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FADD ÖTE megalakulása és története 
Csőglei István (Pista bácsi) „Tüzek és tűzoltók Faddon” című könyve alapján a 2003-as 

évig és az utána történt események napjainkig röviden

Fadd mindig is tüzes és vizes község volt. Többször elöntötte 
a Duna vize és sokszor lángoltak a házak. A szegénység nem 
tette lehetővé, hogy tökéletesebben építkezzenek, a házak 
tetőszerkezetét náddal fedték be. 1827. március 15-én 6 ház 
égett le. 1857-ben, a Bartal Aurél kiadásában megjelent Fadd 
monográfiája című könyv szerint, 200 ház lett a tűz martalé-
ka. Az 1862. augusztus 21-én keletkezett tűzben a paplak 
is megsemmisült. 1881. május 2-a igazi gyásznap 
volt. Az erős szél által élesztett tűz olyan gyors 
és erőteljes volt, hogy az oltás szinte lehetetlen 
volt. Összesen 76 ház minden melléképüle-
tével együtt megsemmisült. A  sajtó többek 
közt azt írta: „Az óriás füstfelleg Szegzárdon 
is látható volt, minek folytán a tűzoltóság egy 
osztálya a helyszínre érkezett. A lakók egy ré-
sze a tolnai vásárban, mások a mezőn voltak.” 
Tüzes év volt az 1885-ös esztendő is. Január 31-én 
1, március 27-én 6, június 10-én 4 lakóház égett le.

Megalakul a faddi önkéntes tűzoltó egyesület
Az évente ismétlődő tűzesetek arra ösztönözték Zányi 
György pápai Kamarás plébánost, hogy több más település 
példájára tűzoltó egyesületet alakítson. A katolikus hívek fér-
fi tagjai közül 15 személyt maga köré gyűjtött – ennyi kel-
lett az egyesület megalakításához – és 1893. április 13-án ki-
mondták a Faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakítását. 
Zányi Györgyöt választották elnöknek, Pflézer Hugó lett a 
főparancsnok. 1893. december 31-i keltezéssel 111761/V.10. 
számmal az alapszabályt a Belügyminisztérium jóváhagyta. 
A Szekszárdi Tűzoltó Egyesület 1893. május 11-én tartott 20-
éves ünnepségén már a faddiak is ott voltak. Ez azt igazolja, 
hogy működésüket megkezdték.

Az első tűzoltó bál
A község tulajdonában volt egy régi fecskendő, lajt, szerkocsi, 
amelyen csáklyákat, vedreket, baltákat, támasztólétrát szál-
lítottak. A fiatal egyesület ezekkel nem elégedett meg, újak 
beszerzésére azonban pénzre volt szükség. 1894 januárjában 
elhatározták, hogy bált rendeznek és a bevételt újabb tűz-
oltószerek vásárlására fordítják. A sajtó így emlékezett meg 
erről: „A FADDI Tűzoltó Egyesület, amelynek alapszabályai 
a belügyminiszteri jóváhagyásról csak az imént jött meg, jól 
sikerült táncvigadalmat tartott saját pénztára javára. A Koro-
na Vendéglő zsúfolásig megtelt. A tiszta jövedelem 26 forint 
volt.” Ezt az összeget az elöljáróságok kiegészítették. A szom-
szédos tűzoltókkal is jó kapcsolatot tartottak. Tolnán 1895-
ben a zászlószentelésen szöget vertek a zászlórúdba.

Tűzoltó vonulószerek és felszerelések
A tűzoltó szerek nagy része elavult. A képviselő testület 1909. 
évi 35. határozata jóváhagyta, hogy a fecskendőt 1500 koro-
náért a Budapesti Szivattyú és Gépgyárból vásárolják meg. 
Még ebben az évben tűzoltó otthon építéséhez 20 koronával 
járultak hozzá. Ezt követően 1945-ig még egy kocsi fecsken-

dőt teljes felszereléssel szereztek be. A Magyar Tűzoltó-
ság államosításakor 1948-ban az önkéntes tűzol-

tóságoknál lévő felszerelést is állami tulajdonba 
kellett venni. Többek között: Mátrai féle 400l/
perces kismotorfecskendőt. Egységes kocsi 
fecskendő, targoncafecskendő, szívótömlők, 
stb…. Ezekkel a felszerelésekkel működtek 
10 éven át. Szerekkel, felszerelésekkel való 

ellátás akkor állami feladat volt. A faddi tűz-
oltóságnál élénk élet folyt. A munka elismeré-

seként 1957-ben a szekszárdi hivatásos tűzoltó-
ságtól egy MÁVAG gépjárműfecskendőt kaptak, majd 

1976-ban egy ZUK típusú kistehergépkocsit, melyre polonia 
kismotorfecskendőt és a legfontosabb tűzoltó eszközöket tet-
ték. Közben az öreg MÁVAG gépjárműfecskendőt le kellett 
selejtezni. Ezért fogadták el a tolnaiak ajánlatát, hogy vegyék 
meg tőlük a TÜ2-es fecskendőt. Ez a kocsi nem nagyon tet-
szett a faddi tűzoltóknak, mert sok volt a benzin fogyasztása 
és kevés vizet vitt magával. Így aztán 1994-ben elcserélték a 
döbrököziekkel egy TÜ1-es gépjárműfecskendőre. A géppark 
tovább gyarapodott.

Fontosabb dátumok, állomások
1960: Az egyesület a fénykorát éli. Megyei parancsban dicsé-

retben részesítik a mözsi állomáson történt tűzesetnél vég-
zett munkájukért.

1970-ben „Kiváló Önkéntes Tűzoltó Testület” címet nyert a 
faddi csapat, mely a szertár falán mai napig látható.

1978-ban a Magyar Televízió kisfilmet forgatott a faddi út-
törő tűzoltók életéről, amit többször is bemutatott.

1979-ben Ausztriában a nemzetközi tűzoltó versenyen 4. 
helyezést ért el. 

1980-as évek végére az egyesület „megfáradt”, jött a rend-
szerváltás. 1996-ban pedig új tűzvédelmi törvény jelent 
meg.

2001-ben az egyesület újult erővel újra kibontotta a zászlót. 
Még ebben az évben, július 20-án FADD ÖTE együttműkö-
dési megállapodást kötött az erdélyi Gyergyóalfalu Önkén-
tes Tűzoltó Egyletével, melyet Hirmann Béla elnök és Baros 
Gábor parancsnok írtak alá. Kölcsönös találkozók, baráti 
eszmecserék, szakmai találkozók, közös versenyek szere-
peltek a programokban.

C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L
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2003-ban az egyesület megünnepelte fennállásának 110 
éves évfordulóját és a megyei Flórián napi rendezvénynek 
is helyt adott.

2008-ban a faddi önkormányzat egy MAGIRUS DEUTZ 
192D típusú gépjárműfecskendőt vásárolt, mely az egyesü-
let üzemeltetésében van. A TÜ1-es autót az erdélyi testvér-
kapcsolatnak ajánlották fel, akik szívesen fogadták a jármű-
vet. A  ZUK tűzoltóautótól kihasználatlansága és rengeteg 
hibája miatt megváltunk. 

Egyesületünk 2001 óta rendszeresen vesz részt tűzoltóver-
senyeken, ahol a fejlődésnek köszönhetően utóbbi években 
sokszor a dobogó legmagasabb fokán állhatott. 2001-2010 
között diák- és ifjúsági csapatokkal is indult a versenyeken 

az egyesület. Ezen csapatok tagjait is dicséret illeti, rendre 
dobogós helyezéseket hoztak el.

Parancsnokok: Pléger Húgó, Marosi Sándor, Újlaki Ká-
roly, Borsody György, Hirmann Dezső, Éberfy István, Ma-
rosi György, Honti Károly, Galambos Károly, Bitter István, 
Pesti György, Baros Gábor, Kovács Zoltán

Elnökök: Zányi György, Gosztonyi Jenő, Mészöly Győző, 
Jung Antal, Dréher Arnold, Fanta János, Mácsik István, 
Puskás István, Takács István, Hirmann Béla, Katz Lajos, 
Baros Gábor
És persze nem feledjük a 125 év során egyesületünkben te-

vékenykedő összes tűzoltót, akik az évek során erősítették és 
jelenleg is erősítik a csapatot. Valamint nem feledjük azokat 
a tagokat sem, akik ugyan nem vonulnak, de ugyanúgy tagjai 
az egyesületnek és munkájukkal az egyesületet segítették és 
jelenleg is segítik. Köszönjük a külső támogatók segítségét is.

Ennek a hosszú munkának köszönhetően az egyesületünk 
2018-ra az I-es legmagasabb kategóriába lépett.

 Soponyai Mihály elnökhelyettes
 Baros Gábor elnök

Zászlószeg, zászlószalag
Egyesületünk egy több mint 100 éves hagyományt 
elevenít fel, mely szerint a zászló rúdjára személyek 
és jogi személyek zászlószeget, zászlószalagot 
helyezhetnek el.

Az adományozók rövidített neve május 12-t követően, 
gravírozott táblán lesz feltüntetve.

A zászlószeget, zászlószalagot magánszemélyek 5000  Ft-
ért, jogi személyek 15000 Ft-ért vagy e feletti összegért 
válthatják meg.

A támogatást befizethetik 
• az egyesület pénztárába: Antusné Bari Juliannánál 

(Tel.: 06-70-310-4022) vagy

• átutalhatják az alábbi számlaszámra. Átutalás esetén 
a közlemény rovatba kérjük, írják bele a nevüket és a 
zászlószeg vagy zászlószalag szót.

Adataink: Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
 7133 Fadd, Béke u. 3.
 Számlaszám: 71800329-10010859
 Számlavezető bank: Hungária Takarék

Adója 1%-ával támogassa  
a Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesületet!

Adószámunk: 18861130-1-17 • Kedvezményezett neve: Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület

A támogatást felszerelések és védőfelszerelések  beszerzésére fordítjuk. 

2018. május 12-i  
ünnepi program

délelőtt

◆ Tűzoltóautók felvonulása

◆ Mise, istentisztelet

◆ Kopjafa leleplezése, avatása a szertár udvarán

◆ Tolna megyei Flórián napi ünnepség a művelődési 
házban

◆ FADD ÖTE 125 éves ünnepi rendezvénye a művelő-
dési házban

délután

◆ Tűzoltósági bemutatók

◆ Játékos vetélkedők a gyerekeknek

◆ Kiállítás megnyitója a művelődési házban,  
Rajzpályázat eredményhírdetése

◆ Habparty  

este

◆ Tűzoltóbál a művelődési házban a hagyományok 
szerint, melyre mindenkit szeretettel várunk.
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KISMANÓK–VILÁG

Úgy hallottuk, a medve felébredt téli álmából, és az ébredő 
természet sok-sok teendőt tartogat számunkra, azonban 
az elmúlt hónapok sem eseménytelenül teltek el óvodánk 
háza táján.

Az őszi egészségnapunk célja az volt, hogy a gyermekek 
sok közvetlen tapasztalatot, ismeretet szerezzenek erről a fon-
tos témáról, új egészséges ízeket is megkóstoljanak és mind-
ezt szüleikkel együtt tehessék meg. A közös élmény, az elké-
szült szemet gyönyörködtető finomságok miatt érzett öröm a 
csoportokat is jobban összekovácsolta. Szerencsére lefotóztuk 
az ínycsiklandozó alkotásokat, mert hamarosan üresen álltak 
a tányérok. A közös mozgás sem maradhatott ki a program-
ból. A Nyuszis Reni néni és a Pumuklis Ari néni nagyon 
vidám vetélkedőt szervezett, melyet cseles agytorna zárt.

