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a Művelődési házban. 

Szeretettel várunk 
Benneteket!
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A „Tegyünk a Szívünkért Egyesület” Pécsre kirándult
Pécs az egyetlen város, amelyhez több hungarikummá nyilvá-
nított érték is köthető. Ilyen az UNESCO világörökségi cím-
mel is rendelkező Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője és a 
híres Zsolnay Kulturális Negyed.
Ez utóbbit látogattuk meg egy verőfényes őszi napon. A vá-
rosnéző kisvasút segítségével ismerkedtünk meg Pécs neve-
zetességeivel. Kb. egy óra alatt megismerhettük Pécs főbb lát-
nivalóit. A vonat összeköti a belvárost a Zsolnay Negyeddel. 
Itt a Boltok Utcájában barangolva meglátogattuk a Nosztalgia 
Cukorka Látványmanufaktúrát, ahol az édességek mellett ér-
dekességet is láthattunk, hiszen a készítés folyamatába is be-
tekintést nyerhettünk. Kovács Gyula és felesége igazi különle-
gességet mutatott be nekünk: láthattuk, amint aprólékos kézi 
munkájuk eredményeként megszületik a hasított selyemcu-
korka.
A bemutató után szabad program következett. Mindenki tet-
szése szerint válogathatott a neki leginkább érdekesnek kí-
nálkozó kiállítás megtekintésében. Az idő gyorsan elszaladt, 
indulnunk kellett hazafelé. A sok látnivaló, a kiadós séta e 
szép őszi napon, a kedves beszélgetések mindannyiunk ked-
vét, lelkét, szívét megmelengette. 

Egyesületünk tagjainak továbbra is minden kedden 15.30 
órai kezdettel lehetősége van gyógytorna igénybevételére Szi-
liné Mosonyi Judit vezetésével. 
Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére novem-
ber 21-én a Művelődési Házzal karöltve előadást szerveztünk. 
Ezen a napon a torna után dr. Reisinger János irodalomtörté-
nész „Ki nekünk Arany János?” című élvezetes előadását hall-
gathattuk meg.
Ezúton is tájékoztatjuk tagjainkat, hogy december 12-én 16 
órakor tartjuk adventi, egyben évzáró rendezvényünket. 
 Az Egyesület vezetősége

Faddi Nyugdíjasok Egyesülete életéből

Nyugdíjasaink aktívan részt vettek a szüreti rendezvényen. Süte-
ményeket készítettek a felvonuláson résztvevők megvendégelé-
sére, amit ezúton köszönünk tagjainknak.
Október 7-én a „Tengelici Nyugdíjas Klub” meghívására részt vet-
tünk a vacsorával egybekötött estjükön, sőt, az „úttörős” jelene-
tünkkel szórakoztattuk is a megjelenteket. Igen kellemes rendez-
vény volt, amit köszönünk Papp Józsefnének.
Az „Idősek napi” rendezvény jól eső érzéssel töltött el minden 
meghívottat.
Október 13-án a „Sportnapon” eredményesen versenyeztek tag-
jaink Iregszemcsén.
Gratulálunk Molnár János „Fadd Nagyközségért” kitüntetéséhez 
és Berki István „Akikre büszkék vagyunk” elismeréséhez, melyet 
mindketten az október 23-i ünnepségen vehettek át.
Színházlátogatást szervezünk 2018. január 30-án Paksra, a „Csár-
dáskirálynő” operett előadására. 3700 Ft belépő befizetésével de-
cember 10-ig lehet jelentkezni a szerdai fogadóórán.
 Ádám Imréné elnök

Fadd Nagyközségi Tűzoltó 

Egyesület életéből

A Mi szabadidőnkkel az Ön biztonságáért! 
Előző cikkünk óta lapzártáig 3 riasztást kaptunk. Ezek között 
volt fakidőlés lakóház tetőszerkezetének beszakításával, ahol 
kidőlt fát kellett eltávolítani. Történt egy súlyos közlekedési 
baleset a 6-os számú főút és a sertéstelepi bekötőút keresz-
teződésében, ahol 1 főt gépkocsiból kellett kimenteni. Illetve 
Dombori területére is kellett vonulni, ahol fa dőlt személyau-
tóra. Minden esetben FADD ÖTE csapata ért elsőnek a hely-
színre és kezdte meg a mentést. Idei évben a riasztásaink szá-
ma már jóval meghaladja az előző évekét és még nincs vége 
az évnek. A tűzesetek száma visszaszorult, a műszaki menté-
sek száma viszont jelentősen megemelkedett.

A FADDI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET jö-
vőre ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Ezen al-
kalomból a Tolna Megyei Tűzoltószövetség a megyei Flórián 
napi rendezvényét május 12-én Faddon tartja a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi igazgatósággal és a FADD ÖTE-vel közö-
sen. A jubileumi programokról következő újságban adunk 
tájékoztatást. A facebook.com-on megtalálhatóak vagyunk 
„Fadd nagyközségi tűzoltó egyesület” néven. Részletes, nap-
rakész információkkal tudunk szolgálni.

Kérünk mindenkit, hogy vigyázzon magára, értékeire és fi-
gyeljen oda embertársaira!
 Baros Gábor, Fadd ÖTE

Dr. Fehér Eszter, a „Daloló háziorvos”
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulóján tartott községi ünnepségen 
elismerésben részesültek:
Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola ta-
nulói közül:
•	 Vass Botond 4.a
•	 Fenyvesi Zita 5.a
•	 Rácz Petra 5.b 
•	 Szendi Laura 7.a
•	 Szoboszlai József 7.a
A Faddi Kismanók Óvoda alkalmazottai 
közül: Tóth Mária
Tegyünk a Szívünkért Egyesület tagjai kö-
zül: Szeri Mihályné
A Faddi Nyugdíjasok Egyesülete javasla-
tára: Berki István
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület 
elnöke: Papik Sándor
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület so-
raiból: Baros Gábor
A Faddi SE Karate Szakosztálya javaslatá-
ra: Bali Anna

Faddi SE Labdarúgó Szakosztálya javasla-
ta alapján: Folk Renáta
40 év a pedagógus pályán: Pedagógus 
szolgálati emlékérmet kapott:
•	 Mácsikné Cseh Györgyi
•	 Rocskáné Englert Éva
Több évtizedes közszolgálatban eltöltött 
év után nyugdíjba vonulók köszöntése:
•	 Soponyai Jánosné
•	 Kovács Jánosné
•	 Antusné Bari Julianna
Fadd Nagyközség Képviselő-testülete 
2017-ben a Fadd Nagyközségért kitünte-
tett díjat Molnár Jánosnak adományozta.
Molnár János autóbuszvezetőként hosszú 
évekig segítette az óvodát, az iskolát és a 
civil szervezeteket is. Türelmes, kedves, 
megfontolt ember. A Nyugdíjas Egyesü-
let alapító tagja, melynek munkájában, 
rendezvényein, műsorain mindig tevéke-
nyen részt vesz, mely által a település és az 
Egyesület hírnevét öregbíti.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása Fadd települé-
sen Hétfő 8.00-12.00, Szerda 8.00-10.00 , Péntek: 8.00-11.00 óráig 
Címünk: Fadd, Templom u. 6.
Telefonszám: 74/446-692 E-mail cím: gyjk.tolna@gmail.com

Sürgős esetben Tolnán is felkeresheti intézményünket.
Család- és Gyermekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 96.

Tel.: 443-825, 445-851, 540-711 Fax: 443-825

Ellátási terület: Tolna Járás területe
A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai:

Kapcsolattartási ügyelet, konfliktuskezelés, mediáció
Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat 

Tel.: 06 30/556 0629
Pszichológiai tanácsadás • Jogi tájékoztatásnyújtás

Családterápia, családkonzultáció • Kórházi szociális munka
Utcai lakótelepi szociális munka • Közreműködés hatósági intézkedés-

ben • Jelzőrendszer működtetése • Kríziskezelés
Esetmenedzselés - koordináció • Szakmai vezető: Székelyi Anikó

Tel.: 74/445 851 • e-mail cím:gyjk.tolna@gmail.com

Esetmenedzserek / tanácsadók:
Nyul Annamária
Hehl Tibor
Horváthné Varga Andrea
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Ellátási terület: Tolna, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert

Családsegítők:
Poroszkai Dóra (Tolna)
Knisz Zsuzsanna (Fadd)
Csepeli Attila (Tolna, Fácánkert, Fadd)
Szőnyiné Madarász Erika (Tolna, Bogyiszló)

A Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás a településen élő valameny-
nyi gyermekre, és családra kiterjed. A szolgálat és a központ munká-
járól szórólapokon, honlapon és az észlelő- jelzőrendszeren keresz-
tül folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. A helyi média (tv, rádió, 
újság) rendszeresen tudósít a rendezvényeinkről.
A családsegítők és az esetmenedzserek munkájuk során kapcsolatot 
alakítottak ki a családi napközik, az óvodák, az iskolák pedagógu-
saival, gyermekvédelmi felelőseivel, az önkormányzati hivatal, a já-
rási hivatal, a Nevelési Tanácsadó, a gyermekvédelmi szakszolgálat 
munkatársaival, védőnői szolgálattal, rendőrség munkatársaival, 
pártfogó felügyelői szolgálattal, háziorvosokkal, civil szerveze-
tekkel, egyházakkal. Jellemző kapcsolattartási mód a közös eset-
megbeszélések, szakmaközi megbeszélések, információ- csere, 
adományok közvetítése. A Családsegítő Központ munkája során 
együttműködik több civil szervezettel, alapítvánnyal, közalapítvány-
nyal, egyesülettel pl: Tolnai Háló Közalapítvánnyal, Tolnai Katolikus 
Karitász Csoporttal, Nagycsaládosok Egyesületével, Vöröskereszttel, 
Zafír Alapítvánnyal. 
A Tolnai Háló Közalapítvány programokkal rendszeresen segíti a 
Családsegítő Központ prevenciós és adományozó munkáját. 
A Család- és Gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében 
támogatásokról és ellátásokról felvilágosítást nyújt a klienseknek. 
Segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében is. Az ellátásokhoz, 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében a családsegítő együtt-
működik az ellátási területen működő szolgáltatókkal. A szociális 
segítő munka célja a családban jelentkező működési zavarok ellen-
súlyozása, a családban nevelkedő gyermekek gondozásának, ellátá-
sának megszervezése, esetkezelésben közreműködő szakemberek 
bevonásával, koordinálásával.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. november 14-én ingye-
nes ruhabörzét szervezett a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és 
Könyvtár közreműködésével.

