kórház, börtön, fogda stb.) szabályainak figyelembe
vételével kell biztosítani.
4. Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidőn kívül
történő anyakönyvi esemény engedélyezésének különös
szabályai

11
(3) A (2) bekezdés szerinti díjat az anyakönyvi eseményt
megelőző 15. napig be kell fizetni az Önkormányzat OTP
Bank Nyrt–nél vezetett 11746005-15414131 költségvetési
számlájára. A befizetés tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell.
(4) Anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett
díjat a kérelmező részére az anyakönyvvezető írásos jelzése
alapján a Hivatal visszautalja.
(5) Rendkívüli körülmények esetén, így különösen akkor,
ha valamelyik fél számára büntetés végrehajtási intézetben
fogvatartott vagy mozgáskorlátozottság volta, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne a hivatali helyiségben való megjelenés, a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
esemény díjmentes.

7. Az anyakönyvvezető díjazása
7. § (1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseménynél történő közreműködés esetén ha a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem
kérte – anyakönyvi eseményként az Önkormányzat részére
megfizetett díjból mind a hivatali helyiségben, mind a hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó:
8.000 Ft díjazás illeti meg.
(2) Az anyakönyvvezető tárgyi negyedévet követő hónap 5.
napjáig a közreműködés tényleges rendje és a befizetést igazoló okmányok alapján elszámolást készít a tárgynegyedévi
4. § Anyakönyvi eseményt lebonyolítani hivatali helyisé- anyakönyvi eseményekről.
gen belül – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
8. Záró rendelkezések
(a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésében meghatározott
8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hamunkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn kívül
pénteken 13.00 és 18.00 óra, szombaton 10.00 és 19.00 óra tályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
között lehet.
(2) Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületé5. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének nek az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2015. (III. 24.) önkormányzati renkülönös szabályai
delete hatályát veszti.
Fülöp János polgármester
5. § (1) Anyakönyvi eseményt - az At. 27. § (2) bekezdéDr. Percsi Elvira jegyző
sében meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali helyiségen kívül lebonyolítani pénteken 13.00-18.00 óra,
Kihirdetési záradék:
szombaton 10.00-19-00 óra között lehet. A jegyző ettől eltérő
időpontra is adhat engedélyt, így különösen akkor, ha hitelA rendelet 2017. június hó 30-án a helyben szokásos mófelvétel, betegség, külföldi utazás indokolja.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem don, a Faddi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben kifüggesztéssel, kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző
megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
(3) Hivatali helyiségen kívül egy napon legfeljebb három
1. melléklet a 7/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
szertartás tartható úgy, hogy a két szertartás kezdő időpontja
Az önkormányzat részére fizetendő díjak
között legalább 60 perc különbség legyen.
Községháza házasságkötő termében és
6. Díjfizetés
hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
6. § (1) Az Önkormányzat a hivatali munkaidőben ingyeesemény esetén fizetendő díj:
nesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához a
8.000 Ft + ÁFA
Községháza házasságkötő termét.
(2) Hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen
Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn
kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellenkívül történő anyakönyvi esemény esetén fizetendő díj:
tételezéseként az Önkormányzat részére díjat kell fizetni. A
8.000 Ft + ÁFA
fizetendő díj mértékét az 1. melléklet állapítja meg.
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2017. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a 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:

Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző

Záradék:
1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületé- E rendelet 2017. június hó 30. napján a helyben szokásos mónek a közterületek használatáról szóló 5/2016. (V. 30.) ön- don kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző
kormányzati rendelete 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1.
melléklete lép.
1. melléklet a 8/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A
1.

A közterület-használat módja

B
Fizetés módja

2.

a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezése
árusító és egyéb fülke (pavilon), büfékocsi elhelyezése
árusító és egyéb automata elhelyezése
vendéglátóipari előkert (kerthelyiség)

Ft/m2/hó

C
Díjalap
(Ft)
500

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

1.000
1.000
500

3.
4.
5.
6.
7.

Ft/m2/óra
Ft/m2/nap

50
300

8.