Október 23-án mindig örömmel, meghatottan figyeljük a 
művelődési házban a nemzeti ünnep alkalmából szervezett 
megemlékezéseken egykori ovisaink műsorát, de most még 
nagyobb büszkeséggel ültünk ott. Ugyanis óvodánk közössé-
ge első alkalommal tett javaslatot egyik kolléganőnk „Akik-
re büszkék vagyunk” díjra jelölésére. Választásunk Tóth 
Máriára, a Katicák óvó nénijére esett. Maca megszámlálha-
tatlanul sok gyermeket nevelgetett szeretettel, hosszú évek 
elhivatottan végzett pedagógusi munkája mellett mindig ta-
lált időt a csoportja részére óvodán kívüli 
programok szervezésére, felejthetetlen ala-
kításokat nyújtott a jótékonysági bálokon, 
községünk rendezvényein is rendszeresen 
szerepel. Vidám személyiségével mosolyt 
csal mindenki arcára. Maca, büszkék va-
gyunk rád!

November elején Réhm-Runyai 
Erikáéknak megszületett életük értelme, 
kislányuk, Anna. Kívánjuk, hogy legyenek 
nagyon boldogok!

A Márton-napot nagyon vártuk már, 
hiszen a tavalyi szép emlékeink még nem 
homályosultak el. Csak arra nem számítot-
tunk, hogy az idén még azt is felülmúló él-
ményekben lesz részünk.

Fehérné Hága Renáta a megszokott nagy lelkesedéssel 
készülődött a Nyuszikákkal. Érdekes kellékek gyülekeztek a 
csoportjukban, kuncogás szűrődött ki az ajtójukon és vöd-
rökben kukorica állt. Sejtettük, hogy valami nagyon jó dolog 
készülődik odabent.

Az aulában liba ült a fészkén modellt, megihletve az arra 
járókat. Így a lelkes szülőknek is köszönhetően hamarosan a 
paraván szemet gyönyörködtető alkotásokkal telt meg. Sajnos 
az egyik rajz olyan nagyon megtetszett valakinek, hogy magá-
val is vitte. Az alkotó kislány kedvét nem szegte ez a szomorú 

eset, újra elkészítette a libáját. A szavazóláda kibontása után 
örömmel vettük tudomásul, hogy éppen ő, a Macikás Vincze 
Délia Izabella kapta a legtöbb szavazatot.

Aztán végre eljött a nap, amikor átsétálhattunk a Műve-
lődési Házba, ahol a Nyuszi csoportos gyermekek által nagy 
odaadással gyakorolt mese - Az aranylúd - életre kelt és meg-
alapozta a jó hangulatot a vidám történet. Tapsvihar volt a 
jutalmuk.

A libuskás népi dalos játékokat most is felszabadultan ját-
szottuk. Elfeledtük a morcos novemberi időjárást és mind-
annyian egy napsütötte réten éreztük magunkat, nemcsak 
azért, mert kimelegedtünk a táncban. Nem is sejtettük, hogy 
a hangulatot még fokozni lehetséges. De a csattanó csak ez-
után következett: libatömésre hívogattak bennünket. Szorgos 
kis kezek töltötték a kukoricát a hosszú libanyakakba. Termé-
szetesen meg is mértük őket és a legnehezebb libával a Katica 
csoport büszkélkedhetett. 

Az etetés gondolatára a gyermekek is megéheztek. Őket 
libazsíros kenyér, lilahagyma és tea várta. Fergeteges délelőtt 
volt.

Alig pihentük ki a sok táncot, máris megkezdődött az ad-
venti készülődés. Minden csoportban szorgos kezek készí-
tették a csodálatos, kreatív díszeket, ajándékokat. Több cso-
portban a szülők otthon is készített díszeket. Köszönjük az 

ötleteket és a segítséget! A sok munka nem is volt hiábavaló, 
hiszen a folyosónkat hamarosan varázslatos hellyé változtatta 
a sok elkészült változatos, szépséges dísz. 

De az óvó nénik élete ez idő tájt különösen nehéz volt, hi-
szen vezetői látogatás, ellenőrzés is zajlott minden csoport-
ban. Óvodavezetőnk, Bitay Ágota szerint: ,,Az ellenőrzés 
célja az oktató-nevelő munka során a szakmai kompeten-
ciák meglétének ellenőrzése, valamint a pedagógusok erőssé-
geinek megfogalmazása, esetleges hiányosságainak feltárása 
volt. Az ellenőrzések során bebizonyosodott, hogy dolgozó-
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ink minőségi munkájának eredményeként megfelelünk a kor 
szakmai elvárásainak. Kijelenthető, hogy a község gyermekei 
színvonalas nevelésben, magas szintű oktatásban részesül-
nek. A jövőben a dajkai munka minőségének ellenőrzése kö-
vetkezik, reméljük, hasonlóan szép eredményekkel büszkél-
kedhetünk.”

És még a Télapó is közeledett. Lestük a lépteit, számoltuk a 
napokat. Nehéz volt a várakozás a kicsi gyermeki szíveknek.

Nagyon közel járt már, amikor meghívás érkezett a Műve-
lődési Házból. Az a hír járta, hogy a minden gyermek számá-
ra ingyenes előadásra talán Ő is betoppan. Így is történt és a 
zsákja sem volt természetesen üres. 

Mi másnapra vártuk az óvodába. Összegyűltünk az ebéd-
lőben és reméltük, hogy a felnőttek meseelőadása és a kis-
gyermekek dala odacsalogatja majd. Így lett. A kedves, öreg 
Télapó minden csoportba ellátogatott. Érdemes volt jónak 
lenni, hiszen gazdagon megrakott csomagokat rejtegetett a 
Télapó zsákja. Sőt a felnőttek is biztosan jók voltak, mert ne-
kik is jutott édesség a Télapótól.

Lassan elérkezett a karácsony is. Hagyományainknak meg-
felelően az óvó nénik bábjelenete és dalcsokra, a gyermekek-
kel közös éneklés és csillagszórógyújtás vezette be az ünnepet.  
Több csoportban is a szülőkkel együtt ünnepeltünk. Meghitt 
hangulatú műsorok, a közös ajándékbontás, szeretet-sütik 
és a mindent beragyogó gyermeki öröm jellemezte ezeket a 
napokat. Minden csoportba küldtek ajándékot az angyalkák 
a vezető óvó nénivel a gyerekeknek és csoportok számára is 
egyaránt.

Köszönjük a meghívott vendégeknek, hogy elfogadták a 
meghívásunkat és jelenlétükkel megtiszteltek Bennünket!

A Katica csoportosok lepték meg ezúttal kis műsorukkal 
és szeretettel készített ajándékaikkal az Idősek Napközi Ott-
honában rájuk ugyanilyen izgalommal várakozó, érkezésükre 
meglepetéssel készülődő idős embereket.

Hagyományainkhoz híven szeretettel vártuk a nyugdíjas és 
gyermekeikkel otthon lévő kolléganőinket egy meghitt mű-

sorra és egy vacsorára karácsony előtt. Mindig megható látni 
az örömtől ragyogó, ritkán látott arcokat, hallani a köszönet 
szavait és beszélgetni az év során történtekről. Ezután az este 
után mi is feltöltődve lépünk tovább a ránk váró feladatok so-
kaságába.

Január elején vidám kis dallal, versikével elköszöntünk lo-
gopédusunktól, Mácsikné Végső Ritától, aki sok-sok éve 
fonódott bele óvodánk életébe, javítgatta nagy szaktudással 
és türelemmel a beszédhibákat, irányt mutatott a gyermekek 
fejlesztésében és az IPR pályázatba is bevont bennünket.

Sok szép nyugdíjas évet és bakancslistájának teljesülését 
kívánjuk neki szeretettel!

Aggódtunk, hogy megüresedett helyét 
megfelelő szakemberrel tudjuk-e majd 
betölteni. De varázsütésre megérkezett 
hozzánk Vargáné Berenkei Mária, aki 
máris szárnyai alá vette a logopédiai el-
látást igénylő gyermekeinket és azonnal 
belopta magát a szívükbe.

Jótékonysági báli próbák január eleje 
óta gőzerővel zajlanak, gyűlnek a tom-
bolatárgyak, készülnek a kellékek. A bál 
megrendezéséhez azonban még mindig 
kevés segítséget kapunk a szülőktől. Pe-
dig az ő gyermekeikért tesszük - ettől az 
évtől kezdve az udvari játékokat szeret-
nénk gyarapítani. 

Bár az idei tél elkényeztetett bennün-
ket, azért vágyunk már a napsütésre, ma-
dárdalra, virágokra. Farsangi dekorációk 
díszítik a termeket, készülnek az álarcok, 

vidám mesék csalnak mosolyt a gyermekek arcára. A farsangi 
bálunkon jelmezekkel, zenével, tánccal ijesztjük el a telet. Mi 
tehát mindent megteszünk, hogy az idén is beköszönthessen 
a tavasz. 

A két bál reményeink szerinti nagy sikeréről a következő 
cikkben számolunk majd be.

Februártól a Szekszárdi Szakképzési Centrum képzésének 
keretében 2 leendő dajka tölti egy hónapos gyakorlatát a Pil-
langó csoportban és nálunk, a Sünikéknél. Az ott dolgozó da-
duskáink, Andi néni és Erika néni, mindent megtesznek, hogy 
tudásuk legjavát átadva segítsék őket a sikeres vizsgához.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik tavaly 
bennünket tiszteltek meg azzal, hogy adójuk 1%-ával alapít-
ványunkat támogatták. A  befolyt összeg 165751 Ft, melyet 
mindig a gyermekekre fordítunk. Kérjük, aki megteheti, idén 
is támogassa a Kismanók Óvodai Alapítványt. 

A házunk táján történteket követhetik a Faddi Kismanók 
Óvoda facebook oldalán is. Garantáltan szemet és szívet 
gyönyörködtető képekkel, információkkal találkozhatnak. Ne 
hagyják ki!

Mi pedig alig várjuk, hogy szemünk és szívünk a tavasz 
csodáiban gyönyörködhessen!

Sersli Zoltánné, Vera néni,
a Sünikék óvó nénije



6 Faddi Hírek

I S K O L A

Karácsonyi vásár
Már november végén elkezdődött a készülődés az osztályok-
ban a december tizennegyedikén tartandó, immár hagyomá-
nyos karácsonyi vásárunkra.

A pedagógusok a gyerekekkel és a szülőkkel együtt gyűjtöt-
ték a megvalósítható ötleteket, majd megvásároltuk a szüksé-
ges anyagokat, melyekhez minden osztály a Faddi Gyerme-
kekért Alapítványtól kapott támogatást. Tanulóink az adventi 
időszakban a rajz és technika órákon is készítettek gyönyörű 
szép ajándéktárgyakat, valamint több osztályban délutánon-
ként együtt szorgoskodtak a szülők is a gyerekekkel.

Ebben az évben a művelődési ház nagytermében került 
megrendezésre a karácsonyi vásár. Szülők, nagyszülők, roko-
nok, ismerősök jöttek el, nézelődtek, és vásároltak a gazdag 
kínálatból. Volt itt minden, szemet gyönyörködtető karácso-
nyi dísztárgyak, forró tea, puncs és finomabbnál finomabb 
sütemények. 