Figyelem!
 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat december 23-29. között ügye-
leti nyitvatartási rendben működik.
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Áldás, békesség! „Miért alacsonyítaná le magát Isten?
Élt egy ember, aki nem hitt Istenben és 
soha nem habozott, hogy mások tudtára 
adja, mit gondol az Istenbe vetett hitről és 
a vallási ünnepekről, köztük természetesen 
a Karácsonnyal. Felesége viszont hívő volt 
és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hit 
szerint nevelte, férje rendszeres bántó meg-
jegyzései ellenére. Egy havas Karácsony 
estén a feleség és a gyerekek a falusi gyüle-
kezet karácsonyi Istentiszteletére készülőd-
tek. Hívták az apát, de ő persze hallani sem 
akart arról, hogy elkísérje őket.
– Ez a történet csak egy mese – mondta - 
miért alacsonyítaná le magát Isten, hogy 
emberként jöjjön a Földre? Teljesen nevet-
séges! Hogyan hihetnek ebben ennyien?!

A feleség és a gyerekek így nélküle in-
dultak útnak. Kint esett már a hó.

Kicsit később felerősödött a szél és a hó-
esésből hóvihar lett. A férfi az ablakon ki-
nézve csak vakító fehérséget látott. Leült 
a kandalló elé és elégedetten nézte a csen-
desen égő tüzet. Néhány perc elteltével egy 
nagy puffanást hallott odakintről. Valami 
nekiment az ablaknak. A  hang megismét-
lődött. Kinézett, de még egy méterre is alig 
lehetett ellátni. Amikor a vihar alábbha-
gyott egy kicsit, kimerészkedett, hogy meg-
nézze, mi adhatta a furcsa hangot az ablak 
közelében. A ház melletti mezőn egy csapat 
vadludat látott. A jelek szerint a ludak dél-
re igyekezhettek a téli hideg elől, de a hó-
vihar miatt nem tudták folytatni útjukat. 
Eltévedtek és végül a farmon kötöttek ki, 
étel és menedék nélkül. Ijedten csapkodtak 
szárnyaikkal, körbe-körbe repkedve a mező 
felett, vakon és céltalanul. Bizonyára né-
melyik madár nekirepült az ablaknak. Ezt 
hallhatta korábban.

A férfi megsajnálta az állatokat és segíte-
ni akart rajtuk. Az istálló tökéletes hely len-
ne nekik, gondolta. Meleg és biztonságos. 
Ott tölthetnék az éjszakát és biztonságban 
megvárhatnák a vihar végét. Miután ezt 
kigondolta, odament az istállóhoz és tág-
ra nyitotta az ajtaját. Megállt és figyelt, azt 
remélve, hogy a madarak észreveszik az is-
tállót és bemennek. A ludak azonban csak 
ide-oda repkedtek céltalanul és úgy tűnt, 
egyáltalán nem vették észre az istállót, illet-
ve, hogy mit jelenthet az épület számukra. 
A  férfi megpróbálta magára terelni a ma-
darak figyelmét, de ettől csak megijedtek 

és messzebbre húzódtak. Ekkor bement a 
házba egy kis kenyérért. Morzsává szaggat-
ta és egy csíkban elszórta a bejáratig. Még 
mindig nem értették meg, mit akar. Most 
már kezdett elfogyni a türelme. A  mada-
rak mögé lopódzott és megpróbálta az is-
tálló felé terelni őket, de csak még jobban 
megijedtek és a szélrózsa minden irányába 
repültek, csak éppen az istálló felé nem. 
Akármit tett, egyszerűen nem tudta elérni, 
hogy az istállóba terelje őket, ahol meleg-
ben és biztonságban lehettek volna.
– Miért nem követnek engem? - morfondí-
rozott magában türelmetlenül. –Nem lát-
ják, hogy ez az egyetlen hely, ahol átvészel-
hetik a vihart?”
Addig törte a fejét, míg rájött, hogy a mada-
rak soha nem követnének egy embert.
– Ha én is lúd lennék, meg tudnám mente-
ni az életüket. - mondta ki hangosan. Ekkor 
eszébe jutott valami. Bement az istállóba 
és kihozta egyik saját libáját és óvatosan a 
vadlúdcsapat mögé ment vele. Amikor elen-
gedte, saját libája átrepült a madárcsapaton, 
egyenes be a meleg épületbe. A  vadludak 
egyenként követték. A férfi megállt és hirte-
len eszébe ötlöttek néhány perccel korábban 
kimondott saját szavai: ,,Ha én is lúd lennék, 
meg tudnám menteni az életüket!” Azután 
a feleségére és a köztük korábban lezajlott 
párbeszédre gondolt. ,,Miért akarna Isten 
olyanná válni, mint mi? Ez nevetséges!” Hir-
telen minden világos lett. Pontosan ezt tette 
Isten. Mi emberek vagyunk a vadlibák. Va-
kon bolyongva, elveszetten bukdácsolunk a 
halál felé. Isten olyanná tette a Fiát, mint mi, 
hogy megmutassa az utat és megmentsen.

Mikor ezt felismerte, hangos zokogás 
tört fel belőle. Térdre esett a friss hóban és 
elmondta élete első imáját:
– Köszönöm Istenem, hogy emberként el-
jöttél, hogy kivezess a viharból!

Ahogy a szél és a hóvihar csendesed-
ni kezdett, úgy csendesedett és nyugodott 
meg lelke is, miközben ezeket a csodálatos 
gondolatokat forgatta fejében. Végre rájött, 
hogy miről szól a Karácsony és miért jött 
el Krisztus. Hosszú évek kételyei és hitet-
lensége, mint a múló vihar, szertefoszlottak 
egy pillanat alatt.” (ismeretlen szerző)

Ezzel a történettel kívánok minden ked-
ves olvasónak áldott karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új évet.

Valamint ezúton hívjuk Önöket ün-
nepi alkalmainkra:
•	 szentesti istentisztelet december 24. 

10:30 a hittanos gyerekek szolgálatával a 
templomban 

•	 karácsony első napján december 25. 
10:30 úrvacsorás istentisztelet a temp-
lomban

•	 karácsony második napján december 26. 
10:30 úrvacsorás istentisztelet a temp-
lomban

•	 óévi istentisztelet december 31. 10:30 a 
gyülekezeti teremben

•	 újévi istentisztelet január 1. 10:30 a gyü-
lekezeti teremben

 Csomós Balázs református lelkipásztor

KARÁCSONYAIM

Szeretek vissza-vissza emlékezni, 
A karácsonyi csodát felidézni, 

Gyermeki hittel ragyogást keresni, 
Titkokba bújva, angyalokat lesni!

Szeretem GYERMEKEIM Karácsonyát, 
Belsőmmel látni hármójuk mosolyát, 

A „János-Attila-Enikő” csodát!

Szeretem kilenc UNOKÁM énekét: 
„Krisztus Urunknak áldott születését”, 

A boldog mosoly őszinte, szent szavát, 
Apró szárnyaik halk kis susogását!

Szeretem ÚJ CSALÁDOM Karácsonyát, 
Látva-hallva sokszínű gondolatát, 

Áldásként mondok értük sok-sok imát.

Szeretem az EGYHÁZAK Karácsonyát, 
Éledező hitük Igei varázsát, 

Mindenkit hívó harangok zúgását, 
Megtartó, Megváltó születésnapját!

Szeretem FALUNK karácsonyi csendjét, 
Templomok falain áttörő énekét, 

„Boldog Karácsonyt” – közlő köszönését!

És szeretem a csendem Karácsonyát, 
Benne 70 év minden szolgálatát, 

A mélyben elbújt hitem halk szavát, 
Értem is született Úr Isten Krisztusát!

Deméné Miksa Zsuzsa

A versíráshoz értő Testvéreimtől kérek 
elnézést. Költői vénám (tudom) nem az 
igazi. Csupán ebben a formában szeret-
nék ÁLDOTT ÜNNEPEKET KIVÁNNI MIN-
DENKINEK!
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Gondolatok Advent kezdetén
Úgy lenne illő, hogy egy bibliai igével kezdjem, de rendhagyó 
módon most, Arany János évében tőle veszem a kezdő soro-
kat:

„Hajt az idő, rendes útján eljár,
Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár” (Toldi estéje)
Valóban, nem lehet befolyásolni az idő múlását, de ki tud-

juk használni a benne adatott lehetőségeket. Lehet „felülni” 
az idő szekerére, de le is maradhatunk. A bölcs közmondás is 
erre figyelmeztet: „Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnap-
ra!” Mert a ma még valóság, de a holnap bizonytalan. Ősidők 
óta az emberiség szakaszolja a múló időt, évekre, hónapokra, 
napokra, sőt ma már egyes esetekben (sportversenyeken) ti-
zed, sőt századmásodpercekben számolunk. A jelen helyes 
felhasználásához akar segítséget adni a vallás is. Hívő ember 
nem élhet csak úgy „egy élőlény” módjára, majd lesz vala-
hogy!