üzleti szállítás, rakodás, ilyen alkalommal göngyölegek elhelyezése, árukirakodás
alkalmi, idényjellegű, mozgóbolti és mozgóárusítás, javító-szolgáltató tevékenység végzése
kiállítás, vásár, alkalmi vásár céljára

Ft/m2/nap

300

9.
10.

családi és egyéb zártkörű rendezvény
belépődíjas sport- és kulturális rendezvény

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

200
200

de legfeljebb összesen 300.000
Ft
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

cirkusz (sátoros és vándorcirkusz), továbbá mutatványos tevékenység céljára
önálló hirdető-berendezés, reklámtábla, hirdetőoszlop, árubemutató vitrin, tájékoztató
tábla, tartóoszlop elhelyezése
szórólaposztás, egyéb reklám- és marketingtevékenység, reklámcélú transzparenst hordozó személy közterületen történő tartózkodása

Ft/m2/nap
Ft/m2/év

200
20.000

Ft/m2/nap
Ft/fő/nap

500

a kezelő külön engedélyével rendelkező gépjárművek járműtárolása, folyamatos járműtárolása
üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű tárolása
lakókocsi és utánfutó tárolása
az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhely céljára
építési munkával, közműberuházással, közműfelújítással, közműbekötéssel kapcsolatos
ideiglenes felvonulási épület, konténer, lakókocsi, állvány, munkagép, egyéb munkaeszköz építőanyag elhelyezése
építési munkával, közműberuházással, közműfelújítással, közműbekötéssel kapcsolatos
törmelék konténerben történő elhelyezése
közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása

Ft/gk/nap

450

Ft/gk/nap
Ft/gk/nap
Ft/m2/hó
Ft/m2/év
Ft/m2/hét
Ft/m2/hó

300
2.000
1.500
12.000
600
2.400

Ft/m2/nap

500

A használat céljától függően a
melléklet szerint.
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 9/2017. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában és 23. § (5) bekezdés 5. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya a Fadd nagyközség közigazgatási
területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.
2. § Fadd nagyközség településfejlesztési koncepciójának
(a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési
stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési
eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendeletének (a továbbiakban: rendelet) vagy azok módosításának a lakossággal,
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási
közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen
rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre
3. § (1) A Fadd nagyközség közigazgatási területére készülő koncepció, stratégia, kézikönyv, rendelet (a továbbiakban
együttesen: településrendezési eszközök) készítése során a
partnerségi egyeztetések résztvevői:
a) a Fadd nagyközség közigazgatási területén ingatlannal
rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a Fadd nagyközség közigazgatási területén működő és
bejegyzett civil szervezetek,
c) a Fadd nagyközség közigazgatási területén székhellyel,
telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
d) a Fadd nagyközség közigazgatási területén működő
egyházak,
e) a Fadd nagyközség közigazgatási területén működő, településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai szerveződés,
f) Faddi székhelyű, bejegyzett településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható érdekképviseleti
szervezet,
g) a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján
a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál

korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb
szervezet.
(2) Az érdekképviseleti, a civil és a gazdálkodó szervezet az
adott véleményezési eljárásba a Polgármesterhez a megadott
határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be.
A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát,
a szervezhet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
3. A tájékoztatás módja és eszközei
4. § (1) A partnerek tájékoztatása a készítendő településrendezési eszközökről, valamint a településrendezési eszközök vagy azok módosítása tervezetéről a Korm. rendeletben
előírtak szerint történik.
(2) A Polgármester – a Korm. rendelet szerinti előzetes és
munkaközi tájékoztató keretében – a településrendezési eszközök készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé
az 1. mellékletben meghatározott módon és határidővel:
a) teljes körű közzététel esetén:
aa) a helyi lapban,
ab) a Faddi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (a továbbiakban: hirdetőtábla),
ac) Fadd nagyközség www.fadd.hu honlapján (a továbbiakban: honlap),
ad) lakossági fórumon,
b) részleges közzététel esetén a honlapon.
5. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása
– a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében –
a) a helyi lapban,
b) a hirdetőtáblán,
c) a honlapon, valamint
d) lakossági fórumon történik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban
történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –
a) a hirdetőtáblán,
b) a helyi lapban, és
c) a honlapon, valamint
d) lakossági fórumon történik.
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban
történő készítése, módosítása esetén – a (4) bekezdés szerinti
eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató
keretében –
a) a hirdetőtáblán,
b) a helyi lapban, és
c) a honlapon, továbbá
d) lakossági fórumon történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során a Kormány által rendeletben
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kihirdetett veszélyhelyzet esetén - amennyiben Fadd nagyközségben a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt - a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a honlapon történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti
munkaközi tájékoztató keretében – a honlapon történik.
6. § (1) A hirdetménynek előzetes tájékoztató esetén tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal
összhangban az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
7. § (1) A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására
a Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
(a továbbiakban: Képviselő-testület) Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt előírások az irányadók.
(2) Fadd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) a partnerek tájékoztatásának elősegítésére
a honlapon külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés
során keletkező dokumentáció egységes megjelentethetősége
érdekében.
(3) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt,
javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(4) A partnerek lakossági fórumot követő 8 napon belül,
valamint lakossági fórum hiányában a honlapról letölthető,
illetve a Faddi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
műszaki ügyintézőjétől átvehető 2. melléklet szerinti partneri
adatlap felhasználásával a tájékoztató közzétételétől számított 8 napon belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt
nyilváníthatnak az adatlap:
a) papír alapon a Hivatal címére (7133 Fadd, Dózsa Gy. u.
12.), vagy
b) elektronikus levélben a penzugyfaddph@tolna.net
e-mail címre
történő megküldésével.
8. § (1) Azt a partnert, aki a 7. § (4) bekezdése szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, észrevételt,
javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló
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partnernek kell tekinteni, az egyeztetési eljárás további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.
(2) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az egyeztető
tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon
alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(3) A 7. § (1) bekezdésének megfelelően beérkezett észrevételek, javaslatok, vélemények tisztázása érdekében a Polgármester az észrevételt, javaslatot tevő, véleményező partnerrel
meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(4) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során
határidőn belül észrevételt, javaslatot, véleményt nem adott,
vagy adott, de a (3) bekezdésében rögzített meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást
nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetési eljárás
további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.
(5) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész a 7. § (4) bekezdésében megjelölt határidő elteltét követően haladéktalanul továbbítja a településrendezési
eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(6) A tervező az észrevételekkel, javaslatokkal, véleményekkel kapcsolatos szakmai véleményét, el nem fogadás
esetén szakmai indokolását – a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az Önkormányzat részére,
a Polgármesternek címezve.
(7) A szakmai vélemény alapján a főépítész az észrevételek, javaslatok, vélemények, elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
9. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról
vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról - a
(2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Képviselő-testület dönt.
(2) A településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami
főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett
partneri észrevételek, javaslatok, vélemények elfogadásáról
vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a
Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm.
rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben
a Polgármester dönt a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.
4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása
10. § (1) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a települési főépítész:
a) külön az el nem fogadott észrevételeket, javaslatokat,
véleményeket összesíti, kiértékeli,
b) megküldi az településrendezési eszközök elkészítésével
megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja és
az elfogadásra nem javasolt észrevételeket, javaslatokat, véleményeket szakmai indokolásával együtt megküldi a települési
főépítésznek,
c) döntéshozói indítványt állít össze a polgármesternek az
észrevételek, javaslatok, vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról, az el nem fogadott észrevételek, javaslatok, vélemények indoklását összesíti,
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d) intézkedik az elfogadott észrevételek, javaslatok, vélemények dokumentációban történő átvezetéséről.
(2) A partnerektől beérkezett észrevételeket, javaslatokat,
véleményeket a tájékoztatást kezdeményező:
a) a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés
sorrendjében nyilvántartásba veszi és az iratkezelés általános
szabályainak megfelelően az ügyiratban megőrzi,
b) a Képviselő-testület elé terjeszti az észrevételeket, javaslatokat, véleményeket és azok indokolását,
c) gondoskodik a döntéshozói indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró - elfogadást vagy elutasítást tartalmazó
– határozat:
ca) a hirdetőtáblán történő közzétételéről,
cb) a honlapra történő feltöltéséről,
cc) az ügyiratban történő elhelyezéséről és megőrzéséről,
cd) a partnerekkel történő közléséről,
d) gondoskodik az el nem fogadott észrevételek, javaslatok, vélemények és azok indokolása:
da) a honlapra történő feltöltéséről,
db) az ügyiratban történő elhelyezéséről és megőrzéséről.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) az észrevételt, javaslatot tevő, véleményező, nevét, lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) az észrevétel, javaslat, vélemény beérkezésének időpontját,
c) az észrevétel, javaslat, vélemény rövid tartalmát,
d) a véleményezési szakaszt lezáró, vagy a 9. § (1) és (2)
bekezdése szerinti döntést követően az észrevételt, javaslatot,
véleményt, elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy a Polgármester döntését.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok
szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉSRE
KERÜLŐ DOKUMENTUM

5. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
11. § (1) A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes
szervezeti egység útján – gondoskodik az elfogadott településrendezési eszközök, vagy azok módosításának elfogadását követő 15 napon belüli, honlapon történő közzétételéről,
amely közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B.
§-ában megállapított egyéb közzétételi kötelezettségek teljesítése alól.
(2) Az elfogadott településrendezési eszközökről, vagy
azok módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a Polgármester a főépítész útján gondoskodik
6. Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően
megkezdett eljárásokra, a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelettel
összhangban kell alkalmazni.
Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző
Záradék:
E rendelet 2017. június hó 30. napján a helyben szokásos
módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző
1. melléklet a 9/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
ELJÁRÁS
MÓDJA

Településfejlesztési
koncepció és integrált településfejlesztési stratégia

ELKÉSZÍTÉS
MÓDJA

KÖZZÉTÉTEL
MÓDJA, IDEJE

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS
ELJÁRÁS
MÓDJA

készítés
módosítás

készítés

teljes 21 nap

egyszerűsített

teljes
tárgyalásos
állami főépítész

módosítás
Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet

KÖZZÉTÉTEL
MÓDJA, IDEJE

készítés

teljes
24 nap

módosítás

részleges
15 nap

teljes 21 nap

teljes
Településrendezési
eszköz

ELKÉSZÍTÉS
MÓDJA

készítés

készítés
módosítás
készítés
módosítás
készítés
módosítás
módosítás
készítés

teljes 21 nap
módosítás

módosítás

teljes
30 nap
teljes
17 nap
teljes
17 nap
részleges
8 nap
teljes
21 nap
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A kert

Legutóbbi írásomban a vízparti kertkialakításáról írtam. Ezt folytatnám néhány újabb általános gondolattal, ami
alapkritériumokat tartalmaz.
A kert elsősorban a tulajdonosával áll
kapcsolatban, azokkal, akik használják.
Ezért annak kialakításakor, továbbfejlesztésekor, meg kell vizsgálnunk a megtervezés vagy továbbgondolás érdekében
az ihletünk különböző lehetőségeit.
El kell gondolkodnunk azon, hogyan
viszonyul hozzánk a kert, miként tudjuk
megvalósítani elképzeléseinket, miként
teremthetjük meg azt a meghitt környezetet, ahol a szabadidőnket egyedül,
társaságban vagy családunk körében
tölthetjük el. Rengeteg könyv, számos
tévéműsor és töménytelen mennyiségű
internetes információ kínál napjainkban
ötleteket, tanácsokat. Ez igen hasznos és
építő lehet, egy bizonyos pontig lelkesíthetnek és taníthatnak.
Én elsősorban azt vallom, ha valaki
profi (szakmailag megalapozott, megfelelő esztétikai hatást nyújtó) kertet
szeretne és van pénzügyi háttere, keressen kertépítőt, olyat, aki megfelelő referenciákkal bír, de ami a legfontosabb,
olyan stílusú munkái vannak, ami a mi
felfogásunkkal, a kertről vallott elképzeléseinkkel többségében megegyezik,
mert bizony nehéz lesz az elképzeléseket
megvalósítani.
Másodsorban - ezzel tudok a legjobban azonosulni - mindenkiben él egy
kertkép. Ennek gyökerei a gyerekkorig
nyúlnak vissza. Mindenre nem emlékezünk, de egy-egy nagyobb fára, amin