Láthatóan a gyerekek nagyon élvezték a vásározást, hiszen 
az árusításból befolyt összegeket minden osztály saját céljaira 
fordíthatja majd. 

Kollégáim és tanulóink nevében köszönet mindenkinek, 
aki hozzájárult vásárunk sikeréhez, köszönjük a végzett mun-
kát, közreműködést, vásárlást!  Nagyné Fodor Irén mk.vez.

Drámai jelentés – Dráma az iskolában

A tavalyi tanév végén tudtuk meg, hogy idén drámaszakkör 
indul iskolánkban. Néhányan nagy kíváncsisággal jelentkez-
tünk a számunkra még ismeretlen foglalkozásra. Nem bántuk 
meg! Csütörtök a szakkör napja – nagyon sokat nevettünk, 
jól szórakoztunk, mindig jól érezzük magunkat. Még akkor 
is, amikor előadásra készülünk és papírokkal a kezünkben ol-
vassuk szerepeinket.

Az idő előrehaladtával magunk is éreztük, érezzük, hogy 
sokat fejlődtünk: jobban, kifejezőbben olvasunk és beszé-
lünk, tudunk a másikra figyelni, a többieknek segíteni.

Első megmérettetésünk a karácsonyi fellépésünk volt. 
Nagyon izgultunk, különösen a színpadra lépés előtt. A  kis 
gyufaáruslány előadása után világossá vált számunkra, hogy 
érdemes volt rendszeresen tanulni, gyakorolni, hiszen a telt-
házas Művelődési Házban felemelő érzés volt hallgatni a vas-
tapsot, ami nekünk szólt.

Most már tudatában vagyunk annak, hogy nem hiába 
tanulunk. Ez  is motivált bennünket arra, hogy hamarosan 
újabb előadással szórakoztassuk a közönséget.

 Rácz Petra ás Orsós Zoltán – 5. b osztályos tanulók

Diákolimpia
Bátaszéken, a tanuszodában, a Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya Általános Iskola január 
12-én rendezte meg a Szekszárd Város-
környéki Úszó Diákolimpiát. Valamennyi 
egyéni- és váltó versenyszám 1-3. helye-
zettjei éremdíjazásban részesültek, me-
lyeket Nagy Ákos, a verseny főszervezője 
adott át. 

Iskolánkat Csehák Fédra képviselte, 
aki 50 m gyors-, illetve 50 m hátúszásban 
is ezüstérmet szerzett.

Nyílt WKF egyéni súlycsoportos országos verseny, és nyílt WKF 
egyéni utánpótlás országos verseny megrendezésére került sor 

Szigetszentmiklóson a Városi Sportcsar-
nokban 2017. november 11-én.

A verseny célja: a WKF karate népszerű-
sítése a Diákolimpia verseny rendszerben, 
és a 2017/2018. tanévi WKF egyéni Kata 
és Kumite diákolimpiai címek eldöntése. 
A verseny rendezője: az MDSZ és az MKSZ 
megbízásából a Magyarországi Goju - Ryu 
Karate - Do Szövetség

A versenyen Bali Anna egyéni forma-
gyakorlatban 2. helyen végzett.

Gratulálunk diákjainknak és a felkészí-
tőknek!

 Márkus Tiborné int.v.h.

Farsangi forgatag

2018. február 9-én került megrendezésre 
a már hagyományos felsős farsangi bál 
a D.Ö.K. szervezésében. Hetek óta ko-
moly munka befektetésével készültek a 
gyermekek, a szülők és a pedagógusok. 
Az  osztályok szülői szervezetei felosz-
tották maguk között a feladatokat, így minden együtt volt 
arra, hogy egy kellemes hangulatú délutánt, estét töltsenek 
együtt a gyermekek és a szülők. Azok az osztályok, akik vál-
lalták a szereplést, rendkívül színvonalas és ötletes műsoro-
kat mutattak be. Minden résztvevőnek gratulálunk! A peda-
gógusok fellépése ismét nagy sikert aratott, nagy köszönet 
a ruhákért a tolnai Jázmin Koszorúslány Ruha és Jelmez Köl-
csönzőnek!
A fellépések után Dj. Tosi gondoskodott a jó hangulatról. 
Aki megéhezett, az a szülők által összeadott finom sütiket, 
szendvicseket fogyaszthatta. 
Nagyon szépen köszönjük a szülők és a Béri Balogh Ádám 
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak támogatását, a 
Faddi Polgárőr Egyesület tevékeny részvételét! 
 Szemerey Eszter D.Ö.K. elnök



7Faddi Hírek

I S K O L A

Versenyeredmények
Kiemelt feladataink között szerepel a tehetséggondozás, ezért 
tanítványainkat folyamatosan készítjük fel, illetve nevezzük be 
a különböző helyi és levelezős versenyekre. Sok család számára 
problémát okoz a versenyek nevezési díját kifizetni, ezért pró-
bálunk helyileg is versenyeket szervezni, lehetőséget biztosítva 
tehetséges tanulóinknak a megmérettetésre. 

A 3-4. osztályosok matematika versenyének eredményei:
3. évfolyam: I. Szuprics Erik 3.a • II. Prisztacs Gerda Andrea 3.b, 
Deli Kíra 3.b • III. Papp Bálint 3.b • Bali Anna 3.b
4. évfolyam: I. Rakiczki Ákos 4.b • II. Kiss Csaba 4.a • III. Vass 
Botond 4.a, Németh Csenge 4.b

A Magyar Nyelv Hetéhez kapcsolódó versenyek eredményei:
Kazinczy szépkiejtési verseny
4-5. összevont évfolyamok: I. Bartos Inez 5.a • II. Acsádi Petra 
5.b • III. Mácsik Fédra Anita 4.a, Fenyvesi Zita 5.a
6-7-8. összevont évfolyamok: I. Takács Elvira 8.b • II. Szendi 
Laura 7.a • III. Kiss Gréta Anett 6.a
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
4-5. összevont évfolyamok: I. Mácsik Fédra Anita 4.a • II. Acsá-
di Petra 5.b • III. Pápai Barbara 4.a
6-7-8. összevont  évfolyamok: I. Kiss Gréta Anett 6.a • II. Takács 
Elvira 8.b • III. Szücs János 8.a

Gratulálunk tanulóinknak és a felkészítő nevelőiknek az elért 
szép eredményekhez.
 Nagyné Fodor Irén mk.vez.

Foci, foci, foci…
Iskolánk ősszel és tavasszal is részt vesz az 1-4. osztályosokkal az 
OTP Bank Bozsik-program intézményi programjaiban, melye-
ken szép létszámmal szoktuk képviselni a Faddi Gárdonyi Géza 
Általános Iskolát.

Télen először indult iskolánk a IV. Kcs. Futsal Diákolimpián, a 
körzeti fordulóból az első helyen jutottunk tovább, majd 2017. 
december 13-án Faddon rendeztük meg a területi Futsal Diák-
olimpiát, ahol a második helyen végzett csapatunk.

2018. 01. 27-én részt vettünk az 5-6. osztályosokkal a Báta-
széken megrendezett iskolák közötti kupában, ahol a harmadik 
helyen végeztek diákjaink. Legjobb mezőnyjátékos: Kiss Gréta 
Anett lett.

2018. 02. 03-án a 3-4. osztályosokkal Szekszárdon a Horfer 
Serleg labdarúgó kupán nagy küzdelemmel a győztes csapatnak 
járó serleget hozhattuk el. Legjobb játékos: Kiss Csaba.

2018. 02. 10-én pedig az 1-2. osztályosokkal mérkőztünk meg 
a Horfer Serleg labdarúgó kupán, ahol a szépen csillogó ezüst 
érmet hoztuk haza. Legjobb játékos: Orsós Dávid.

A továbbiakban is várjuk még három korosztállyal a labdarú-
gó Diákolimpián való szereplésünket.
■ I.kcs: Rácz Dávid, Kiss Ádám, Fehér Zsolt, Fanta Máté, Orsós Dá-
vid, Orsós Márk, Vass Boglárka, Fodor Gergő, Lakatos Rikárdó, 
Budai Kornél.
■ 2.kcs: Lencsés Bence, Vass Botond, Mosonyi Dániel, Kiss Csaba, 
Sárközi Attila, Novák Ármin, Keresztes Kristóf, Pápai Barbara
■ 3.kcs: Nyirati Kristóf, Vass László, Novák Benjamin, Boros Raj-
mund, Benis Dominik, Nyirati Gábor, Kirtyán Péter, Acsádi Petra, 
Kiss Gréta Anett
■ 4.kcs: Ulbert Renátó, Zörényi Zétény, Kiss Máté, Kiss Martin Gá-
bor, Novák Máté, Bese Kristóf, Kanalas Szebasztián, Pápai Milán, 
Kiss Balázs, Szabó Máté, Szabó Béla  Folk Renáta

2018. január 10-én a műve-
lődési házban véradás volt. 
Az  előző évekhez hasonlóan 
az iskolások is besegítettek 
a népszerűsítésbe. Versenyt 
hirdettünk az osztályok kö-
zött. Amelyik osztálynak több 
rokont, ismerőst sikerült be-
szerveznie a véradásba, az az 
osztály jutalomban részesült. 
A  gyerekek nagyon lelkesek 
voltak, igyekeztek értesíteni 

minél több ismerősüket. A cé-
lunk az volt, hogy népszerű-
sítsük és ezzel is felhívjuk a fi-
gyelmet a fiatal korosztályban 
is a véradás fontosságára! Nem 
lehet elég korán elkezdeni tu-
datosítani, hogy milyen fontos 
a segítségnyújtás bármely for-
mája! A versenyt a 2.b és a 4.a 
osztály nyerte holtversennyel. 
 Oláh Magdolna
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„Mily fenséges az erős Isten! Van-e hozzá fogható tanítómester?” (Jób 36:22)

Fenséges az erős Isten
„Szívtársaimnak”, a Tegyünk a Szívünkért Egyesületben elme-
séltem egy történetet. Kaptam ajándékba egy könyvet, Bruno 
Ferrero: Mindig lesz egy új nap címmel. Benne olvastam egy kis 
„novellafélét”. A  felirata az volt, hogy a „Mennyország három 
kulcsa”. 

Egy királyról szólt, aki mindent meg tudott hódítani, min-
denkit tudott irányítani, csak egy dologra nem terjedt ki a ha-
talma. A mennyország kapuinak kulcsaihoz sehogy nem jutott 
hozzá.

Nagyon dühös lett emiatt és tehetetlenségében kilovagolt a 
kapuhoz és az őrt álló angyalhoz így kiáltott: „Addig nem nyug-
szom, amíg meg nem szerzem a Mennyország kapujának kul-
csait”. 

Az egyik angyal így szólt arra a dühöngő mondatra: „Ugyan, 
csendesedj már el te király! Három kulcs van, ami a Mennyor-
szág kapuját nyitja. Ott van a lábad alatt, csak még nem vetted 
észre. Megtalálhatod őket, ha tudod, hogyan keresd.

S a király évekig nézegette a tolvajt a lába alatt, de sokáig hiá-
ba – nem találta meg a kulcsot… Mégis, egyszer séta közben 
megbotlott egy kiszáradt kis fában. Saját magának is meglepetés 
lett a király, most azt vette észre, hogy ez a hosszas keresgélés 
meglágyította a szívét. Megfogta ezt a kiszáradásban lévő cser-
jét. Megszánta, hazavitte, jó talajba elültette, megöntözte, gon-
dozgatta. S ebben a pillanatban megjelent az első kulcs. Ott volt 
a lába alatt, mintha a földből nőtt volna ki.