Vágyainkból tervet kell készítenünk, kitűzni a célt, annak 
megvalósításáért megtenni mindent, csak akkor valósul meg. 
Kiváló példa erre a sportolók életvitele. Szent Pál apostol is 
felhasználja ezt a példát. A cél érdekében sok egyéb kellemes, 
vagy annak vélt dologról lemondanak. Rendszeresen vesznek 
részt edzéseken, ahol az edző, a szakember mondja meg, mit 
és hogyan kell tenni, és az nem mindig kellemes érzés. Aki 
ezt nem vállalja, hamar lemarad, nem fog célba érni. Keresz-
tény ember számára ez a cél nem más, mint az üdvösség, a 
beteljesült örök élet. A lelkipásztor, a hitoktató az a szakem-
ber, aki az „edzéseket” irányítja, segít a cél eléréséhez.

A keresztény egyházak a biblia az „Istentől kapott terv” se-
gítségével vezetik az idő szekerét, vagy a sport hasonlatánál 
maradva, tartanak edzéseket a végső cél, a győzelem érdeké-
ben. Időnként meg-megállunk, visszatekintünk, hol tartunk, 
jó-e az irány, és megyünk tovább. Ilyen visszatekintő, és újra-
gondolásra emlékeztető állomás az Ádvent kezdete. Verseny-
sportot általában csak fiatalon, leginkább gyermekkorban 
lehet elkezdeni. De az örök élethez tartó, „rohanó” idő szeke-
rére akár idős korban is felülhetünk.
– Beszállás!!
 Rostás Jenő István plébános

Kedves Ferikém!

A hosszú hallgatás után felkereslek soraimmal.
Hogy vagytok? Irénke és a gyerekek nem e betegek?

Mi nagyon rossz körülmények közt tengődtünk,
Én már 4 hónapja katona vagyok és úgy értesültem, hogy

még 6 hónapig bent kell maradni, képzelheted, hogy
milyen rossz az anyagi helyzetem a nálunk létező örült 

drágaság mellett pár pengős zsold és havi 80 pengő családi 
segély az összes fizetésem. A Mezősi a gyárat bezáratta és így 
elestem minden keresettől. Nagyon kérlek, ha teheted, küldjél 
belátásod szerint egy összeget, hogy a karácsonyi ünnepeket 
ne keljen a mindennapi szegénységben eltölteni. Te most jó 
anyagi körülmények között élsz, ha a helyzetem megváltozik 

és leszerelek, úgy akkor Én neked visszafizetem. Kedves Ferikém, 
azt hiszem, soraimat nem hagyod figyelmen kívül. 

Szívességedre számítva, csókoljuk mindnyájatokat.

Sanyi, Márta, Zsuzsi, Piri • 1943. december 8.

Minden karácsonyi előkészületemben elolvasom ezeket a soro-
kat, amit a nagyanyám bátyja írt fiú testvérének Faddra. 

Egy Nő testvérrel nem beszéltek anyagi gondokról. Így advent-
ben, minden jó szándékú olvasó nézzen körbe a környezetében 
és segítse a rászorulót a maga módján, de szívéből tegye azt. 
Tegye azt csendesen, harsonaszó nélkül az örömért, mert meg 
kell, hogy tegye.
 Benis Brigitta 

Segítsünk segíteni!
A Plébániai Karitász Csoport

gyűjtést szervez rászoruló családok 
karácsonyi megsegítéséhez.

Adományokat:
tartós élelmiszert, édességet, használható játékot 

vagy pénzadományt
köszönettel fogadunk, szentmisék alkalmával a  

templomban, máskor a plébánián december 18-ig.

Jézus szava: „Amit egynek tettetek, akár a legkisebbnek, 
azt nekem tettétek.”
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2017. szeptember 30 –án volt a Népmese 
Napja. Iskolánkban is megemlékeztünk 
róla egy mesei hét keretében. Magyar 
órákon különböző meséket dolgoztunk 
fel, melyekhez színes illusztrációk készül-

tek. Ezekből az iskolában és a Művelődési 
Házban kiállítást rendeztünk.
Október elején az Őszi Országos Könyv-
tári Napok keretén belül egy fantasztikus 
programra invitáltak minket a községi 

könyvtár dolgozói. A 7. évfolyammal ki-
próbálhattuk a könyvszobrászatot. A kez-
deti nehézségeket leküzdve mindenki 
lelkesen fejezte be az elkezdett alkotást.
 Humán munkaközösség

Bűnmegelőzési és egészségvédelmi nap
Nagyszabású bűnmegelőzési és egészségvédelmi napot rende-
zett a Tolnai Családsegítő Központ október 27-én. A rendezvényt 
az EFOP-3.2.9-16-2016-00017 kódszámú „Óvodai és iskolai szo-
ciális segítő tevékenység fejlesztése és megvalósítása a Tolnai 
járásban” című uniós projekt támogatásával bonyolították le. A 
Tolnán a Lovardában lezajlott programon a faddi hetedikes és 
nyolcadikos diákok is rész vettek. 
A közreműködők között megjelentek a rendőrség, a helyi pol-
gárőrség és tűzoltóság, a mentő és a védőnői szolgálat, a bün-
tetés-végrehajtás, a honvédség, az adó-és vámhivatal, továbbá 
a látássérültekkel foglalkozó Ki-Látás Alapítvány és a függőség-
ben szenvedőket segítő INDIT Közalapítvány szakemberei is. 
A gyerekek kipróbálhattak egy hatalmas légvárat, finom egész-
séges ételeket kóstolhattak, nem utolsó sorban pedig a prog-

ram zárásaként az X-Faktor győztes Opitz Barbi koncertjét élvez-
hették. Frankné Székelyi Judit

KUTATÓK NAPJA 2017. október 26.

Nagy örömmel tettünk eleget idén is a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium meghívásának a KUTATÓK NAPI programokra. 
Szívélyes vendéglátás, nagyon sok érdekes kísérlet és bemu-
tató fogadott bennünket: 
Dursztné Palásti Gabi nénit és a 33 lelkes, érdeklődő tanulót.

 Pánczélné Csöndes Magdolna 

Pályaválasztási nap
A nyolcadikos tanulók közeledő 
pályaválasztásához kapcsoló-
dóan november 10-én iskolánk 
hetedik és nyolcadik évfolya-
mos tanulóival Szekszárdra láto-
gattunk el a pályaválasztási kiál-
lításra. A kiállításon lehetőségük 
volt a tanulóknak és szüleiknek 
arra, hogy információt szerez-
zenek a tanulók képességeinek 
és érdeklődéseinek leginkább 
megfelelő iskolatípusokról, 
megismerkedjenek a különbö-
ző szakmákkal. Belekóstolhat-
tunk például a pék, a szakács és 
a cukrász mesterségébe, építhettünk kéményt, csecsemőt gon-
dozhattunk, ismerkedhettünk a gépészettel, mezőgazdasággal 
és a számtalan érdekes szakmával. Mindenki élményekkel gaz-
dagon térhetett haza. 
Amíg a hetedik és nyolcadik osztályosok Szekszárdon, a börzén 
voltak, addig az itthon maradó „kicsiket” a tanítás nélküli munka-
napon kisfilmekkel, rejtvényekkel, játékokkal igyekezték a tanító 
nénik ráhangolni a pályaválasztásra.
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Megemlékezés nemzeti ünnepünkön
Október 23-án iskolánk nyolcadikosai ünnepi műsorral emlé-
keztek meg az 1956-os forradalomról. A sok gyakorlás és próba 
meghozta az eredményét, büszkék lehetünk tanulóinkra. A két 
nyolcadik osztály felkészítő pedagógusai: Dursztné Palásti Gab-
riella és Lencsésné Lehőcz Orsolya.

Márton-nap 2017
 A felső tagozatosok Márton napi rendezvényei a szomorkás 
időjárás ellenére vidám hangulatban zajlottak. Az ügyességi 
vetélkedőn a parkban a két hetedik osztály volt a legeredmé-
nyesebb. A szellemi vetélkedőn a versmondás, ill. mondóká-
zás mellett keresztrejtvényt, feladatlapokat kellett megoldani 
a négyfős csapatoknak. Szent Márton életéről villámkérdések 
formájában adtak számot tudásukról.
A vetélkedő után vette kezdetét a lámpás felvonulás, közben 
német nyelvű éneket is hallhattak a résztvevők. 
Az eredményhirdetésre a Művelődési házban került sor. 
1. helyezett: 7.a (Szendi Laura, Lencsés Noémi, Kurucz Bog-
lárka,Szoboszlai József)
2. helyezett: 7.b (Major Erika, Czinkon Bence, Rakiczki Fe-
renc, Bese Kristóf)
3. helyezett: 6.a (Imre Réka, Kiss Gréta, Bitter Gergő, Orsós 
Erik)
A hagyományok szerint Márton napján libahúst kell fogyasz-
tani, ezért mi is szem előtt tartottuk ezt a szokást. A gyereke-
ket és vendégeinket libazsíros kenyérrel és teával vendégeltük 
meg. Köszönjük a segítséget a 8. osztályosoknak, valamint a 
konyha és a Művelődési ház dolgozóinak! Rábóczki Dóra

Karate Magyar Bajnoki aranyak Faddról
A Faddi SE Karate Szakosztályának versenyzői mozgalmas 
hétvégéket tudhatnak maguk mögött!
Az október közepén megrendezett III. Palóc kupán már sejt-
hető volt, hogy a közelgő Ippon Shobu Magyar bajnokságon 

versenyzőink eredményesen fognak szerepelni. A bemutatott 
teljesítmény és a megszületett produktumok mindenképp 
ígéretesnek bizonyultak.