függőágyban lógtunk, vagy virágzó, illatozó növényre, de alapvetően egy olyan
összhatásra, képre, ami biztonságot, felhőtlenséget, harmóniát sugárzott.
Gyermekkori élményeket, amelyek
nyomot hagytak. Többségében, tudat
alatt ezeket a benyomásokat, érzéseket,
vizuális élményeket szeretnénk megteremteni a kertünkben, amit, ha nem
is pont úgy, de hasonló egységélményt
megteremtve elérhetünk a saját kertünkben is.
Kellő leleményességgel, felmérve a
valós esztétikai- és anyagi igényeinket,
mi magunk is munkálkodhatunk a kertünk kialakításán, megújításán vagy
többfunkcióssá tételén.
Amikor nincsenek konkrét megoldások a birtokunkban, nézegessünk könyvekben, interneten képeket, azokból 5-6
ötletet jelöljünk meg, olyanokat, amelyek hasonlóak, hasonlítanak ahhoz, ami
a fejünkben van és próbáljuk meg a saját
portánkon kialakítani.
Ne azzal kezdjünk rögtön, hogy különböző a vidéki flórába nem illő speciális talajt igénylő növényt akarjunk a
főbejárat mellé ültetni, vagy 15-20 méterre növő fát a szomszéddal határos teleksarokra.
Mire gondolok, melyek legyenek a
legalapvetőbb feladatok?
A terek elválasztására. Ezt szinte
a kertekben mindig másként történik
meg. Ami sokszor csak részleges, mert
egy alacsonyabb növény (sövény) vagy
magasabb (bohócvirág) elválaszt két
térrészletet. Némely részeket a ház meghosszabbításának is vehetjük. A teret úgy
képzeljük el, mintha szobák lennének.
A kert szobái. Az elválasztással akár
funkciót is kialakíthatunk velük. Pl.: apa
és fia nyáron a falusi bádogmedencében
fürdik a bohócvirágokkal a háttérben.
Kilátás. Ezt szabályozhatjuk (bizonyos szögből látható kertrészek) vagy
egy szép kilátás uralja a teljes kertképet.
Ehhez nagy terület szükséges, megfelelő
környezettel, lehetőleg a háttérbe ne a
szomszéd disznóóla legyen vagy komposztdombja.
A kerten belüli kilátás. Sokszor egy
közepes- kisebb kert nagyobbnak tűn-

het, ha a fókusz pont a kert hátsó részére
kerül vagy tengelyek szelik át.
Ez-egy alkalommal kiüléseket végezhetünk megkeresve a legjobb pontokat, ami meghatározhatja majd kertünk
hangsúlyát.
Határvonalak mérete. Milyen szélesek legyenek a szegélyek? Itt a láthatóság,
az egész évben biztosított mutatós variáció lehetősége fontos. A fenntartásra is
kell gondolnunk. (visszavágások)
A szegélyek közvetlen a burkolat,
gyepfelület mellett haladhatnak, beültetéskor többségében a alacsonyabb növényeket telepítjük ide. A szegélyek nagymértékben meghatározzák az ágyások
képét, a kert teljes összhatását.
Alakzatok. Egyenes vonalakat, szögleteseket vagy sodró hullámokat alkalmazunk a kikövezett utak, kerti tó és
gyepborítás mellett.
Véleményem szerint a kert karakterét
az alakzatok összessége határozza meg.
Már az elején az a legelső lépés, hogy
eldöntjük, mértani kertünk lesz-e egyenes vonalakkal, kimért szögekkel, vagy
szabadabb íveket, hullámokat, dimbes-dombos területek alakítunk ki.
Anyagok, tárgyak, a hely sajátosságai, növények. Nagy lehetőségek vannak az anyagok újbóli felhasználására,
de másként. (tetőcserepek, gerendák,
szobor, stb.)
Természetesen azt mérlegeljük, hogy
szabadtéri múzeum vagy díszkert növényekkel a cél.
A felhasznált anyagok, tárgyak és
növények mindig harmóniát kell, hogy
sugározzanak és mindig a növények élvezzenek elsőbbséget. Kerüljük a túlzásokat!
Ha átgondoltuk a felsorolt szempontokat, bátran kezdjünk el a kertünkön
munkálkodni. Akinek gyermekei, unokái, nagyobb baráti társasága van, mindig gondoljon arra, hogy megfelelő hely
álljon rendelkezésre a kiülésre, elbújásra,
sütésre-főzésre és pancsolásra.
De ezeket a funkciókat soha ne a fókuszba tegyük, mert a kert fő éke, központja a növények, a térszerkezet, a kilátás, pihenés, az esztétika kell, hogy
legyen.
Merész tervezgetést és jó munkát kívánok!
Benis Brigitta
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Ima a szentlélek Úristenhez
A fotón faddi elsőáldozók, édesanyám osztálya. 1944-ben születtek, 35
lány, még sokan köztünk vannak. A kép
1950-52 között készülhetett. Az ő gyermekeik (az én generációm) közül alig
lettek elsőáldozók.
Nagyanyám (aki élete végéig mélyen
hitt) 1915-17 körüli elsőáldozási képe
elképzelhetetlen volt, hogy az ő életükben ne legyen jelen Isten. Vagy Gerencsér Babus néni 50-es évek végi, az egy-