Telt-múlt az idő, és a király újra csak keresett-kutatott, s egy 
délután, amikor óriási vihar tombolt, megpillantott egy didergő 
kislányt; mezítlábasan, rongyos ruhában. Olyasvalami történt a 
lelkében, ami eddig még soha. Annyira mélyen átérezte a kis-
lány félelmét, fájdalmát és szomorúságát, hogy levette a köpe-
nyét és ráterítette azt. Aztán karjába vette és bevitte a palotába. 
Készíttetett meleg ételt; hozatott tiszta, puha ruhát, lefektette, 
elaltatta és ekkor – váratlanul - megjelent a másik lába alatt a 
második kulcs is.

S eljött az az idő, amikor a király lassan megöregedett. Gyen-
gévé és fáradttá vált, de a 3. kulcs megkereséséről, nem mondott 

le. Ugyan bottal, nehézkesen indult a keresésre, miközben döb-
benten nézte, hogy milyen sokan elhagyják a várost. Érdemes-
nek látta követni őket, még kíváncsiságból is.

Egyszer csak egy romos istállóban találta magát. A jászolban 
egy gyermeket vett észre, s ahogy belenézett a gyermek szemé-
be, megmagyarázhatatlan csodát élt át. Életében először letér-
delt egy gyermek előtt, s olyan boldogságot, békességet, szerete-
tet, örömöt érzett, amit soha életében nem élt át.

S aztán – a „semmiből” – előbújt a harmadik kulcs is.
 (Eddig a tanulságos történetünk…)

Három kulcs, három ajtó, három ajándék.
Gondolataimból, zárójelben teszem… talán épp a lényeget.

A három a teljesség száma a Bibliában 
 – (1.) Atya, (2.) Fiú, (3.) Szentlélek egysége.
 – Jézus, aki (1.) tegnap, (2.) ma és (3.) mindörökké ugyanaz.
 – A teljesség száma volt érvényes Jónás háromnapi 
„lakhelyére” a hal gyomrában.

 – Pál apostol a „Szeretet Himnuszában” (I. Kor.13.) három 
dologról beszél: (1.) a hitről, (2.) a reményről és a (3.) 
szeretetről, mely között legnagyobb a szeretet.

 – Jézust háromszor kísértette meg a Sátán.
 – …

I. Beszél, üzen, körülvesz bennünket ez a történet. „Megszólal” a 
kulcs, az az eszköz, amivel kinyitunk – bezárunk valamit. Titok-
zatos dolgokra bukkanhatunk segítségével, mely által kinyílhat 
a rejtély számunkra: Ki voltam? – Ki vagyok? – Kivé válhatok? 
– gondolatok rejtélye. Így válhat egy egyszerű kulcs használata 
kulcsponttá életünkben.
II. Elgondolkodtam azon is, ami a második kulcs megtalálása 
előtt volt a királyban.
Az uralkodó mindennapi története eddig nem az együttérzésről 
szólt, hanem a parancsolásról. Mindezidáig nem rendült ő meg 
gyermeksíráson, nélkülözésen, kétségbeesésen. Kemény volt ez 
a hatalommal felruházott hatalmaskodó ember. S a kőszív meg-
lágyult, megdobbant, s elkezdett „sírni a síróval”, (miközben 
karjaiban vitte be a gyermeket a palotába a király).
III. A harmadik kulcs titka, már az elmondhatatlan alázatról be-
szél. Olyan hódolatról, amit emberi ésszel fel nem lehet fogni. 
– Ott a jászolnál, a gyermek szemébe belenézve.
Jézus így tanít bennünket: „… ha olyanok nem lesztek, mint a 
kisgyermek, semmiképp nem mehettek be a Mennyek Országá-
ba” (Mt. 19:14)

Hiszek abban, hogy megváltozhat az ember. (Lásd a történetbeli 
király életét…). A lelketlen ember is emberfölöttivé válhat. Mert 
a szeretet az ilyen! Csodákra képes!

Három kulcs együtt, akár kulcscsomó is lehetne. Három 
kulcs együtt, ami megnyit és bezár valamit. Jelképesen is.

A kulcsoknak pedig hatalmuk van! Ki- és bemehetünk általa!
MI IS!!! 
 Deméné Miksa Zsuzsa

Adója 1%-a Faddon is maradhat!
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület Adószáma: 18861130-1-17
Fadd Polgárőr Egyesület  Adószáma: 18857467-1-17 
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület Adószáma: 18862320-1-17
Faddi Meseház Alapítvány  Adószáma: 18863888-1-17
Faddi Gyermekekért Alapítvány  Adószáma: 18855977-1-17 
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége  Adószáma: 18860146-1-17 
Faddi Sport Horgász Egyesület  Adószáma: 19953755-1-17
Faddi Sportegyesület  Adószáma: 19952840-1-17
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Adószáma: 19719548-1-41
Kismanók Óvodai Alapítvány Fadd  Adószáma: 18867813-1-17
Tegyünk a Szívünkért Egyesület  Adószáma: 18868285-1-17
Magyar Katolikus Egyház  Technikai száma: 0011 
Református Egyház  Technikai száma: 0066
Magyarországi Baptista Egyház  Technikai száma: 0286
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat weboldalán  
bemutatkozott a Mítosz Mesegaléria

A videkihalozat.eu-n, az MNVH hivatalos oldalán található 
egy mintaprojekteket bemutató menüpont. Gáti Mariannt, és 
a faddi Meseházat mint a hagyományőrzés és népművelés na-
gyon szép példáját mutatja be.

„A Tolna megyei településen, dédszülei egykori házában 
alakították ki életüket, melynek része lett a modern szóval 
élve lakás- és folyosó galéria, valamint később kisebb pá-
lyázati, nagyobb családi segítséggel a kert végében felépített 
Meseház. Gáti Mariann szobrait és festményeit saját környe-
zetében mutatja be a látogatóknak, de legalább 60 önálló ki-
állítással is büszkélkedhet határainkon innen, és túl. Immár 
25 éve fordulnak meg otthonában és udvarában érdeklődők: 

külföldi műgyűjtők, iskolás és nyugdíjas csoportok, művész-
barátok és turisták egyaránt. Nem csak alkotásait mutatja, de 
a műhelyébe és otthonába is beengedi az érdeklődőket.” 
Fotók: videkihalozat.eu • Forrás: videkihalozat.eu

Kihívásokkal teli esztendő elé néz a TEIT

A kampány közeledtével felerősödtek az atomerőművet ért táma-
dások. Gyakran jelennek meg minden realitást, valóságot nélkülö-
ző információk, fontos, hogy az itt élők a lehető legteljesebb, leg-
korrektebb tájékoztatást kapják. Kulcskérdés, hogy az atomerőmű 
környékén élők elegendő információval rendelkezzenek és a TEIT 
ezt a szerepet már 25 éve betölti – fogalmazott dr. Kovács Antal, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, aki Hamvas 
István vezérigazgató mellett részt vett a Társadalmi Ellenőrző, In-
formációs és Településfejlesztési Társulás már szokásos évet záró, új 
esztendőt indító találkozóján, Balatonfüreden. Süli János miniszter 
is megerősítette azt, hogy kritikák kereszttüzében áll a beruházás. 
De, mint hangsúlyozta, meg fogják építeni a blokkokat, mert az or-
szág ellátásbiztonsága ezt megköveteli, és megvalósítják a kapcso-
lódó térségfejlesztési feladatokat is. Ennek során arra törekszenek, 
hogy az előnyökön és a hátrányokon is osztozzanak a térség tele-
pülései.

Dr. Bálint József TEIT-elnök arról beszélt, hogy kemény tárgyalások 
várnak ebben az évben rájuk, mert az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel 
kötött szerződés az év végén lejár, a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel pe-
dig még nem kötöttek, de a tárgyalásokat már megkezdték. A TEIT az 
utóbbitól függetlenül szeretné kivenni részét az új atomerőmű építé-
sével kapcsolatos tájékoztató munkából, de tárgyalásaik alapján meg-
erősítést kaptak arról, hogy a TEIT 25 éves tapasztalataira számítanak 

annak ellenére, hogy a térségfejlesztés, a kiemelt tájékoztatás a Paksi 
Társadalmi Tanács 47 települését érinti.

Dr. Bálint József arról tájékoztatott, hogy a társulás idei költségve-
tését a tavalyi szinten tervezik, és nem számolnak bővüléssel a tag-
ságot illetően sem. Tavaly minden szerződésben vállalt feladatukat 
teljesítették, minden programot megvalósítottak, az elszámolások 
hibátlanul megtörténtek.

Sok változás vár a környezetre
Gáncs István alelnök szerint nagyon sok változás vár az atomerőmű 

környezetére, a települések irányítása sem lesz könnyű, akárcsak a be-
ruházás lebonyolítása és a hozzá tartozó kommunikáció sem. A TEIT 
tagjainak szerződéses keretek között módja volt megnézni több kül-
földi példát, ezért a településvezetők tisztában vannak azzal, hogy az 
atomerőmű- építés mennyire felbolygatja egy térség életét. A két új 
blokk építését követően a meglévő négyet le kell szerelni, ami szintén 
évtizedekig tartó feladat, így a környéken lakóknak hosszú távon kell 
berendezkedni a nukleáris ipar szomszédságára. Gáncs István szerint a 
régió jogos igénye a megkülönböztetett státusz, ami a világ más tájain 
is jellemző. – Szerencsére a TEIT-nek szerződéses alapon lehetősége 
volt tapasztalatokat gyűjteni külföldön működő, épülő és leszerelés 
alatt álló atomerőművek környezetében is – fogalmazott az alelnök, 
aki szerint a magyar gyakorlat a kommunikációban, a társadalmi kap-
csolatok terén a világ élvonalában van. Forrás: www.teol.hu
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K Ö Z É R D E K Ű

A Faddi Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
Telefon: 74/447-182, 74/447-998 | Fax: 74/679-045 | Postacím: 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

e-mail: titkarsagfaddph@tolna.net
penzugyfaddph@tolna.net
adofaddph@tolna.net

Tisztelt Faddi Választópolgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2018. április 8-ára kitűzött általános országgyűlési választások kap-
csán a 3. szavazókör helyszíne (Művelődési Ház) megváltozott, az új helyszín:

Faddi Kismanók Óvoda (Fadd, Templom u. 3.)

Az érintett utcák a következők:

Ady E. u.
Arany J. u.
Béke u.

Csonka u.
Garay J. u.
Munkácsy M. u.

Radnóti M. u.
Rózsa u.
Tanyák

Templom u.
Váci M. u.

Kérjük a fenti utcákban lakó Tisztelt Választópolgárokat, hogy az Óvodában szíveskedjenek leadni szava-
zataikat.