Palóc Kupa eredményei:
I. helyezettek: 

Lukács Bence, Bali Anna (2), Acsádi Petra, Szarka Bence
II. helyezett:

Lukács Bence
III. helyezettek:

Acsádi Petra, Szarka Bence

2 hetes további felkészülés után – és az őszi szünetben folya-
matosan, kitartóan edző munkának eredményeképpen – 3 
versenyzőnk kapott lehetőséget, hogy képviselje egyesületét 
a 2017. évi Ippon Shobu Magyar Bajnokságon.
A mintegy 43 egyesületet felvonultató eseményen nagysze-
rűen küzdöttek sportolóink, melynek eredménye 4 Magyar 
Bajnoki cím, 1 bronzérem lett.

I. helyezettek:
Acsádi Petra, Bali Anna, Lukács Bence (2)

II. helyezett:
Acsádi Petra

A sikeres szereplés „velejárója”, hogy az említett 2 eseményen 
a kis létszám ellenére összesítettben fúzionálva a tolnai egye-
sületünkkel 2. helyen végeztünk összesített pontversenyben!
Hogy a következő hétvége sem legyen pihenő sportolóink szá-
mára, a 23.alkalommal megrendezésre kerülő WKF Országos 
Diákolimpiára neveztek ismét 7 versenyzővel egyesületeink.
Csapatunknak 1 ezüstérme született: haladó lány formagya-
korlatban Bali Anna végzett második helyen, aki a Faddi Gár-
donyi Géza Általános Iskolát képviselte!
Az erős mezőnyben többen is bronzmeccsért küzdöttek, de 
sajnos alul maradtak, így nem állhattak fel a dobogóra. 
A versenyeinkre való eljutásban és a nevezési díjak finanszí-
rozásában nagy segítségünkre voltak: Fadd Nagyközség Ön-
kormányzata, Faddi SE, Tanren SE, Szutor János, Bátori Lász-
ló, Szilágyi Zsuzsanna, Kiszli Viktor edző, Kiszli Sándor elnök
 Bali Ervin edző

Ippon Shobu Magyar Bajnokság érmesei
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Dohóczkiné Zsuzsa munkái

Tófalusi Hajnalka (Tolna) könyvszobrai
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Balogh Laci és barátai kiállításából

Pámerné Bükky Klára „Vizes” fotói
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Kirándulás Lengyel-
Annafürdőre

A sok szép napsütéses őszi nap közül megtaláltuk a legszebbet, 
és október 14-én, szombaton túrára mentünk Lengyel-Annafür-
dőre. Lengyel település mellett a gyulaji erdőben bújik meg ez a 
Turisztikai és Természetismereti Központ. 30 gyerekkel, néhány 
szülővel, négy kísérő pedagógussal mentünk. Még autóval is jött 
a busz után két tanulónk családjával. Hatalmas faragott kapu fo-
gadja az odalátogatókat. A parkerdő közepén az öreg bükkfák 
tövében ered az Annaforrás, mely a Kőris-völgyi patak és a gyö-
nyörű, mesterségesen kialakított pihenőtó természetes vízellá-
tását biztosítja.

Túravezetővel indultunk rövid sétára. A vadasparkban láttunk 
gím- és dám szarvasokat, vaddisznókat, miközben kérdésekkel 
egybekötve ismertette vezetőnk az erdő élővilágát. A felújított 
kilátón a lenyűgöző kilátás mellett interaktív játékokkal hasz-
nosíthatták gyerekeink az előzetesen hallottakat. A színes őszi 
avaron sétálva, hulló faleveleket csodálva jutottunk el a tóhoz. 
Közben a gyerekek zacskóba és a zsebükbe érdekes őszi termé-
seket és leveleket gyűjtöttek.

Visszaérve már pattogó tűz várt bennünket, előkészülve a 
szalonna- és virsli sütésre. A rendelkezésre álló nyársakon – volt, 
aki életében először - mindenki elkészítette magának a parázs 
fölött az ebédjét.

Miután jóllaktunk, várt ránk a kézműves foglalkozás. Megis-
merkedtünk a nemezelés technikájával. Nemeztulipánt készítet-
tünk, amit haza is vihettek a gyerekek ajándékba. 

A programok mellett a szépen felújított, főleg fából készült 
játszótéren levezethették a még feleleges energiáikat a gyere-
kek.

A nap egyik nagy élménye az volt, amikor egy család által fel-
nevelt őzike sétált egész közel hozzánk. 

Délutánra kellemesen elfáradtunk. Kirándulásunk elérte cél-
ját, sok élménnyel és tudással gazdagodva tértünk haza.

 Szőke Zoltánné

Márton napja az alsó 
tagozaton

November 11-e jeles dátum a népi kalendáriumokban. Ekkor 
ünnepeljük Szent Márton napját, amelyhez több népszokás 
kapcsolódik. Idén iskolánk alsó tagozatos diákjai második alka-
lommal ünnepelték meg. Rendezvényeinken játékos formában, 
életkori sajátosságaikat figyelembe véve ismertettük meg ta-
nulóinkkal Márton püspök életét, jótéteményeit, valamint az e 
naphoz kapcsolódó hagyományokat, időjóslatokat. Előzetesen 
rajzversenyt hirdettünk, melyre nagyon sok meseillusztráció ké-
szült. A zsűrinek, Gáti Mariannak nehéz dolga volt. Az elkészült 
alkotásokat iskolánk folyosóján helyeztük el.
Helyezettek: 

1-2. osztály: 
I. Kiss Ádám 1.b • II. Szabó Szófia 1.a • III. Schafler Dóra 2.b • Tóth 
Napsugár 2.b • Különdíjas: Csehák Fédra 2.a

3-4. osztály: 
I. Bányai Lilla 3.b • Kiss Hanna 4.b • II. Vajda Máté 3.b • III. Mácsik 
Fédra 4.a • Különdíjas: Papp Bálint 3.b

A „libás” héten a gyerekek a témakörhöz kapcsolódóan érdekes 
feladatokat oldottak meg. Szívesen tanulták a Márton napi da-
lokat, verseket. November 7-én a sportcsarnokban különböző 
ügyességi játékok várták a lelkes csapatokat. Volt itt libatollfú-
jás, „libaterelés”, mocsárjárás libatalpon, puzzle kirakás, kukori-
caválogatás, libás dalok, népi játékok. Másnap a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum által szervezett „Szent Márton püspök legendá-
jához kapcsolódva lámpás készítése” programon 20 diák vehe-
tett részt. A gyerekek nagyon élvezték a kézműves foglalkozást. 
Büszkén mutatták a saját kezűleg készített lámpásaikat. 
A Márton napi libagaliba fénypontja az esti lámpás felvonulás 
volt. Előtte a szülőknek köszönhetően lilahagymás zsíros - és li-
bamájas kenyér készült forró teával. 
A libalakomát követően sötétedéskor nagy izgalommal min-
denki meggyújtotta a saját kis lámpásában lévő mécsest, majd 
Márton napi dalokat énekelve elindultunk az utcán. Hosszan kí-
gyózott a vonulók sora, a jó cselekedetet jelképező színes fények 
kíséretében. 
Felejthetetlen élményt jelentett mindannyiunk számára. Kö-
szönjük mindenkinek, aki hozzájárult rendezvényünk sikeres le-
bonyolításához!
 Balázs Istvánné

Ifjúsági hangversenyek
Az utóbbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is megszerve-
zésre kerül a faddi Művelődési Házban az általános iskolások ré-
szére a Filharmónia Magyarország NKft. által kínált koncertsoro-
zat. Az igaz értéket képviselő, magas színvonalú zenei előadások 
az iskolai tananyaghoz is illeszthetők. 
Ezen alkalmakkor az ország kiváló művészeit és zenekarait hív-
ják segítségül, akik játékukkal felejthetetlen élményben részesí-
tik közönségüket. 

2017. december 8-án az „Ilyen a jazz” című előadásra kerül sor 
Balásy Szabolcs (zongora, ének), Bágyi Balázs (dob) és Horváth 
Krisztián (basszusgitár) közreműködésével.
2018. első felében két nagyon élvezetes hangverseny érkezik 
hozzánk:
• „Népek zenéje – ír, skót népzene” címmel a M.É.Z. együttes 

fellépése, moderátor Kuklis Henrik.
• „Miért szimfonikus?” Szimfonikus zenekari koncert, ötlet-

gazda és moderátor: dr. Lakner Tamás.
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Kettesfogathajtó Világbajnokság 2017
Kákonyi Norbert faddi versenyzőnek az idei év legrangosabb 
megmérettetése volt a magyar válogatott keret tagjaként részt 
venni a szlovéniai Lipicán szeptemberben megrendezett 2017-es 
világbajnokságon.
Norbi az előző világbajnokságon 31. volt, idén a 14. helyet sike-
rült megszereznie. Előzetes várakozásai szerint a 15-20. helyek 
valamelyikét célozta meg, reményei még egy kicsit jobban is tel-
jesültek. 
Lipicán a világverseny idején és azt megelőzőleg is igen sok eső 
esett, így a pálya talaja több helyen nem igazán volt alkalmas 
versenyzésre. A magyar lovaknak pedig olyan időjárási körülmé-
nyekkel kellett megküzdeniük, amihez nem voltak hozzászokva.
Norbinak a VB-n a díjhajtás volt a gyengéje, amelyen a 83 ver-
senyző közül a 39. lett. Az ezt követő maratonhajtásban viszont 
a faddiak a 10. helyet szerezték meg, így jelentősen előreléptek 
összetettben.