(hogy küldjön elegendő számú világi
apostolt az Anyaszentegyház mérhetetlen munkájához)
1939. Szombathely, egy szentmise
emlékére.
Úr Jézus, - ki azt mondtad: - „Az aratnivaló ugyan sok, de a munkás kevés”,
alázattal kérünk, küldj alkalmas buzgó
munkásokat aratásodba! Adj szent Egyházadnak a mai súlyos időkben a Te szíved szerint való püspököket, papokat, s
állíts melléjük buzgó világi apostolokat
is, lelkes katolikus férfiakat és nőket,
ifjakat és leányokat, akik Hozzád való
szeretettel eltelve önzetlenül, bátran és
eredményesen dolgoznak országod terjesztésén.
Öntsd ki rájuk Szentlelkedet, hogy
örömmel gyakorolják a felebaráti szeretet legnemesebb munkáját, a lelkek
megmentését s méltatlanságom ellenére engedd, hogy magam is országodnak
hasznos és buzgó katonája lehessek! Engedd, hogy az élő hit szellemében szentséges Atyánk buzdítása szerint mindnyájan tevékenyen közreműködjünk
szent kereszted diadalravitelén, s csekély erőnkkel megvédelmezhessük azt a
támadások és veszedelmek közt.
Ámen.
Európa átalakulóban, spirituális és
lelki válságát éli. Ez jellemző mind a helyi közösségekre, végül az egyénekre
is. Európa hibásokat, okokat, válaszokat
keres, pedig a hibák bennünk vannak.
Mi magunk vagyunk, akik nem látjuk
a hibáinkat, mi magunk vagyunk, akik
nem látjuk mi az, ami előnyére válhat

személyiségünknek, gyermekeinknek,
mi magunk vagyunk, akik hadakozunk
Isten ellen. Mi vagyunk az a generáció,
akiket elfelejtettek vagy szándékosan
nem akartak Isten közelébe engedni, terelgetni. Nem lehetett? Nem merték? Elvesztve hitüket a gyerekeiknek sem mutatták? Mindenben van némi igazság.
De nem Isten veszett el, hanem Ők és Mi
távolodtunk el Istentől. Az okokat el kell
engedni, újra kell építkezni, megtalálva
a lelki békénket, meglátva magunkban
az Isteni szeretetet. Csetlünk-botlunk
közben, de rátértünk, vagy térjünk rá
meggyőződésből az útra.
Hát… Európa! Benne, mi Magyarok,
nekünk magunknak, szabad akaratunkból kell felismernünk, merre tartunk.
Nekünk magunknak kell beengednünk,
meglátnunk Istent a szívünkben, lelkünkben. Soha nem késő, Isten határtalan!

házat üldöző éveinek faddi, elsőáldozási
Borgula fotós emléke.
Napjainkban pedig? Isten munkálkodik. Mi pedig járjuk a spirituális utunkat, keresve Őt.
Benis Brigitta

Fadd Idősek Klubjának tavaszi-nyári programjai
Elsősorban szeretnénk megköszönni Grácsik Mihályné Áginak, hogy előadásaival
színesebbé és meghittebbé teszi az ünnepeket gondozottjainknak.
Ebben az évben több új programunk is
volt: Kovács Rózsa grafikusművész közreműködésével terápiás rajzórát tartottunk
két alkalommal. Helyi művészünk, Horváth Krisztina is felajánlotta a műhelyét,
így a korongozást is kipróbálhattuk.
Májusban ellátogattunk a Pécsi Állatkertbe a Tolnai Idősek Klubjával karöltve.