Fadd, 2018. február 2.
 Dr. Percsi Elvira sk.
 HVI elnök

Telefonkönyv

Név telefon mellék e-mail szobaszám

Fülöp János polgármester 0 titkarsagfaddph@tolna.net -1-

Dr. Percsi Elvira jegyző 0 jegyzofaddph@tolna.net -1-

TITKÁRSÁG

Németh Mónika igazgatási ügyintéző 0 titkarsagfaddph@tolna.net -1-

Hauck Izabella igazgatási és titkársági ügyintéző 0 titkarsagfaddph@tolna.net -1-

IGAZGATÁSI CSOPORT

Kanczlerné Kőrösi Edit csoportvezető 9 penzugyfaddph@tolna.net -3-

Kovács Luca Kinga műszaki, hatósági és pályázati ügyintéző 2 penzugyfaddph@tolna.net -3-

Márkusné Kapronczai Anita szociális ügyintéző 3 adopfaddph@tolna.net -8-

PÉNZÜGYI CSOPORT

Németh Magdolna mb. csoportvezető 1 penzugyfaddph@tolna.net -3-

Abonyi Lajosné adóügyi ügyintéző, anyakönyvvezető 7 adopfaddph@tolna.net -4-

Takács Györgyné adóügyi ügyintéző 7 adopfaddph@tolna.net -4-

Szászi Zsolt könyvelő 5 penzugyfaddph@tolna.net -4-

Márkus Magdolna pénzügyi ügyintéző 6 penzugyfaddph@tolna.net -5-

Bali-Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 8 penzugyfaddph@tolna.net -6-

Bráz Ferenc pénzügyi ügyintéző 8 penzugyfaddph@tolna.net -6-

Buchmüller Brigitta közfoglalkoztatási ügyintéző 0 titkarsagfaddph@tolna.net -2-

Antus Adrienn Tolnai Járási Hivatal Faddi Kirendeltség 74/447-507 titkarsag.tolna@tolna.gov.hu -7-

Bucher Ferenc E.R.Ö.V. Zrt. műszaki ügyintéző 20/260-3635 bufaviz@gmail.com -9-
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R E N D E Z V É N Y E I N K  –  K É P E K B E N

Figura Ede előadói estje A Magyar Kultúra Napján

Babafarsang a klubban

A M.É.Z együttes ifjúsági koncertje
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Művészet a világhálón
Ódryné Horváth Krisztina regisztrált a Pinteresten, egy nemzet-
közi oldalon, ahol a Folt Bolt Clubba beválogatták két festmé-
nyét és 1 üveg képét. Ily módon a világ ötletgyűjteményében is 
megtalálhatóak a munkái. 
Elérhetősége: https://hu.pinterest.com/thefoltbolt/folt-bolt-
club-2018/. Eddig is válogattak be kerámiái és üvegalkotásai 
közül, de most először látható festménye az oldalon. (Minden 
hónapban történik egy válogatás a kiírt színösszeállítás alapján.) 
A Folt Bolt Művészeti oldal látogatottsága meghaladja az 1 mil-
lió 200 ezret.  P.M.

A Faddi Plébánia Karitasz csoportjának tájékoztatója
Kedves Faddi Testvéreim!

A Csoport Önkéntesei nevében szólítalak meg 
benneteket.

Immár megértük a negyedik karácsonyt a mű-
ködésünkkel. Szeretettel és köszönettel fordulok 
minden munkánkért imádkozó és adományozó 
testvérünkhöz. Jó érzéssel tölt el, hogy igazi segítő 
szándékú közösséget szolgálhatunk. Ezt az ado-
mánygyűjtő akcióink sikere okán fogalmaztam 
meg. Őszintén kínálom a közénk tartozást önkén-
tesként vagy adományozóként. Mottónk: „Örülj, 
hogy adhatsz”. Természetesen nem csak anyagi 
adományra gondolok. Isten az adakozást szereti, 
mint jócselekedetet, amely a szívünk örömét és békéjét szolgál-
ja. Mindannyiunknak küldetése van, csoportom tagjai ezt fel-
ismervén önfeláldozó módon dolgoznak rászoruló társainkért.

Az elmúlt időszakban folyamatosan gyűjtöttünk és osztot-
tunk ruhát, játékokat. Szeptember elején az iskolakezdéshez 
Erzsébet utalványt adtunk 5 családnak. Pályázati úton két csa-
lád közüzemi tartozását fizettük ki 100.000 Ft összegben. Két 
család számára tüzelőt vettünk 50.000 Ft összegben. Egy család 
részére kandallót (tartozékokkal) pályáztunk. 700 kg almát osz-

tottunk ki. Karácsonykor 25 tartalmas csomagot 
adtunk saját gyűjtésünkből a szűkölködő csalá-
doknak.

Jelenleg két kisgyermekes család számára pá-
lyázunk pelenkára. Mindannyiszor körültekintő 
mérlegeléssel választjuk ki a pályázati vagy ado-
mányozandó társainkat. Pályázataink eddig min-
den esetben sikeresek voltak, köszönhetően an-
nak, hogy reális a kiválasztásunk a rászorultságot 
illetően. A megítélés alapja a bizonylatokkal alá-
támasztott rossz szociális helyzet.

Itt tudatom, hogy az Önkormányzat helyet biz-
tosított számunkra a „Kis Iskolában”. Hamarosan 

átköltözünk, a húsvét készületünk már ott történik. Kérem fi-
gyelni a templomi hirdető táblán a ténykedésünkkel kapcsola-
tos tájékoztatásokat!

Szeretettel kívánok jó egészséget, lelki békét!
Beszterczán Ágota
a csoport vezetője

E G Y H Á Z A K

A Faddi Baptista Gyülekezet
2018. március 24-én (szombaton) 14:00 órától

női csendesnapot tart

„Egy hívő megtapasztalásai” 
címmel.

Vendég: Dr. Kovács Gézáné Szegedi Ildikó  

lelkipásztorné

(Budapest–Rózsakerti Baptista Gyülekezet)

Helyszín: Faddi Művelődési Ház.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.



13Faddi Hírek

A szívklub életéből
Így év elején a kedves emlékek még a múlt évhez 
kötnek bennünket. Gondolom, mindenki sze-
retettel emlékezik vissza kedves, meghitt kará-
csonyi ünnepségünkre. „Borókás” tagjaink szép 
fellépő ruháikba öltözve először egy megható ka-
rácsonyi verssel, majd egy szép karácsonyi ének-

kel kedveskedtek ne-
künk. Nyírőné Ilonka 
tolmácsolta részünkre 
János Pál pápának a 
mosolyról írt csodála-
tos gondolatait. Demé-
né Zsuzsi megosztotta 
velünk gondolatait 
karácsony szent ünne-
péről és elmesélt egy 
érdekes és nagyon ta-
nulságos karácsonyi 
történetet. Közösen 

énekeltünk szép karácsonyi dalokat, és vezető-
ségünk egy szerény, de annál nagyobb szeretettel 
készített csomaggal kedveskedett tagjainknak. 
A  teremben felállított gyönyörű karácsonyfánál 
megterített asztalokról finom szendvicseket és a 
tagjaink által sütött finomabbnál-finomabb süte-
ményeket fogyaszthattunk. Vidám beszélgetéssel 
és sok-sok nevetéssel telt az est további része és 
talán mindenkinek sikerült egy kis időre megfe-
ledkeznie minden gondról, bajról. Nagyon szép 
lezárása volt ez a tavalyi évnek!

Jelenleg életünk visszatért a megszokott rit-
musához, vagyis hetenként újra van gyógytor-
na. Nagyon szerencsések vagyunk, mert Sziliné 
Mosonyi Judit személyében szakmailag nagyon 
felkészült, emberileg pedig egy nagyon kedves 
és empatikus gyógytornásszal dolgozhatunk. 
Létszámunk újra gyarapodott, már 53 fő tagunk 
van, de továbbra is mindenkit szívesen látunk 
akár tagjaink sorában, akár programjainkon. 
A február 27-i rendezvényünkön dr. Papp Tamás 
gyógyszerész a koleszterinről egy gyógyszerész 
szemszögéből tartott előadást nekünk. Ez sajnos 
egy nagyon aktuális téma. Tomi már tavaly is tar-
tott nekünk egy nagyon érdekes előadást és egy-
öntetű vélemény volt, hogy felkészült, közvetlen 
és nagyon szimpatikus előadó. Hálásak vagyunk 
neki, hogy munkája és családja mellett újra el-
fogadta felkérésünket. Természetesen további 
programokat is tervezünk, amiről a művelődési 
házban kifüggesztett plakátokról mindenki in-
formálódhat.

A Tegyünk a Szívünkért Egyesület nevében:
 Laczkóné Volent Anikó

Faddi Nyugdíjas Egyesület
■ Nyugdíjas tagjaink színházlátogatáson vettek részt. A „Csárdáskirály-
nő” című operettet láthatták Pakson fővárosi, ismert színművészek elő-
adásában. A belépők árát a résztvevők, a buszköltséget az egyesületünk 
fizette. Egy igen kellemes, vidám este volt.

■ Február 7-től kezdődően szerdánként ismét tartunk fogadóórát a mű-
velődési házban 14–16 óráig.

■ Március 3-án rendezzük meg a hagyományosnak mondható műsorral, 
vacsorával egybekötött Nőnapi ünnepségünket. Jelentkezni a fogadó-
órán lehet, részvételi díj: 1600 Ft. Mindenkit szeretettel várunk!

 Ádám Imréné

Boróka Ének és 
Néptánc Egyesület

Az énekkar február elején meg-
kezdte próbáit Szemerey Eszter ve-
zetésével. Hívunk, várunk soraink-
ba lelkes, énekelni szerető leendő 
kórustársakat! 

C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L

Idősügyi Infokommunikációs 
Program Faddon

Fadd is bekapcsolódott az Idősügyi 
Infokummunikációs Programba, 
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium támogat. A  falu lakói 
közül negyven fő olyan hatvanöt 
év feletti faddi lakos vett át lapto-
pot és más informatikai eszközöket 
február 7-én a művelődési házban, 
akik képesek az otthonukat elhagy-
ni. Fülöp János polgármester úr 
elmondta, hogy amikor felmerült 
annak lehetősége, hogy Fadd csat-
lakozhat a Segítő Kezek Idősügyi 
Infokummunikációs Programhoz, 
örömmel mondtak igent. A  fejlesz-
téstől nemcsak a résztvevők élet-
minőségének javulását remélik, de a 
közbiztonság erősödését is.
Az önkormányzat felkészült a meg-
valósításra. Tíz diszpécser dolgozik a 

programban, akik az idősekkel tart-
ják a kapcsolatot, és segítik az infor-
matikai ismeretek elsajátítását. Ők 
már befejezték az ehhez szükséges 
képzést. Jeneiné dr.  Rubovszky 
Csilla, a programért felelős mi-
niszteri biztos elmondta, hogy 
a magyar kormány az uniót meg-
előzve már 2013-ban elkezdett dol-
gozni az időseket segítő hálózat 
kiépítésén. Egy általuk készített fel-
mérésből kiderült: az idősek három 
legfőbb problémája a magány, a 
bűncselekményektől való félelem 
és az egészségromlás, ezek enyhí-
téséhez, megoldásához szeretnének 
elsősorban segítséget kapni. 
Horváth István államtitkár arról 
is szólt, hogy a Faddon bevezetett 
program révén az idősek unokáik-
kal, dédunokáikkal tarthatják köny-
nyedén a kapcsolatot. Az országban 
összesen ötezer idős kap számító-
gépet, és 89 dicspécser központ mű-
ködik, ahol munkaidőben mindig 
lesz elérhető munkatárs. A számító-
gépekre olyan játékokat is telepí-
tettek, amelyek szórakoztatnak, és 
a demencia megelőzésében is segí-
tenek.  Forrás: teol.hu
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati 
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, to-
vábbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalma-
zás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekez-
dés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában és a nép-
szavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdemé-
nyezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi népszavazás kezdeményezésére, elrendelésére és 
az eljárás lefolytatására népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben foglaltak 
az irányadók. 