Az ezt követő akadályhajtás napján viszont ismét óriási eső volt, 
ami miatt a verseny is félbeszakadt. A faddi csapat azonban na-
gyon jó teljesítménnyel helytállt, mivel egy hibával, minimális 
időtúllépéssel 14. helyen végzett ebben a számban.
A világbajnokságon a magyar csapat nagyon jól szerepelt. Egyé-
niben Hölle Martin révén, és csapatban is (Hölle Martin, Lázár 
Vilmos, Lázár Zoltán) magyar arany született.
Kákonyi Norbert a hat fős magyar keretben a 3. helyen végzett, 
maratonhajtásban és akadályhajtásban is 2. lett a magyarok 
rangsorában.
A faddi versenyző további céljai között szerepel, hogy a díjhaj-
tásban jobb eredményt érjen el. Ezt egy új ló képzésével szeretné 
megvalósítani, akivel a díjhajtásban fog versenyezni.
Hajrá Kákonyi Norbert! Hajrá Faddi Csapat! Hajrá Fadd!!!
 BPM

Hírek a faddi fociról
November 02-án este lejátszották ez első, történelmi jelen-
tőségű villanyfényes bajnoki mérkőzést Faddon, amelyen 6:3 
arányban győzött a Faddi U16-os csapat a nagyon jó játékerőt 
képviselő Tamási U16-os csapat ellen és így megszilárdította a 
második helyét a bajnokságban.
A beruházás az elmúlt hetekben készült el, amelynek keretében 
a centerpályán 6 oszlopra szereltek fel 24 db 400W-os nagytel-
jesítményű fémhalogén fényvetőt és az edzőpálya világítása 
is korszerűsítésre került, ott újabb 6 lámpatestet szereltek fel a 
MEZKE-VILL Kft. szakemberei.
A továbbiakban az utánpótlás csapataink rendszeresen játsza-
nak majd esti, villanyfényes mérkőzéseket.
A beruházás után a sporttelepen lévő összes pályát, beleértve a 
műfüves pályát is, lehet sötétedés után használni.
Erre egyébként nagy szükség is van, mert a Labdarúgó Szak-
osztály mintegy 150 fő igazolt labdarúgóval rendelkezik, akik 
minden korosztályban eredményesen szerepelnek. Közülük is 
kiemelkedik a már említett U16-os csapat, amelynek edzője Nyi-
rati Kinga, és a megyei U14-es bajnokságot vezető U14-es gárda, 
amelynek vezetője Folk Renáta.

Az utánpótlás nevelés minőségét jelzi, hogy a mérkőzéseken 
nagy egyesületek játékos megfigyelői (PMFC, Fradi, MTK) is 
rendszeresen megjelennek.
Az elmúlt két évben infrastruktúra fejlesztés területén jelentős 
fejlődésen esett át a Faddi SE labdarúgó Szakosztálya, pályák 
épültek, a kiszolgáló épületek újultak meg és az egyesületben 
játszó csapatok és játékosok létszáma is nagyságrendileg növe-
kedett.
Az egyesületünk továbbra is ki szeretné használni a kiváló TAO 
pályázati lehetőségeket, amelynek keretében többek között 200 
fős mobil lelátót, térköves járdákat, kerítést, labdafogó hálót sze-
retne építeni.
A pályázatokhoz szükséges Önrészt a Faddi Önkormányzat, a 
társasági adó nagy részét pedig a faluhoz kötődő vállalkozások 
(Blóker Zrt, Solio Kft, SIO-TRANSZ Kft, Dunahyb Kft.) biztosítot-
ták.

Egyesületünk minden feltételt biztosít a focizni vágyó gyerekek 
eredményes versenyeztetéséhez és fejlődéséhez.
 Vida Tamás
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 
a nagyközség településképének védelméről

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a településkép vé-
delméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésben foglalt feladatkör-
ében eljárva, a Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Ka-
binet Állami Főépítész; a kulturális örökség védelméért felelős minisz-
ter; valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el.

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya, mellékletei

1. §: (1) Jelen rendelet hatálya Fadd közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen építési telket kiala-

kítani, azon építési tevékenységet folytatni az Országos Település-
rendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet előírásainak, a nagyközség Helyi Építési Szabály-
zatának, valamint jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően sza-
bad.

(3) Jelen rendelet az alábbi melléklettel együtt érvényes:
a) 1. melléklet: Helyi értékvédelmi kataszter
b) 2. melléklet: Kérelem-formanyomtatvány.

MÁSODIK RÉSZ

Településképi követelmények
I. fejezet A nagyközség egész területére vonatkozó szabályok

2. Az építés általános szabályai
2. §: (1) A telkek beépítése során az előkert méretét a környezetében 

meglévőhöz alkalmazkodóan kell biztosítani. Újonnan beépítésre 
szánt területen és újonnan kialakított telekcsoportnál legalább 5,0 
m előkertet kell biztosítani.

(2)  A meglévő közterületeteken kívül a beépítésre szánt területen köz-
területet alakítani a szabályozási vonalak figyelembe vételével le-
het. 

(3)  Szintalatti beépítés csak az építési helyen belül létesíthető, nagysá-
ga nem haladhatja meg az adott építési övezetre megengedett be-
építés kétszeresét.

(4)  Az oldalhatárra épített udvari épületszárnyat nyeregtetővel kell ki-
alakítani. 

(5)  A hátsókert azokban az építési övezetekben zérus értékűnek tekin-
tendő, amelyekben a megengedett beépítés 40 %, vagy annál több, 
a beépítés oldalhatáron álló, vagy zártsorú és a telek területe nem 
éri el a 400 m2-t.

(6)  Falusias és kertvárosias lakóterületen egy telken belül a beépítés 
nem lehet több, mint 350 m2.

(7)  A gazdasági területek kivételével az épületek magastetővel alakí-
tandók ki.

3. A zöldfelület alakításának szabályai
3. §: (1) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöld-

felületként kell kialakítani.
(2) A telekre előírt zöldfelületnek legalább az 1/3-át egybefüggően kell 

kialakítani.
(3) Bármely építési övezet telkén lakásonként legalább 20 m2 zöldfelü-

letet kell biztosítani.

4. A közüzemi vezetékek elhelyezésének szabályai
4. §: (1) Önálló távközlési antennatorony, szélerőmű nem helyezhető 

el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető belterületen, a tájkép-
védelmi területen, régészeti lelőhely területen és műemléki kör-
nyezetben, valamint e területek 50 m-es környezetében.  

(2) Új antennát 300 m-es körzetben már meglevő antenna tartószer-
kezet előfordulása esetén, azzal közös tartószerkezetre lehet csak 
elhelyezni.

(3) Beépítésre nem szánt területeken – általános mezőgazdasági te-
rület kivételével – új vezeték nélküli szolgáltatás építménye csak 
egyéb hasznosítással összekötve (kilátó, vendéglátóhely, erdei pi-
henő, mezőgazdasági gazdasági építmény, stb.) létesíthető.

(4) Nagyfeszültségű elektromos vezeték beépítésre szánt területen lég-
vezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsít-
hető.

(5) Belterület újonnan ellátásra kerülő részén elektromos és hírközlési 
hálózatot földalatti elhelyezéssel kell építeni.

(6) A földfeletti vezetésű meglevő gyenge- és erősáramú hálózatok 
esetén új elektronikus hírközlési hálózatot a meglevő oszlopsorra, 
vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való tele-
pítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot föld-
alatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(7) Külterületen új elektronikus hírközlési hálózatot területgazdálko-
dási okokból a villamosenergia-elosztási, a közvilágítási és egyéb 
hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell 
fektetni.

(8) Gázvezeték, gázmérő, vagy nyomásszabályozó az épületek utcai 
homlokzatán nem helyezhető el. 

5. Reklámok elhelyezésének szabályai
5. §: (1) Külterületen 4 m2-t meghaladó területű, belterületen 1 m2-t 

meghaladó területű reklám célú homlokzatfestés, reklámfelület, 
reklámhordozó közterületen nem helyezhető el.

(2) A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás 
céljából a belterületen is lehet 4 m2-t nem meghaladó reklámfelü-
letet elhelyezni.

(3) Reklám célú homlokzatfestés, reklámfelület, reklámhordozó táj-
képvédelmi területen, régészeti lelőhely területen és műemléki 
környezetben, valamint e területek 50 m-es környezetében nem 
helyezhető el.

II. fejezet Az építészeti örökség helyi védelme
6. A védelem tárgya, fokozatai

6. §: (1) Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát azok az ér-
tékek képezik, amelyeket településtörténeti, helyi építészeti, nép-
rajzi, vagy termeléstörténeti értéke miatt a rendelet 1. melléklete 
védendőnek minősít.

(2) A helyi védelemnek két fokozata van:
a) A H1 jelű védelem az épület teljes külső megjelenésére terjed 

ki,
b) A H2 jelű védelem csak az épület valamely megnevezett rész-

értékére vonatkozik.