Voltunk a nyáron Domboriban, részt
vettünk a falunapon és a főzőversenyen
is. Az udvarunkban szalonnát sütöttünk és
lecsót is főztünk.
Bedekovityné Pál Magdolna, a Művelődési Ház igazgatója, felolvasást, illetve
diavetítést tart az időseinknek havi két alkalommal.
Munkatársaimmal a jövőben továbbra
is arra törekszünk, hogy színesebbé tegyük időseink mindennapjait.
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A Karate Szakosztály ősz eleji beszámolója
Karatékáink nyári időszakára nagy általánosságban a pihenés és
lazítás jelzőket használhatjuk – azonban ez nem mindenki esetében igaz.
Voltak gyerekek, akik betartva az edzői utasításokat és a kiadott edzéstervet szorgalmasan elvégezve edzettek maradtak iskolakezdésre – az
Ő edzésmunkájuk felül is kerekedik nyári pihenőt adó társaikénak.

A Faddi falunapon egy kis lelkes csapatunk igyekezett a felhőtlen
hangulatot sportossá és színessé varázsolni, így engedve a „csábításnak” ezen gyerekek meglepetés bemutatóval készültek.
Kiszli Viktor edző vezényletével adtak ízelítőt a mindennapjainkból, és valószínűsíthetőleg ennek is a következménye, az iskolakezdéssel megnövekedett taglétszámunk.

ÉrdekessÉg

Húsos, babos káposzta:
Falunapunkon Ódryné
Horváth Krisztina ismét
valami különlegességgel
lepte meg a zsűrit. Ez a
cigány étel igen ízletes,
laktató. Igazán megérdemelte elkészítője az
Aranyfakanál vándordíjat!
Íme a recept:
1. rész: 40 dkg nagyszemű
tarkababot előző este beáztatunk. 1 kg körüli
füstölt csülökkel és zöldségekkel ¾-ig főzzük
meg a bablevest. A csülköt kicsontozzuk. A levest nem kell berántani.
2. rész: 1 kg sertés körömből és 1 kg lapockából pörköltet készítünk, szintén ¾-ig kell megfőzni, és a húst kicsontozzuk. A 2 kg savanyú
káposztát, amit előtte, ha nagyon sós, átmosunk, hozzáadjuk a bableveshez és a pörkölthöz. Ezt még főzzük 1,5-2 óráig. Ha elkészült
berántjuk egy hígabb rántással, és ízlés szerint tejföllel tálaljuk. Ez a mennyiség kb. 10
adag. Jó étvágyat mindenkinek!

Hosszú évek óta ennyi kezdő sportolónk nem volt, így a hétfő és
keddi foglalkozások teljes tatamit igényelnek.
Ez idő alatt Bali Ervin és két tanítványa: Kaiser Anna és Veress
Ádám az írországi Limerickben a 3 évente megrendezésre kerülő JKA
VB-n vettek részt. Nekik hármójuknak a nyár nem a pihenés jegyében telt, gőzerővel készültek szinte nap mint nap. Természetesen ismét
bevált a recept: kemény munka meghozza gyümölcsét: mindketten 6.
helyen zártak.
Ádámnak sok esélye nem volt további pihenésre, hisz szeptember
végén a WSKA szervezet VB-je került megrendezésre az olaszországi
Trevisoban.
Ádám egyéni formagyakorlatban sajnos a legjobb 8 közé kerülésért
kiesett, míg csapat formagyakorlatba 7. helyen végeztek csapatával.
Ezen a hétvégén az itthon maradt csapat egy része Szekszárdra utazott a Cikádor Kupa elnevezésű országos versenyre, ahol eredményeik
alapján összesítésben a 10. helyen végzett csapatunk.
Egyéni eredmények:
I. helyezett: Kaiser Anna
II. helyezett: Fodor Hargita, Lukács Bence, Szászi Kata
III. helyezett: Árkosi Viktória, Kulcsár Rebeka,
Kovács Tamás, Bátori Kamilla
Az őszi-tél eleji idény még sok eseményt tartogat számunkra, így
reméljük, hogy a következő számban is hasonló vagy még szebb eredményekkel tudunk beszámolni!
Bali Ervin edző