2. § Helyi népszavazást a település választópolgárai legalább 
tizenöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezde-
ményezhet. 

Záró rendelkezések

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Fadd Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselő-testületének a helyi népszavazás és népi kezde-
ményezésről szóló 5/1992. (VIII. 8.) számú rendelete.

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. szeptember hó 27-én a helyben szokásos 
módon, a Faddi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján törté-
nő kifüggesztéssel, kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 14/2017. (IX. 27.) önkormányzati 
rendelete az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Fadd Nagyközség jegyzőjére,
b) a Faddi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hiva-

tal) pénzügyi csoportvezetőjére,
c) a Hivatal adóbehajtást végző köztisztviselőire.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:
a) Tárgyév adóbevétele: „Zárási összesítő II. Bevételek 

összesen” alakulása számlatípusonként.
b) Kivetett adó: „Zárási összesítő I. Helyesbített folyó évi 

terhelés” 15. oszlop összesen sora. 
c) Előző és folyó évi adóhátralékokra behajtás útján beér-

kezett összeg: az önkormányzati ASP adó szakrendszer 
által adónemenként és követelés-lejárat szerinti bon-
tásban előállított kimutatásban szereplő összegek. 

3. Az anyagi érdekeltség forrása

3. § (1) Az anyagi érdekeltség forrása adóévenként:
a) az előző évek adóhátralékának összege,

b) folyó évi adóhátralék összege.
(2) Az érdekeltségi alap forrásának fedeznie kell a személyi 

juttatást és az azt terhelő szociális hozzájárulás együttes 
összegét. 

4. Az érdekeltség mértéke és kifizetésének feltételei

4. § (1) A jutalék mértéke a legalább 180 napja fennálló adó-
hátralékokra behajtás útján beérkező összeg 10 %-a.
(2) A  jutalék összegének megállapítását az önkormányzati 

ASP adó szakrendszerrel készített adó zárási összesítők 
alapján kell elvégezni, amelynek hitelességét Fadd Nagy-
község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
pénzügyi (könyvvizsgáló) tanácsadójával ellenőriztetni 
kell. 

(3) A jutalék kifizetése két részletben történik. Az első rész-
let kifizetését az I. félévi zárlati munkák befejezését köve-
tően legkésőbb tárgyév augusztus 10-ig, a második részlet 
kifizetését az éves zárlati feladatok befejezését követően, 
legkésőbb tárgyévet követő év január 31-ig kell kifizetni.

(4) A  jutalék kifizetésre akkor kerülhet sor, amennyiben a 
tárgyév adóbevétele az I. félév tekintetében a kivetett adó 
40 %-ában, az    egész adóév vonatkozásában a kivett adó 
85 % - ában teljesül. 

(5) A személyenkénti jutalék összegét a Jegyző állapítja meg, 
kifizetésére a Polgármester előzetes egyetértésével kerül-
het sor. A 30 napot meghaladó tartós távollét (táppénz, fi-
zetés nélküli szabadság) esetén a jutalék összegét arányo-
san csökkenteni kell. A Jegyző jutalékának megállapítása 
a Polgármester hatáskörébe tartozik. A  kifizetés előtt a 
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 15/2017. (IX. 27.)  
önkormányzati rendelete a víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról 

szóló 7/2015. (III. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében bizto-
sított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Fadd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályo-
zásáról szóló 7/2015. (III. 24.) számú önkormányzati rende-
lete 9. § (1) bekezdése az alábbi b) ponttal egészül ki, ezzel 
egyidejűleg az eredeti b) pont jelölése c) pontra változik:

„b) a meder talajába beépített víziállás (feltöltéssel létre-
hozott földnyelv, móló, gát) vonatkozásában a meder-

használati díj a bejáróval együtt számított alapterület 
után 1.000 Ft/m2/év.”

Záró rendelkezések

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. szeptember hó 27. napján a helyben szoká-
sos módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

Polgármester tájékoztatja Fadd Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testületét, mellékelve   benyújtja a 
pénzügyi (könyvvizsgáló) tanácsadó által készített jelen-
tést.

(6) Az érdekeltségi alap forrásaiból képződött összeget az Ön-
kormányzat költségvetési számláján kell kezelni.

(7) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést – de legalább 
annyit, hogy az fedezetet nyújtson a jutalék összegének ki-
fizetéséhez – a Hivatal számlájára: az I. részletet legkésőbb 
az adóév augusztus 31-ig, a II. részletet az adóévet követő 
év január 31-ig kell átutalni.

(8) Az Önkormányzat adószámláira behajtás útján beérkezett 
összegekről, a jutalék és járulékai kifizetéseiről a Jegyző 
a kifizetést követ első képviselő-testületi ülésen tájékoz-
tatást ad.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de 
rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A fel nem használt érdekeltségi alap a következő évre nem 
vihető át.

(3) Az érdekeltségi jutalékra a bérjellegű juttatásokra vonat-
kozó társadalombiztosítási és adójogszabályokat kell al-
kalmazni.

(4) E rendelethatályba lépésével egyidejűleg Fadd Nagyköz-
ség Önkormányzata Képviselő-testületének az adóügyi 
feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendsze-
réről szóló 2/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete és 
az azt módosító 4/2016 (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
hatályát veszti.

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet 2017. szeptember hó 27. napján a helyben szoká-
sos módon – a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel – kihirdetésre került. 
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

A Faddi Benzinkút nyitva tartása:

Hétfő–szombat: 6:30-18:00 óráig

Vasárnap: ZÁRVA

Ristopizza  
Progetto  
Manfredi 

nyitva tartása:

Hétfő–szombat: 12:00-22:00 óráig

Vasárnap: 12:00-21:00 óráig

Kezdő német nyelvtanfolyam  (1. modul)

Helyszín: Fadd, Művelődési ház
Összóraszám: 42 tanóra  (egy tanóra = 45 perc)

Heti intenzitás: 3×2 tanóra, összesen heti 
6 tanóra (hétfő és csütörtök késő délutáni, 
valamint szombat délutáni bontásban)
Tanfolyam időtartama: 
2018. május 05. – 2018. június 23.
Tanfolyam ára:
3-4 fő esetén:  42 000 Ft / fő 
 (1000 Ft / fő / tanóra*)

5-9 fő esetén:  37 800 Ft / fő 
 (900 Ft / fő / tanóra*)

*Részletfizetés lehetséges. Az első részlet a tanfolyam-
ra jelentkezéssel esedékes, a második részlet pedig a 
tanfolyam feléig, 2018. május 31-ig.

Tanfolyamvezető: Sándor Gábor
Jelentkezni a 0630/273-3080-as tele-
fonszámon (délután 14 órától) vagy az  
sgp.iroda@gmail.com e-mail címen le-
het!
A 2. modul várható kezdési ideje megfe-
lelő számú jelentkező esetén: 2018. június 
13. (szerda), melynek árából az 1. modul 
résztvevői 5% kedvezményt kapnak.
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Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  16/2017. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelete a település környezetvédelmének általános szabályairól szóló 20/2004. (XII. 3.)  

Kt. sz. rendelet módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogal-
kotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 
pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésé-
ben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei 
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala véleményének ki-
kérésével a következőket rendeli el:

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a település környezetvédelmének általános szabályairól 
szóló 20/2004. (XII. 3.) Kt. sz. rendelete (a továbbiakban: R.) 
10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Avar és kerti hulladék száraz állapotban, csak jól kialakí-

tott tűzrakó-helyen – 18. életévét betöltött cselekvőképes 
személy által vagy állandó felügyelete mellett, az Orszá-
gos Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásával - 
égethető, úgy, hogy az emberi környezetet és egészséget 
ne károsítsa, a lakókörnyezetet ne zavarja és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon.”

2. § A R. 10. §-a a következő (3) §-sal egészül ki, ezzel egy-
idejűleg a R. 10. § (3)-(10) bekezdéseinek számozása (4)-(11) 
bekezdésre módosul:

„(3) Avar a január 1-től december 31-ig, kerti hulladék az ok-
tóber 15-től május 31-ig terjedő időszakban, 
a) október 15-től április 30-ig 10.00 és 16.00 óra, 
b)  május 1-től október 14-ig 8.00 és 20.00 óra 
között égethető.”

3. § A R. 10. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„(11) Kerti hulladék a (3) bekezdésben meghatározott idő-

intervallumon kívüli időszakban kizárólag fertőzés vagy 
fertőzésveszély esetén égethető. A fertőzés vagy fertőzés-
veszély fennállását előzetes szakértői véleménnyel kell 
igazolni.”

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép ha-
tályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző 
gondoskodik.

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. november hó 30. napján a helyben szokásos 
módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének  
17/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. 
évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított vélemé-
nyezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati rende-
lete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdésének helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Adómentes építmények körét a Htv. 13. §-a és 13/A. §-a 

tartalmazza.”

2. § A Rendelet 22. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem 
állandó lakosként Fadd nagyközség közigazgatási területén 
legalább egy vendégéjszakát eltölt.”

3. § A Rendelet a következő 25/A. §-sal és az azt megelőző 
„22/A. Nyilvántartási kötelezettség” alcímmel egészül ki:
„22/A. Nyilvántartási kötelezettség
25/A. § (1) A (2) bekezdésben megjelölt szálláshelyeknek az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített, a 2. mellék-
letben meghatározott adattartalmú „Vendég- és idegenforgal-
mi adónyilvántartást” (a továbbiakban: Nyilvántartás) kell 
vezetni. Az  adóbeszedésre kötelezett köteles gondoskodni 
arról, hogy a Nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan és 
vezetésre alkalmasan rendelkezésre álljon.
 A Nyilvántartást Fadd Nagyközség Önkormányzata rend-

szeresíti.
(2) Az  adóbeszedésre kötelezett szálláshely (a szálláshely-

szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltéte-
leiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továb-
biakban: Korm. rendelet) 2. §. d-h) pontjaiban meghatá-
rozott: panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, 
egyéb szálláshely) az általa beszedett adóról, az adó alap-
jának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, vala-
mint az adó összegének utólagos megállapítására is alkal-
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mas, a 2. mellékletben előírt adattartalmú nyilvántartás 
vezetésére kötelezett. 

(3) A szállodai besorolás alá tartozó szálláshely típus eseté-
ben (Korm. rendelet 2. § c) pont) a Nyilvántartás veze-
tése nem kötelező, ám a jogszabályban előírt nyilvántar-
tást, bizonylatot, könyvet – ideértve a gépi adathordozón 
rögzített adatokat is – úgy kell kiállítani és vezetni, hogy 
az idegenforgalmi adó alapjának a mentesség jogcímének 
és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos 
megállapítására is alkalmas legyen.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás-
ban a vendég érkezését követően haladéktalanul rögzíteni 
kell:
a) a vendég: 

aa) vezeték- és utónevét, 
ab) születési helyét és idejét, 
ac) lakcímét, 
ad) állampolgárságát, 
ae) útlevél-, személyazonosító igazolvány vagy vezetői 

engedély számát, 
b) az érkezés és távozás napját és időpontját. 
A szálláshelyet a vendég a nyilvántartásba vételt követően 
foglalhatja el. 