7. A védett épületekre vonatkozó építési szabályok
7. §: (1) A helyi értékvédelem alatt álló épületek felújítása, átalakítá-

sa, bővítése során az általános érvényű szabályokon kívül még az 
alábbiakat kell betartani:
a) Az épületbővítések helyét, tömegét és annak arányait az épület 

környezetében lévő, hagyományosan kialakult beépítési for-
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mához kell igazítani, amit a második szomszédot is bemutató 
utcaképpel, vagy fotómontázzsal kell igazolni.

b) Fésűs beépítésnél az oldalhatáron álló épület az utcafronti 
homlokzati síktól mért 7,0 méteren túl keresztszárnnyal bővít-
hető.

c) Az épületek tetőhéjalásához égetett agyag, vagy beton cserepet 
kell használni a vörös (amelybe beletartozik a sárga és a barna 
is) szín valamely árnyalatában, vagy natúr kerámia cserepet. A 
tető hajlásszöge a felújítás során nem változtatható meg.

d) A homlokzat színezését a területen lévő védett épületekkel 
összhangban kell elvégezni.

e) Nem helyezhető el az utcai homlokzaton égéstermék-kivezető, 
parabola antenna, vagy mesterséges szellőzés kültéri egysége.

f) Nem létesíthető fém kémény.
g) Közterületről látható oldalon tető síkjából kiugró tetőablak 

nem létesíthető.
h) Védett épület bővítése esetén a bővítmény tetőhajlásszögének 

illeszkedni kell a védett épületrészhez.
(2) A helyi védettség alá vont épületek rontott homlokzata esetén az 

alábbi javítások válhatnak szükségessé:
a) megfelelő felületképzés és színezés,
b) tagozatok, eredeti arányú nyílászárók visszaállítása,
c) a homlokzatok, tetők rosszul átépített részeinek visszaállítása,
d) a fő tömeghez szervetlenül kapcsolódó toldalékok elbontása, 

vagy építészeti egységet eredményező átépítése,
e) a kerítések, kapuk visszaállítása, illetve utcaképhez illeszkedő 

átépítése.
(3) A védelem nem akadályozza az épület belső átalakítását, korszerű-

sítését és az (1) bekezdés b) pontja szerinti bővítését.

8. A védett építmények fenntartásának, felújításának 
támogatása

8. §: A védett érték tulajdonosának írásbeli kérelmére a szokásos jó 
karban tartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben 
szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához 
Fadd Nagyközség Önkormányzata támogatást adhat a következőkép-
pen:

a) A támogatási keret mértékét Fadd Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
évente, a tárgyévi költségvetésben határozza meg.

b) A támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költ-
ségvetés keretei között – a Képviselő-testület állapítja meg.

9. §: (1) A 8. § szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben 
nyújtható, ha:
a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (kar-

bantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,
b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előíráso-

kat és szabályokat maradéktalanul betartja.
(2) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel össze-

függésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve sza-
bálytalanul végeztek építési munkát. Ez esetben az elengedett adó 
pótlólag megállapítható és behajtandó, a támogatás visszafizeten-
dő.

III. Fejezet A településkép-védelem érvényesítési eszközei
9. A településkép-védelem eszközei

10. §: A településkép-védelem célját szolgálja:
a) a településképi szakmai konzultáció,
b) a településképi véleményezési eljárás,
c) a településképi bejelentési eljárás és
d) a településképi kötelezés.

10. A településképi szakmai konzultáció
11. §: A helyi védelem alatt álló épületeken és a közhasználatú épüle-
teken építési engedély-kérelmi kötelezettséggel terhelt és a bejelentési 
kötelezettséggel terhelt, tevékenységek esetén az Önkormányzat kére-
lemre a településképi követelményekről szakmai konzultációt biztosít.

11. A településképi véleményezés
12. §: (1) A polgármester a településképi véleményét az önkormányza-

ti főépítész szakmai álláspontjára alapozza. 
(2)  Véleményezésre az építészeti örökség helyi védelme alatt álló épü-

letek és a közhasználatú épületek engedélyköteles terveit kell be-
nyújtani.

12. A településképi bejelentés
13. §: (1) A polgármester a településképi bejelentéssel kapcsolatos 

véleményét az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára ala-
pozza.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a helyi védelem 
alatt álló épületeken végzett, alábbi - építési engedélyhez nem kö-
tött – tevékenységekhez:
a) az épület közterületről feltáruló homlokzata, annak színezése, 

tetőhéjalás megjelenésének megváltoztatása,
b) az utcai kerítés létesítése, átépítése.

13. A településképi kötelezés
14. §: (1) A polgármester a jelen rendeletben meghatározott település-

képi követelmények megszegőjével szemben településképi kötele-
zési eljárást folytat le.

(2) A polgármester indokolt esetben a településképi követelmények 
megszegése vagy nem teljesítése esetén a magatartás elkövetőjével 
szemben a településképet rontó megoldás súlyosságától függően 
30 000 Ft-tól 200 000 Ft-ig terjedő bírságot szab ki.

(3) A (2) bekezdés szerint jogerősen kiszabott és be nem fizetett bírság 
adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések
15. §: E rendelet az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkal-
mazni.

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. augusztus hó 29. napján a helyben szokásos módon 
kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
12/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a nagyközség 

Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormány-
zatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont-
jában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) 
Korm. rendelet 9. mellékletében megjelölt véleményezésben résztvevő 
szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya

1. §: (1) Jelen rendelet hatálya Fadd közigazgatási területére terjed ki.
(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasznál-

ni, építési telket, telket, vagy területet kialakítani, a földrészleteken 
építési tevékenységet folytatni, rendeltetést megváltoztatni, ilyen 
célra hatósági engedélyt adni az Országos Településrendezési és 
Építési Követelményekről szóló 253/1997 Korm. rendelet (továb-
biakban: OTÉK) előírásainak, az önkormányzatnak a településkép 
védelméről szóló rendelet előírásainak, valamint jelen szabályzat-
ban foglaltaknak megfelelően szabad.

(3) Jelen rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
a) 1. melléklet: Övezeti előírások összefoglaló táblázata,
b) 2. melléklet: 1:10000 léptékű és 1:4000 léptékű szabályozási 

tervlap.
(4) Jelen rendelethez az alábbi függelékek kapcsolódnak:

a) 1. függelék: Más jogszabályban szereplő korlátozások,
b) 2. függelék: Régészeti lelőhelyek jegyzéke,
c) 3. függelék: Műemlékek jegyzéke.

2. A szabályozás elemei
2. §: (1) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak 

a Szabályozási Terv módosítása esetén lehetséges: 
a) szabályozási vonal,
b) építési övezet, övezet határa, 
c) területfelhasználási egység besorolása, 
d) tervezett belterületi határ.

(2) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabálytól függő 
szabályozási elemek, valamint a más önkormányzati rendeletben 
szabályozott elemek – e rendelet szempontjából informatív elemek 
– változása, változtatása nem igényel rendezési tervmódosítást. Ide 
tartoznak a táji, természeti, régészeti, építészeti értékvédelem helyi 
és országos jelentőségű elemei.

(3) Az (1), (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati 
jellegűek, a további tervezési és építési engedélyezési eljárás során 
irányadóként veendők figyelembe.

3. Közterület-alakítás
3. §: (1) A szabályozási terv közlekedési és zöldterületi, ezen belül 

közparki és közkerti közterületet jelöl. 
(2)  A meglévő közterületeteken kívül a beépítésre szánt területen köz-

területet alakítani a szabályozási vonalak figyelembe vételével le-
het. 

(3)  A területfelhasználási egységeken belül – az értékvédelmi terüle-
tek kivételével – 150 m-t meg nem haladó hosszúságú kiszolgáló 
köz-, vagy magánút alakítható ki.

4. Az építészeti örökség helyi védelme
4. §: Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát azok az értékek 
képezik, amelyeket Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a településkép védelméről szóló rendelete védendőnek mi-
nősít.

5. Belterület lehatárolása
5. §: (1) A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a beépítésre 

szánt területek – a település fejlődése által megkívánt ütemben – 
belterületbe vonhatók. 

(2) A belterület tervezett határát a szabályozási terv tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Övezeti előírások
I. fejezet Beépítésre szánt területek

6. Általános szabályok
6. §: (1) A beépítésre szánt terület övezeteiben az adott építési öve-

zetben megengedett funkciót nem zavaró közmű létesítmények 
– trafó, gáznyomás-szabályozó – számára önálló építési telek is ki-
alakítható. Ezen építési telkek méretét a műszaki igény határozza 
meg.

(2) A beépítésre szánt területen a (3) bekezdésben jelölt kivétellel a 
beépítés feltétele a teljes közművesítettség megléte.

(3) Dombori-Ófalu területén a közüzemi szennyvízcsatornára való 
rákötési lehetőség hiányában szennyvíztározó létesítése megenge-
dett.

(4) Fadd-Domboriban a 0206/1 hrsz út és holtág közötti beépítésre 
szánt területen terepszint alatti beépítés nem létesíthető.

(5) A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során al-
kalmazható legkisebb telekterületet, azok előírt beépítési módját, 
legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továb-
bá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. mel-
léklet tartalmazza.

7. Lakóterület
7. §: (1) A terület Lf, Lf-2 jelű falusias és Lke jelű kertvárosias építési 

övezetre oszlik.
(2) Falusias és kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb 2 lakás 

létesíthető.
(3) Az Lf-2 jelű területen a 400 m2-nél kisebb telken a beépítettség el-

érheti a 40 %-ot, ebben az esetben a zöldfelületi arány legalább 45 
% kell, hogy legyen.