s z o m s z É d u n k a z at o m e r ő m ű

Brüsszelben tárgyaltak a TEIT képviselői
A radioaktív hulladékok végleges
elhelyezése volt a kiemelt témája
a Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Csoportja, azaz a GMF Brüsszelben
tartott soros ülésén. Magyarországot a Bátaapáti székhelyű TETT és
a Paks környéki önkormányzatok
alkotta TEIT képviselte. Dohóczki Csaba GMF alelnök azt mondta, azért választották helyszínül
Brüsszelt, mert így lehetőség
nyílt uniós vezetőkkel való tárgyalásra.
A soros közgyűlés után EP képviselőkkel, az Európai Bizottság energiaügyi,
radioaktív hulladékügyi és leszerelésügyi
vezetőjével találkoztak az önkormányzati vezetők. Dohóczki Csaba arról számolt
be, hogy bemutatva a GMF tevékenységét támogatást kértek rendezvényeik
zökkenőmentes
lebonyolításához.
Ugyanakkor felajánlották a döntéshozóknak azt a lakossági véleményeken
alapuló, önkormányzati és nukleáris kör-

nyezetben végzett munka során felhalmozott tapasztalatot, amellyel a nemzetközi társulás rendelkezik.
A GMF tagjai úgy foglaltak állást, hogy
azon üléseikre, amelyek nukleáris létesítmények közvetlen térségben zajlanak,
uniós vezetőket is meghívnak, hogy azok
közvetlenül szerezzenek tapasztalatot,
ne csak a nemzeti jelentésekből ismerjék
az atomenergia és hulladékkezelés helyzetét.
Forrás: teit.hu/brusszelben-targyaltak-a-teit-kepviseloi/
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Házi MANGALICA
termékek

kaphatók!

Nagyszüleinktől örökölt receptek alapján
hagyományosan készítve

Füstölt szalámi,
kolbász, sonka,
szalonna és zsír
NOVEMBERTŐL ÚJRA!

A vágások pontos idejéről érdeklődjön
elérhetőségeink valamelyikén és kövessen
minket a Facebook-on!

Rácz-Biller Judit őstermelő
Fadd, Alvég utca 31.
+36 20 96 71 834
alvegimangalica@gmail.com
www.facebook.com/alvegimangalica
www.alvegimangalica.hu

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

Téli tárolásra alkalmas almát
vásároljon közvetlenül a termelőtől!

Házi készítésű, adalékanyag
nélküli termékek!
Birsalmasajtok
(natúr, diós, aszalványos-diós)

Birsalmakompót
Házi lekvárok
(sárgabarack, szilva, szilvaalapú vegyes, eper, meggy)

Gyümölcs csipszek
Aszalt meggy, sárgabarack, szilva, alma
Az aszalványok ágyas pálinka készítésére kiválóan felhasználhatók

Csalamádé, csípős savanyúságok
Pörkölt alapok, lecsós alapok,
paradicsomital, erősJóska paprika krém
ha, külföldi munkát vállal, akkor nélkülözhetetlen
alapanyagok a főzéshez

Fűzött, szárított csípős paprika
Őszi-tavaszi magyar fokhagyma
Kacsa, Márton napra liba, a készlet erejéig

Szombatonként a faddi piacon árusítok
JONAGOLD, IDARED ÉS MUTSU fajtájú almákat,
de délután négy után a
Rákóczi u. 72. alatt is megtalál.

A feldolgozás során a lekvárokhoz csak gyümölcsöt és
cukrot, tartósítószert és adalékanyagot NEM használok!
Termékeimet, különböző méretben, súlyban készítem.

Kovácsné Hostyánszki Teréz
Tel.: 30/531-04-00

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

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Fülöp János polgármester
Szerkesztőség címe: Művelődési Ház
7133 Fadd, Béke u. 1. Tel.: (74) 447-460
Szerkesztő: Bedekovityné Pál Magdolna
E-mail: kulturfa@tolna.net,
ikszt.fadd@gmail.com
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