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás-
ban legkésőbb a vendég távozásakor rögzíteni kell:
a) a távozás napját és időpontját (amennyiben az előzete-

sen megadotthoz képest változott), 
b) a ténylegesen eltöltött vendégéjszakák számát, az ebből 

adóköteles és adómentesen eltöltött vendégéjszakák 
számát,

c) az adómentesség jogcímét, 
d) a vendég vagy törvényes képviselőjének aláírását, 
e) a beszedett adó összegét, 
f) a kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta 

sorszámát. 
(6) Az  önkormányzati adóhatóság - a (2) bekezdésben fel-

sorolt szálláshelyek részére egyedi kérelemre – a Nyilván-
tartás elektronikus módon történő vezetését engedélyez-
heti, ám ekkor a szálláshelynek a 3. mellékletben előírt 
Bejelentőlap használata kötelező. A szálláshelyet a vendég 
az aláírt „Bejelentőlap” kitöltését követően foglalhatja el. 
A Bejelentőlapon regisztrált vendéget az (5) bekezdésben 
szabályozott módon az érkezést követően haladéktala-
nul rögzíteni kell az elektronikus nyilvántartó rendszer-
ben. A  Bejelentőlap az elévülési időn belül megőrzendő 
bizonylatnak számít, a kötelező adattartalma igény szerint 
bővíthető.

(7) A (6) bekezdésben szereplő elektronikus nyilvántartás ve-
zetésének engedélyezéséig az adóbeszedésre kötelezettnek 
a papír alapú nyilvántartást kell vezetnie.

(8) A  rendszeresített szigorú számadású – térítésmentes – 
Nyilvántartást a (2) bekezdésben meghatározott adóbe-
szedésre kötelezett a tevékenység megkezdése előtt köte-
les átvenni az önkormányzati adóhatóságtól és a Jegyzővel 
hitelesíttetni. A  tevékenység megszűnése estén – e beje-

lentés megtételét követően – a nyilvántartást az önkor-
mányzati adóhatóság „megszűnt” bejegyzéssel lezárja és 
saját nyilvántartásába feljegyzi.

(9) Az adó beszedésre kötelezettnek a Htv. 31. §-a által tétele-
sen felsorolt adómentességekre jogosító tartózkodást a 4. 
mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában 
az adót be kell szedni, illetve meg kell fizetni. Az életkor 
miatti mentesség igénybevétele esetén a mentességi nyi-
latkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a nyilván-
tartás vagy a bejelentőlap az életkor adatát egyértelműen 
tartalmazza és az a vendég által aláírt.

(10) Az  adóbeszedésre kötelezett a Nyilvántartást a tárgyév 
végén lezárja és a tárgyévet követő év január 15. napjáig a 
jegyzővel záradékoltatja.

(11) Az elektronikusan vezetett Nyilvántartást az adó besze-
désére kötelezettnek papír alapon, havonta összesítetten, 
tételes napi bontásban kell az adózás rendjéről szóló tör-
vény előírásai szerint megőriznie.”

4. § A Rendelet 24. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„24. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 
350 Ft.”

5. § A Rendelet a következő 25/B. §-sal és az azt megelőző 
„22/B. Adókedvezmény és adómentesség” alcímmel egészül 
ki:
„22/B. Adókedvezmény és adómentesség
25/B. § A Htv. 31. §-ában meghatározottakon túl mentes az 
idegenforgalmi adó alól az Önkormányzat illetékességi terü-
letén munkavégzés céljából tartózkodó magánszemély.”

6. § A Rendelet 30. § b) pontjának helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„30. § Az adó mértéke:
b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén 2.000,- 

Ft/nap.”

7. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. 
melléklete lép.
(2) A Rendelet a jelen rendelet 2. mellékletét képező 3. mel-

léklettel egészül ki.
(3) A Rendelet a jelen rendelet 3. mellékletét képező 4. mel-

léklettel egészül ki.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
Rendelet 25. § (2) és (3) bekezdése. 

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. november hó 30. napján a helyben szokásos 
módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira, jegyző
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Szerkesztői Üzenetek
(a múlt hétköznapjait foglalkoztató kérdések)

Mi foglalkoztatta a két háború között a 1933. évi Pesti Hírlap 
vasárnapi melléklet olvasóit?

85 év távlatából újraolvashatjuk az üzeneteket, és össze-
hasonlíthatjuk a mai ember problémáival, bújával, bánatával, 
egyéb érzelmeivel. Mintha „semmit nem változott” volna a 
világ. De a sorok közt elbújtan kitűnik az akkori szilárd polgá-
ri felfogás, az erkölcs és normarendszer réseiben bizony meg-
kezdődött és látszani vált egy lassú átalakulás az első világhá-
ború következményeinek is köszönhető visszafordíthatatlan 
átváltozás, tönkremenés, fellazulás. Ez a polgári lét a második 
világháború végére, az 1940-es évekre, a darabjaira hullott az 
országban. Majd a kommunizmus - szocializmus politikája 
minden eszközzel szinte teljesen kiirtotta a maradék polgá-
ri világot – annak képviselőit - üldözve a vallást, kirabolva 
a gyártulajdonost, iparost, kisgazdát, a kulákot. Megtagadva, 
kicsavarva a hit által képviselt erkölcs alapjait, megváltoztat-
va az oktatást, elhallgatva, meghamisítva történelmünket, 
megfélemlítve a nemzet következő generációit az átkosban. 
A  többi pedig mára történelem, amit a kedves olvasó meg-
élt, vagy hitelesen megismert! Csak remélhetjük, hogy majd 
visszatekintve 85 évet a mába egy stabil felső- és erős közép-
osztályt találnak az utódok! Remélem, kedvüket lelik önök is 
a felelevenített hozzászólásokban, azok tanulságában és ma is 
aktuális mondanivalójában. Az eredetivel teljesen megegyező 
szöveget közlök, ami Varga János nagyapám által Pakson a 
Rosenbaum Ignác Könyvnyomda – Könyv- és Papírkereske-
désben beköttetett több kötetnyi Pesti Hírlap vasárnapi mel-
lékleteiből tallóztam.

1933. június

Magyar dicsőség
Ön felteszi a kérdést, hogy egyetemes emberi szempontból 
mit jelent, hogy valaki Magyar. Ha ugyanezt a kérdést más 
nemzet tagjáról teszik fel, pillanatig sem kell törnünk a fe-
jünket a feleletet illetőleg. A Német a reformációt, Kantot, a 
tudományt vagy Beethovent és a zenét, vagy Goethét jelenti, 
és mindenki megérti, hogy miről van szó. Az Angol a föld-
gömb területének egyötödrészét, és azt, hogy a művelt em-
beriség egyötödrésze eredetiben olvashatja Shakespearet. 

A Francia hivatkozhatik arra, hogy mindig a civilizáció élén 
haladt, kitermelte magából az enciklopédistákat, a francia 
forradalom tanait, a demokráciát. Az olasz a Cinquecentora 
mutat rá, vagy a humanizmusra, a római világforradalomra, 
amelynek egyenes leszármazottja gyanánt ünnepli magát. 
A  Magyar nem kérkedhetik sem nagy feltalálókkal, (meg-
jegyezném, hogy ezt később behoztuk) sem anyagi gazdag-
sággal, sem százmilliónyi néptömegekkel. De dicsekedhetik 
azzal, hogy keletről-nyugatra ő alkotta meg az első európai 

államot, amely a kereszténységnek és a nyugati kultúrának 
hitfője volt ezer esztendőn keresztül! Dicsekedhetik azzal, 
hogy rokontalanul, társtalanul, barát és pártfogó nélkül máig 
megtartotta nemzeti nyelvét, irodalmát, költészetét és zené-
jét! Hogy a maga lelkéből számarányán felül és minden tör-
ténelmi akadály ellenére hozzáadott az európai kultúrához 
annyit, amennyi neki magas rangot biztosít az emberiség 
történetében. És végül Magyarnak lenni annyit jelent, mint 
őrt állani a határon, amely után balkáni barbarizmus és keleti 
tunyaság kezdődik.

1933. július

Megbukott a fiam
Higgye el uram, nagyobb szerencsétlenséget is el tudok kép-
zelni, minthogy a fia gimnázium ötödik osztályában megbu-
kott. Minden attól függ, vajon a fiú egyébként életrevaló, erős, 
egészséges, jólelkű, jóravaló gyermek-e? S a bukásnak nincse-
nek–e olyan okai, amelyek a fiú lelki egészsége vagy erkölcsi 
lénye körül támaszthatnak jogos aggodalmakat?! Ez  utóbbi 
esetben természetesen tragikus a helyzet, de ha csak arról van 
szó, hogy a fiú nem szeret tanulni, jobban mondva nem szere-
ti a gimnázium ötödik osztályájának tantárgyait, akkor sem-
mi oka sincs a kétségbeesésre. A legtöbb apa abban a hiú és 
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beteges képzelgésben szenved, hogy fiából mindenáron urat 
kell nevelnie.

Roppant tévedés! Attól, hogy a fiú megbukott az ötödik 
gimnáziumban, még igen kitűnő iparos, kereskedő, vállalko-
zó vagy munkás lehet, derekasan megállhatja a helyét olyan 
körülmények között is, amelyek között a diplomás emberek 
menthetetlenül elvesznek! 

Mi természetesen nem a bukott diákok dicsőségét akarjuk 
zengeni, sőt, ellenkezőleg, mi is azt valljuk, hogy az értékes 
ember már diák korában is megmutatta a maga tehetségbeli 
és jellembeli értékeit. De ma nem olyan világot élünk, amely-
ben ne lehetne megtalálni mindenféle hajlamú gyermek szá-
mára a továbbképzés, az életrevaló előkészület, a pályaválasz-
tás és a boldogulás lehetőségeit. 

Talán legnagyobb szerencsétlensége a magyar középosz-
tálynak, hogy abban mindenki diplomát akar, a tudományos, 
politikai és a hivatalnoki pálya felé kacsingat, és nem tudja 
másként elképzelni az életben való érvényesülést, mint rang 
és tekintély révén! Az  élet pedig azt tanítja, hogy a legna-
gyobb rangot és tekintélyt az anyagi függetlenség adja, anya-
gi függetlenséget pedig diplomával sokkal nehezebb elérni, 
mint ügyes, szorgalmas munkával, élelmességgel és az egyé-
niségnek megfelelő kenyérkeresettel. Nyugodt lélekkel adja 
fiát olyan iskolába, amely polgári pályára nevel, és az élet cél-
jául a biztos megélhetést, az anyagi függetlenséget és az egyé-
ni boldogulást vallja!

1933. október

Mi pótolja az iskolát?
Az Ön társaságában azon vitatkoztak, hogy vajon lehet-e mű-
velt ember az, aki nem szerzett diplomát vagy nem végzett 
valamiféle magasabb rendű iskolát, akadémiát vagy egyete-
met? Erre vonatkozólag feltétlenül elegendőnek tartjuk, ha 
idézzük Önnek Carlyle szavait a modern egyetemről. „Az 
egyetemek a modern korszakoknak nevezetes és tiszteletre-
méltó alkotásai. A könyvek létrejötte az ő létüket is gyökere-
sen megváltoztatta. 

Az egyetemek akkor is keletkeztek, amikor még könyvek 
nem voltak kaphatók, amikor egyetlenegy könyvért egy nagy-
darab földet kellett adni. 

Ilyen körülmények között midőn valaki közölni akarta 
ismereteit, maga köré kellett gyűjtenie a tanulókat, színről-
színre kellett őket látnia. Azonban világos, hogy annál az egy 
körülménytől fogva, hogy a könyvek könnyen hozzáférhetővé 
válnak, az összes alapfeltételek töviről-hegyire megváltoztak. 

Amint a könyvnyomtatás feltaláltatott, minden egyetem 
részint átalakult, részint feleslegessé vált. A  tanítónak nem 
volt szüksége arra, hogy személyesen maga köré gyűjtse az 
embereket, hogy elbeszélje, élő szóval előadja nekik azt, amit 
tudott. 

Csak egy könyvbe kellett kinyomtatnia s minden tanuló tá-
vol s közel potom áron megszerezhette, saját tűzhelyénél be-
hatóan tanulmányozhatta. Ha utána gondolunk, azt találjuk, 
hogy minden, amit az egyetem és főiskola érettünk képes ten-

ni, még mindig ugyanaz, mint amit az első iskola megkezdett: 
arra tanítani meg, hogy miként olvassunk! Meg tanulunk ol-
vasni különböző nyelveken tudományokból, megtanuljuk 
egy rakás nyelvnek az alfabetjét és betűit. De a hely azonban, 
ahonnan az ismeretet magát megszerezzük, maga a könyv! 
Az, hogy mit olvasunk, ez után az attól függ, hogy a tanárok 
mindent megtettek-e, amire csak képesek voltak. A voltakép-
peni egyetem manapság a könyv! 

1933. október

Mit jelent a pénz? 
Elméletet faragni abból, hogy a pénz nem boldogít, hogy a 
pénzszerzés vágya nemtelen és megvetendő dolog, hogy a 
szegénység szent, véleményünk szerint meddő és üres böl-
cselkedés. A  gazdag ember, ha vagyonát tisztességes úton 
szerezte, semmivel sem kevésbé tiszteletreméltó, mint aki 
nélkülözések és szegénység közepette él. 

A gazdagságra való törekvés ésszerű és természetes embe-
ri ösztön. A pénz ugyanis legmagasabb emberi fokon az em-
ber erkölcsi függetlenségét jelenti, vagyis azt a szabadságot, 
amelynél az egyén édesebb és méltóságteljesebb állapotot el 
sem képzelhet. 

Ahhoz, hogy az ember lelkileg független legyen, éppúgy 
hozzátartozik az anyagi függetlenség is, mint az elme és a szív 
függetlensége és tisztasága. Függetlenséghez nem szükséges 
mértéktelen vagyon, a függetlenség nem szorít fényűzésre 
és kincsek gyűjtésére, de igenis rászorul arra a biztos anyagi 
alapra, amely az embert megvédelmezi a nyomasztó gondok-
tól és az erkölcsi bántalmaktól. Jól teszi, ha erre a független-
ségre törekszik, csak az eszközökben legyen választékos!

Az üzeneteket válogatta: Benis Brigitta
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Most van az ideje
A Katolikus Egyház március 25-én (kilenc hónappal Kará-
csony előtt) ünnepli Jézus Krisztus születésének hírüladását, 
amit Szent Lukács evangélista írt le. Az ünnep magyar el-
nevezése: Gyümölcsoltó Boldogasszony, ami elsősorban azt 
jelenti, hogy a „vad” emberiségbe Isten „beleoltotta” önmaga 
által az eredeti, az igazi embert, aki majd megfelel elvárásai-
nak – maradandó gyümölcsöt – üdvösséget terem. Ezért ez 
az elnevezés valóban találó hasonlatot hordoz.

De azt a tartalmat is jelzi, hogy a koratavasz az ideje, hogy 
a vad, értéktelen termést hozó facsemetékbe beoltsuk a jó, 
nemes, értékes termést hozó gyümölcsfajtákat. Most nem 
vallási kérdésről szeretnék írni az olvasóknak, hanem na-
gyon is gyakorlati dologról. A Faddi Hírek előző számában 
Benis Brigitta már írt erről. Nem szándékom az Ő „kenyerét 
elvenni”. De ha valakinek kedve támadna, hogy megtanulja 
a gyümölcsfa-oltást, mielőbb keressen meg, mert valóban, 
itt az ideje. Nagyon szívesen megmutatom bárkinek, nem 
ördöngösség, régebben majdnem minden falusi gazda, de 
sok parasztasszony is tudott gyümölcsfát oltani.

A magunk által oltott fa biztosan olyan termést hoz majd, 
amilyenről az oltóágat vágtuk. A készen vásárolt oltványok 
esetében ez sajnos nem mindig így van. „Nem olyan lett, 
mint amit kértem a faiskolai árusnál.” Ha magam oltom, 
magam tudom megválasztani a kedvelt fajtát.

Tréfásan mondta egy kedves barátom: „most elfelejtett tél 
lenni.” Legalábbis eddig úgy látszik. Korábban indul a ve-
getáció, így kora tavasszal esedékes oltással sem várhatunk 
március végéig. Először is mielőbb le kell metszeni és bizton-
ságosan tárolni az oltásig azokat a gallyakat, amiket majd fel-
használunk az oltáshoz. Mert később, ha megindul a fákban 
a nedvkeringés, már nem lesznek használhatók. Nem aka-
rok itt biológiai, vagy kertészeti szakkifejezésekbe bonyo-
lódni. Ha van otthon, az udvaron, a kertben, vagy akárhol 
a telken olyan facsemete (magról kelt [vad] alma, körte, cse-
resznye, szilva, vagy bármi egyéb, esetleg gyökérről kinőtt 
sarj), amit érdemes lenne beoltani, mert azok majd értékte-
len, apró, fanyar termést hoznak, mielőbb keressenek meg, 
szívesen elmegyek, és meglátjuk, mit lehet tenni vele? Nem 
kerül semmibe. Szerencsés esetben néhány év múlva szed-
hetik a finom gyümölcsöt, főzhetik a baracklekvárt, vagy a 
pálinkát. De így meg tudjuk menteni a már elöregedett, vagy 
félig már kiszáradt, kedvelt fajtájú gyümölcsfánkat is úgy, 
hogy helyette ugyanolyan fajtájú oltványt készítünk róla. 
Mire az öreg fa teljesen elszárad, már lesz ugyanolyan fajta, 
de fiatal fa helyette. Van nekem is néhány kiváló fajtájú fiatal 
gyümölcsfám, amiről szívesen adok, vagy viszek oltógallyat. 
Várom azokat, akik meg szeretnék tanulni nagyszüleink 
egyik nagyon egyszerű és hasznos mesterfogását. A szapo-
rítás másik formája a szemzés, de annak augusztus az ideje, 
arról talán majd akkor írok.

 Rostás Jenő István plébános 

Z Ö L D R O VA TS P O R T

Karate beszámoló
Utolsó cikkünk óta a várt, verseny nélküli átmeneti- és pihenő-
időszak következett faddi karatékáink életében.

A decemberi utolsó előtti nagy megmozdulás a téli övvizsga 
volt, ahol minden karatékánk sikerrel vette az akadályokat és 
magasabb fokozatba lépett.

Karácsonyi műsorunk idén is fergetegesre sikerült, megtöltöt-
tük a Művelődési Ház nagytermét. 

Minden csoportunk ismét ízelítőt adott tudásáról pár perc 
erejéig, mely egy kis szelete a mindennapjaink tevékenységei-
nek.

Ajándékosztás, díjátadó protokoll után ismét összefoglaló fil-
met láthatott közönségünk az év pillanatit kicsit felidézve, majd 
kötetlen beszélgetéssel, vendéglátással zártunk.

Köszönet mondunk Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
egész évben nyújtott anyagi és természetbeni erőforrásaikért, 
melyekkel jelentős mértékben segítik Szakosztályunk eredmé-
nyes működését. 

A Januári alapozás természetesen kezdetét vette, hiszen eb-
ben a tavaszi idényben 2 versenyzőnket is delegáltuk az ifjúsági 
keretbe eredményeik és teljesítményük alapján. 

Utánpótlás csoportunk is rendületlenül teszi dolgát, elindult 
a tehetség kiválasztás, és ha minden feltétel adott lesz, a tavaszi 
utánpótlás versenyen már többen is szerepelni tudnak!

 Bali Ervin

Sárkánnyal a jégen

2018. február 16-án került megrendezésre Budapesten az I. Jég-
sárkány verseny a Városligeti Műjégpályán, melyen Sárkányhajó 
Szakosztályunk is részt vett.

Első olyan versenyünk volt ez, ahol a hajót jégen láttuk „fut-
ni”, és speciális, ehhez tervezett „lapátokat” vehettünk kezünkbe.

A futamokban több világbajnok helyezett csapat közt indul-
tunk, ahol keményen helytálltunk a kihívásnak.

Gratulálunk a résztvevőknek: Fenyvesi István, ifj. Fenyvesi Ist-
ván, Fenyvesiné Beda Zsuzsanna, Gyarmati Dénes, Hostyánszki 
Andrásné, János Orsolya, Letenyei Krisztina, Mátéke Zoltán, ifj. 
Rezicska Antal, Rezicska Antalné.

Dob: Fenyvesi Zita, kormányos: Tóth András voltak.
 Bényi Andrásné
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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!

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

Keressen minket a facebook-on is!  |  facebook.com/vitamintanya

Kínálatunkból:

• bébiételek széles választékban kedvező áron

• baba kellékek

• SCITEC termékek

• gluténmentes termékek

• gyógyteák, gyógynövények, krémek

• SOLIO termékek

• vitaminok , étrendkiegészítők

• mosószóda, mosódió stb.

Faddon a Béke utca 1.
szám alatt található 

VITAMIN TANYA
 (Műv. ház)

Nyitva tartás:
H-P: 8–12 • 14–17

Szombat: 8–11

Helyben és 20 km-es 
körzetben ingyenes 

kiszállítás

Sok szeretettel várok
minden kedves 

vásárlót és érdeklődőt!

Elindult webáruházunk is!
www.vitamintanya.unas.hu

Dombori u. 48. szám alatt klimatizált 
feldolgozó működik, mely egész évben 

alkalmas a sertés hagyományos módon 
(csak konyhasóval) történő feldolgozására.

Füstölt sonkák,  

szalonnák, kolbász, szalámi, 

hurkafélék stb.
Árusítás:

Minden péntek és szombat délután 14 órától 
a telephelyen – Dombori u. 48.,

és szombaton a helyi piacon.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Heronyányi Jánosné

0620/336-25-56
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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

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



23Faddi Hírek

TÁP, TAKARMÁNY ÉS 
 KISÁLLAT ELEDELEK

FEHÉR OSZKÁR 
7133 FADD, Mátyás király u. 37.

 NYITVA: hétfő-péntek: 8-1130; 14-17
 szombat: 8-11

FERKELT SÁNDOR autószerelő

7133 Fadd, Béke utca 94.
 Tel.: 06/30-851-0577

Számítógépes diagnosztika, 

Elektromos rendszerek javítása, 

Műszaki vizsgára történő felkészítés, 

Teljes körű autójavítás 

Gumiszerelés, centírozás
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HÚSVÉTI JÁTSZÓT
szervezünk  
a Művelődési Házban  
2018. márc. 28-án,  
szerdán, 10–12 óráig

Szeretettel várjuk  
a gyermekeket,  
anyukákat,  
nagymamákat!

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Fülöp János polgármester

Szerkesztőség címe: Művelődési Ház

7133 Fadd, Béke u. 1. Tel.: (74) 447-460

Szerkesztő: Pál Magdolna

E-mail: kulturfa@tolna.net,  

ikszt.fadd@gmail.com

ISSN: 2060-4165

Nyomdai munkák:  

ATOMIX Kft. Nyomdaüzem

Felelős vezető: Gergely Judit Etel

Tördelés: Szabó Szabolcs, Schubert Miklós
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