8. Vegyes terület
8. §: A terület Vt jelű településközponti és Vin jelű intézményi építési 
övezetre oszlik. 

9. Gazdasági terület
9. §: A terület Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató és Gip jelű ipari épí-
tési övezetre oszlik.

10. Üdülőterület
10. §: A terület Üh jelű hétvégiházas és Üü jelű üdülőházas építési öve-
zetre oszlik.
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11. Különleges terület
11. §: A terület Km jelű mezőgazdasági üzemi övezet található.

II. fejezet Beépítésre nem szánt területek
12. Közlekedési és közműterület

12. §: (1) A közlekedési és közműterület a következő övezetekre oszlik:
a) hálózati szerepű közlekedési célú közterület övezete,
b) kiszolgáló szerepű közlekedési célú közterület övezete.

(2) Trafó, gáznyomás-szabályozó, közlekedési építmény a területen el-
helyezhető.

13. Zöldterület
13. §: (1) A terület fásított és részben más növénnyel betelepített jár-

műforgalom elöl elzárt közterület. 
(2) Közkert, közpark létesítése vagy rekonstrukciója csak kertépítésze-

ti terv alapján történhet.
(3) A területen telekosztás nem engedélyezhető. 

14. Erdőterület
14. §: (1) A területen lévő erdők rendeltetésük szerint:

a) Ev jelű védelmi erdők, 
b) Eg jelű gazdasági erdők.

(2) Gazdasági erdő területén a terület rendelétetésének megfelelő épü-
let létesíthető 0,5 %-os beépítettséggel és 7,5 m homlokzatmagas-
sággal.

(3) A szabályozási tervben erdőként jelölt területen csak akkor lehet 
építést engedélyezni, ha azon már az erdőtelepítés megtörtént. 

15. Mezőgazdasági terület
15. §: Mezőgazdasági területen belül az azonos tájjelleg, földhasználat, 
a beépítettség intenzitása, továbbá tájképi, környezetvédelmi, ökológi-
ai érzékenysége szerint alábbi területfelhasználási egységek találhatók:

a) Má jelű általános mezőgazdasági terület,
b) Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület,
c) Mke jelű kertes mezőgazdasági terület.

16. §: (1) Az Má jelű általános mezőgazdasági területhez azok a terü-
letek tartoznak, amelyeknél az alapfunkciót érdemben nem korlá-
tozzák környezet- és tájvédelmi, vagy ökológiai érdekek. 

(2) A területen épületet elhelyezni legfeljebb 3%-os beépítettséggel le-
het.

17. §: (1) Az Mko jelű mezőgazdasági területhez azok a területek tar-
toznak, amelyeknél az alapfunkció mellett a környezet- és tájvé-
delmi, valamint ökológiai érdekek is jelentős szerepet játszanak. 

(2) A területen belül a művelési ág nem módosítható szántóra, szőlőre, 
gyümölcsösre.

18. §: (1) Mezőgazdasági területen lakóépület csak birtokközponton 
helyezhető el.

(2) A birtokközpont telkén a terület rendeltetésének megfelelő épüle-
tek és technológiai létesítmények helyezhetők el, az épületeknél 7,5 
m-es homlokzatmagasság figyelembevételével.

(3) A birtokközpont tájképbe illesztése érdekében a telekhatár menti 5 
m-es sávot beültetési kötelezettség terheli. 

19. §: (1) Kertes mezőgazdasági területen épület legfeljebb 4,5 m 
homlokzatmagassággal és legfeljebb 5%-os beépítettséggel helyez-
hető el.

(2) A területen lakóépület csak legalább 3000 m2-es telken helyezhető 
el.

16. Vízgazdálkodási terület
20. § (1) A V jelű vízgazdálkodási terület az alábbi övezetekre van fel-

osztva:
a) Vá jelű általános vízgazdálkodási övezet,

b) Ve jelű hullámtéri erdő övezet,
c) Vip jelű hullámtéri ipari övezet,
d) Vid jelű hullámtéri idegenforgalmi övezet.

(2) A Ve jelű hullámtéri erdő övezetben a véderdőre vonatkozó szabá-
lyok érvényesek.

(3) A Vip jelű hullámtéri gazdasági övezetben a kikötőhöz kapcsolódó, 
valamint a terménytárolást szolgáló létesítmények helyezhetők el 
10% beépítettséggel és 12,0 m homlokzatmagassággal. A termény-
tárolóra és a technológiai létesítményekre nincs magassági korlát.

(4) A Vid jelű idegenforgalmi övezetben az idegenforgalommal össze-
függő épületek helyezhetők el.

(5) A Vid övezetben 10% beépítettséggel 7,5 m homlokzatmagasságú 
épület létesíthető.

(6) A Vip, Vid területen 92,7 mBf mértékadó árvízszint figyelembevé-
telével lehet épületet elhelyezni az illetékes vízügyi hatóság hozzá-
járulásával.

17. Természetközeli terület
21. §: A Tkn jelű természetközeli területhez a nádas területek tartoz-
nak.

18. Különleges terület
22. §: (1) Kt jelű temetői területen épület csak a temetést szolgáló 

funkcióval, legfeljebb 4,5 m homlokzatmagassággal létesíthető. 
(2) A temető 50 m-es környezetében a nyugalmat zavaró, vagy a kegye-

letet sértő tevékenység nem engedélyezhető.

23. §: A Ksp jelű sportterületen a sportolást és a használók ellátását 
szolgáló létesítmények helyezhetők el legfeljebb 4,5 m homlokzatma-
gassággal.

24. §: A Kst jelű strandterületen a strandolást és a használók ellátását 
szolgáló létesítmények helyezhetők el legfeljebb 4,5 m homlokzatma-
gassággal.

25. §: A Kn jelű napelempark területen az alapfunkcióhoz tartozó 
technológiai létesítmények és épületek helyezhetők el. 

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések
26. §: (1) E rendelet a településrendezési eszköz állami főépítésznek 

és a településrendezési eljárásban részt vevő összes államigazga-
tási szervnek történő közlést követő 15. napon, de leghamarább 
az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba. Rendelkezéseit 
a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fadd 
Nagyközség Önkormányzatának a község Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról és Helyi építési Szabályzatának megállapításáról 
szóló 10/2003 (V. 13.) KT rendelete. 

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. augusztus hó 29. napján a helyben szokásos módon 
kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

A rendelet összes mellékleteivel együtt megtekinthető az önkor-
mányzati hirdetőtáblán és a fadd.hu honlapon.
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Ivartalan szaporítás
Faiskolából vegyünk vagy magunk állítsuk elő?

Azoknál a növényeknél alkalmazzuk, amelyek nem hoznak ma-
got, vagy ha magról vetnénk, nem tartanák meg a fajtaazonos-
ságukat. De gazdasági érdekből is alkalmazhatjuk, mert gyor-
sabban és jobb minőségben kapunk eladható anyagot. Utóbbi a 
faiskolákra jellemző.

Ivartalan szaporításról beszélünk, ha bujtást, tőosztást, dug-
ványozást, szemzést, oltást vagy a sarjról történő szaporítási 
módok közül alkalmazzuk valamelyiket.

Kétféle igazság van a hétköznapokban.
Napjainkban a törzsgyökeres falusi, vidéken született, ott élő, 

kertel, rendelkező kertészkedők már keveset foglalkoznak sza-
porítgatással, hiszen mára minden városban van faiskolai áruda 
és viszonylag jó áron, vírusmentes, szép csemetéket kapunk, a 
fajtakínálat pedig szédítő.

A határainkon kívül nemesített gyümölcsfajták, díszfák, 
cserjék bárhol elérhetők. Vagyis mondhatnánk, a vidéki ember 
már nem igen akar babrálgatni, nem érdekli az oltás, szemzés 
végbemenő biológiai „csodája”. Nem igen érdekli a kertészke-
dőt, zöld-e a keze?

Mert ezt mondták régen, ha valakinek a 100 oltásból 98-99 
darab megeredt.

Micsoda rangnak számított, ha ráolvasták az ember lányá-
ra már tanulóként a faiskolában a nagy öregek „Te lányom zöld 
kezű vagy”. Megvallom, van vagy 20 éve, hogy oltottam, szemez-
tem. Tán a zöldkezűségem sem lehet a régi.

6 fát telepítettem a napokban és még 4-5 db-nak kerítek he-
lyet. Én is elkényelmesedtem hivatkozva sokszor a nincs időre. 
A futárszolgálat majdhogynem az ültető gödörbe teszi annak, 
aki rendel a világhálón. Én csak faiskolában vásárolok! Szere-

Támogató Nyilatkozat
2017. november 16.

A Paksi Atomerőmű körüli 12 kilométeres térségben elhelyezke-
dő települések Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfej-
lesztési Társulása (TEIT) a 2017 nyarán tartott 25 éves jubileumi 
rendezvényén döntött arról, az ország nyilvánossága előtt is ki-
nyilvánítja támogatását a paksi új atomerőművi blokkok létesí-
tése érdekében.

A 13 települést összefogó társulásunk azzal a kitűzött céllal 
alakult 1992-ben, hogy őszinte, sokrétű párbeszéd alakulhasson 
ki az atomerőművel, és eredményesen érvényesíthessük a tér-
ség lakosságának reális igényeit a Duna mindkét partján. A TEIT 
csaknem 60 ezer magyar állampolgár érdekeit képviseli, tevé-
kenységét a bizalomépítés és az együttműködés jellemzi. Társu-
lásunk képviselői betekintést nyerhetnek az alkalmazott nukleá-
ris technológia bármely pontjára, helyszíni társadalmi kontrollt 
végezhetünk, információkat gyűjtünk és terjesztünk, emellett 
saját sugárvédelmi környezetellenőrző rendszert is működte-
tünk. A TEIT és a Paksi Atomerőmű negyedszázados együttmű-
ködése már európai mintapélda.

A Paksi Atomerőmű az elmúlt 35 évben egyértelműen be-
bizonyította, hogy működése biztonságos, környezeti hatása 
elenyésző, szakembereinek felkészültsége és elkötelezettsége 
magas szintű. Mindezeknek köszönhetően a környező települé-
sek lakossága évtizedek óta él együtt az atomerőművel és támo-
gatja annak működését, valamint kapacitásának fenntartását.

Több évtizedes tapasztalatainkra támaszkodva, egyúttal fi-
gyelemmel a térség jövőjének fejlesztési és foglalkoztatási 
lehetőségeire, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Telepü-
lésfejlesztési Társulás támogatja az új atomerőművi blokkok fel-
építését és hosszú távú működését. Társulásunk települései to-
vábbra is igényt tartanak az aktuális, az őszinte és a közérthető 
tájékoztatásra, az ellenőrzési lehetőségek fenntartására és kiter-
jesztésére, a kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együtt-
működés folytatására.
forrás: http://teit.hu/tamogato-nyilatkozat/ 
 A TEIT megbízásából:
 Dr. Bálint József, elnök
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tek szemmel, kézzel meggyőződni a csemetémről, amit majd 
pátyolgatok.

A másik igazság az, hogy függetlenül a jó ellátottságtól, 
azért a kertészkedés, a mini zöldségtermesztés, a gyümölcsfák 
ismételt telepítése, régi fajták megóvásának mozgalmát éljük 
napjainkban. Kialakulófélben, sőt egyes régiókban kialakult a 
tudatosabb életvállalás, értékmegóvás. A városba született, ott 
nevelkedett, majd vidékre kiköltözöttek között kezd divattá vál-
ni a „megtermelgetjük magunknak azt, amit eszünk”. Zöldség-
ben és gyümölcsben is gondoskodni akarnak magukról. Ez jó, 
nagyon jó divat.

Kellenek a lelkes utódok, ha már a falusi ember füvet nyír a 
kertben a multinál pedig gyümölcsöt vásárol.

Ezek a lelkes kertészkedők régi fajtákból (Tündérkert moz-
galmak gyümölcsösei, egyes faiskolák, barátaik) oltóágakat be-
szerezve gyakorolják a szaporításokat.

A hajtószemzést kora tavasszal vagy júniusban végezzük. Ere-
dés után a rügyek azonnal fejlődésnek indulnak a kihajtás után. 
A szemzéshez egy- vagy kétéves alanycsemetét kell választani. 
Az idősebb fáknál az 1-2 éves vesszőibe, gallyaiba is lehet sze-
mezni. Pl.: kajszi vagy őszibarack átoltása.

Az alvószemzés július közepétől szeptemberig tart. Itt a rü-
gyek csak a következő tavasszal hajtanak ki, addig várni kell az 
eredménnyel. Egyébként ez a gyakoribb a faiskolákban.

Szemzőhajtásnak minden esetben csak érett, egészséges az 
évi hajtások az alkalmasak, amelyek rügyei kifejlettek! Mindig 
a közepes vastagságúak a legmegfelelőbbek. Erről a szemzőhaj-
tásról vágjuk le a 1,5-2 cm hosszú szempajzsot, a rügy mindig 
középen legyen és fás részt ne tartalmazzon, ha marad benne, 
azt ki kell óvatosan pattintani. A legtöbb esetben gyökérnyakba 
szemzünk, de lehet koronamagasságba is. Az eredés alacsony, 
ha a héjkéreg túlságosan lédús, vagy vastag, de még rosszabb, ha 
fonnyadt és nehezen válik el a fától.

Az eredmény már néhány hét múlva látható. Ha barna, feke-
te, ráncos a szempajzs, nem sikerült szaporítás. 

Oltás a szemzéshez hasonlító szaporítási mód. A fő különbség 
az, hogy a nemes rész tartalmaz fás részt (szövetet) is! Általában 
csak az egy családba tartozókat lehet összenöveszteni. Ne legyen 
az alany és a nemes rész között nagy különbség. A nemes rész 
többnyire beérett, egyéves, fejlett rügyű vessző. Fontos, hogy a 
nemes és az alany pontosan fedje egymást, gyorsan kell dolgoz-
ni, nehogy, kiszáradjanak a metszlapok. A megvágott részeket 
kézzel se fogjuk meg, pormentesek legyenek, a kés tiszta, fer-
tőtlenített. A kész oltást azonnal be kell kötni úgy, hogy az alany 
és a nemes rész szorosan egymáshoz illeszkedjen! A kiszáradást 
a gyakorlott kezek egyszerű házilag előállított eszközökkel is 
megakadályozhatják. Mint azt a képen láthatjuk, Rostás Jenő 
Atya szaporításai nagyon szépek a papkertben. Atya mindent 
felhasznál a kiszáradás megelőzésének érdekében. Angol nyel-
vű újságot, kiselejtezett gumikesztyűt. Nincs szüksége a drága 
parafinra. A bűvész ügyességével és gyorsaságával szaporít – lát-
tam-, és mintaszerű összeforrásai vannak. Az előállított cseme-
téinek valószínű örülnek az új gazdái.

Röviden a teljesség igénye nélkül részletezném az oltási mó-
dokat.

Párosítás (napjainkban oltókészülékkel is végezhető), nyelves 
párosítás (szőlő oltványok, gyümölcsfák, díszfák oltá sára)

Hasítékolás, javított hasítékolás, ékoltás (idősebb gyümölcs-
fák, szőlők)

Héj alá oltás (április elejétől-május közepéig tart a legbizto-
sabb a virágzás táján, de almafákon +2 C° alatt tárolt oltóvessző-
vel még június elején is eredményesen elvégezhetjük!)

Kecskelábékezés (főként gyökérbe idős fáknál)

Oldalékezés (lombos fák, fenyőfélék),

Lapozás, oldallapozás (fenyőfélék, lomblevelű örökzöldek, 
magnólia)

Nyelves lapozás (szőlő, gyümölcsfa, díszfák)

Táskás lapozás (március vége-április eleje), rügylapozás.

Átoltás (3-4 év alatt teljes termést adó gyümölcsfákat kapha-
tunk általa, régi oltási módszer)

Szabadban általában tavasszal oltunk, amikor feltámad a ter-
mészetben az élet, amikor a nedvkeringés az alanyokban bizto-
san megindult. Az üvegházi oltások, téli kézbenoltások kenésé-
re paraffint használnak. A faiskolákban színezett, hormonokat, 
gombaölő szert tartalmazó paraffint (Skolvax, Rebvax) használ-
nak, de a közönséges parafin is megteszi.

A témáról lehetne bővebben írni, egyes módokat részletesen 
ismertetni, az igazán érdeklődők interneten tájékozódjanak a 
munkafolyamatról a megtanulás érdekében.

Megköszönöm egész éves érdeklődésüket a zöldrovat olva-
sóinak.

Boldog Karácsonyt Kívánok és jó termést adó Új esztendőt!
 Benis Brigitta 

z ö l d r o va t
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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

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

Benis Brigitta: 06-30-957-32-16 telefonon

vagy a szombati helyi piacon!

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

HÚSBOLT
Fadd Váczi Mihály 2/2.

Nyitva tartás Kedd - Péntek 7 – 17-ig
Szombat  7 – 12-ig
- Bankkártyás fizetés 
- OTP szép kártya
- K&H szép kártya

- Erzsébet kártya, utalvány elfogadó hely
- Tőkehúsok, Baromfi, Füstölt árú, Vecsési savanyúság, Fűszerek Szószok, 

Tészták nagy választékban.

Várjuk meglévő és új vásárlóinkat.
AIR-ALPIN Kft.

Rendelését leadhatja telefonon: 20/950-4816

SZILVESZTERI BÁL 
a faddi művházban!

Játszik a  
Főnix Boys zenekar

Belépődíj: 2500 Ft

Asztalfoglalás, jegyelővétel  

a könyvtárban.
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Rácz-Biller Judit őstermelő
Fadd, Alvég utca 31.
+36 20 96 71 834

alvegimangalica@gmail.com
www.facebook.com/alvegimangalica

www.alvegimangalica.hu

Házi MANGALICA 
Füstölt szalámi, 
kolbász, sonka, 
szalonna és zsír
A vágások pontos idejéről érdeklődjön 

elérhetőségeink valamelyikén és kövessen 
minket a Facebook-on!

TÁP, TAKARMÁNY ÉS 
 KISÁLLAT ELEDELEK

FEHÉR OSZKÁR 
7133 FADD, Mátyás király u. 37.

 NYITVA: hétfő-péntek: 8-12; 14-17
 szombat: 8-11

A Dózsa utca sarkán
Telefon:  06-20 / 370 74 04

Az élő PONTY ára 1100  Ft/kg.

Nyitva tartás:

hétfő:  szünnap

kedd–péntek: 8-11; 14-17 óráig

szombat: 730 -11 óráig

vasárnap: 8-10 óráig

Karácsonyra előrendelést 

december 20-ig veszünk fel a 

konyhakész megrendelésre.
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KÖNYVELÉS 
FADDON

Több mint 10 éves ta-
pasztalattal, regisztrált 
mérlegképes könyvelői 
végzettséggel vállalom 
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes 
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint 
magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának  
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!

Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu


