Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2018. május

FLÓRIÁN NAPI JUBILEUMI PROGRAM

2018. május 12.
9.10
Tűzoltószerek felvonulása
9.30-10.30 Szentmise a tűzoltókért a Római Katolikus templomban.
A szentmise során a Fadd ÖTE csapazászló megszentelése.
Tűzoltó gépjárművek megáldása.
Ezt követően kopjafa avatás, szentelés, koszorúzás a tűzoltószertár udvarában.
14.00
Programok:
– Látványos tűzoltási és roncsvágási bemutató. Fadd ÖTE és a hivatásos (Szekszárdi,
Paksi), valamint önkormányzati (Tolnai) tűzoltók közös bemutatója.
– Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL)
közreműködésével kötélpálya a parkban. (Kalandpark)
– Tűzoltó autók megtekintése
– Füstsátor
– Gyerekjátékok, programok
– 17 órakor habparty
16.00
Kiállítás megnyitója, bemutatása, rajzpályázat eredményhirdetése a Műv.házban.
20.00
Jótékonysági Tűzoltóbál – nem csak tűzoltóknak!
„... az isteni dicsőség részesei lehetünk.”
(Róm 5,2)

HÍVÓ SZÓ
A Faddi Római Katolikus
Templom Búcsújára,
Szentháromság ünnepére

2018. május 27-én
(vasárnap)

9 órakor:
ZARÁNDOK testvérek fogadása Tolna, Gerjen,
Dunaszentgyörgy, Tengelic-Szőlőhegy, Paks, Szekszárd
10 órakor:
ÜNNEPI SZENTMISE, melyet
Zatykó László ferences szerzetes és
Rostás Jenő István faddi apátplébános celebrál
A szentmisén szolgálatot végeznek:
a Szekszárdi Törvényszék kórusa
Dr. Andódi László vezetésével
a faddi Boróka Ének- és Néptánc Egyesület énekkara
Szemerey Eszter vezetésével
11 órakor:
Azbej Trisztán helyettes államtitkár előadása,
melynek címe: Keresztényüldözés napjainkban
12 órakor:
SZERETETVENDÉGSÉG

Legyünk együtt szeretetben!

2

Faddi Hírek
ÓVODA

KISMANÓK-VILÁG

Úgy érezzük, szinte most kezdődött meg az év, és máris az
évzáró és anyák napi műsort gyakoroljuk a gyermekekkel,
és a ballagást tervezgetjük gondolatban. Elrepült az idő!
Ígéretemhez híven beszámolok a jótékonysági bálról és a
farsangról is.
A felnőttek idén is hajnalig jót mulathattak a jótékonysági bálunkon. Köszönjük, hogy újra ilyen sokan megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek, kíváncsiak voltak
a műsorra és ilyen módon is támogatni szerették volna
a gyerekeket és óvodánkat. Kolléganőink sok erőfeszítést
kívánó munkája is megérdemelt sikert hozott, hiszen
most is fergeteges volt a táncprodukció. A táncot ezúttal
is Acsádi Sándor Istvánné és Nagy Anita óvó nénik koreografálták és tanították be.
A gyerekek a farsangi bálon ötletes jelmezekben ropták
a táncot. Ehhez Domokos András szolgáltatta a zenét és
gondoskodott a jó hangulatról.
A sok befektetett munka meghozta a gyümölcsét, hiszen a két bál együttes bevétele rekordot döntött idén.
Köszönjük mindazoknak a fáradozását, akik segítettek
nekünk ebben, akikre mindig számíthatunk. A bálok bevételét udvari játékok vásárlására szeretnénk fordítani.
De hiába ébresztgettük a medvét, riogattuk a telet jelmezekkel, a kisze bábot mégis térdig érő hóban égettük
el. Sajnos ez sem hozta meg a várt sikert, mert a tél jó
ideig, minden igyekezetünk ellenére, tartotta magát.

Március 8-án nem csak virággal köszöntöttek bennünket, hanem most már hagyománnyá váló nőnapi vacsorával lepték meg óvodánk dolgozóit. Köszönet ezért
a lélekmelengető alkalomért Kiss Csabának és az anyagi
támogatóknak.
Márciusban volt Acsádi Sándor Istvánné minősítő vizsgája, amit kiválóan teljesített. Gratulálunk neki!
Tóth Mária nem volt ennyire szerencsés, mivel az ő időpontját törölték és elhalasztották áprilisra, így ő még izgatottan várja a minősítése eredményét. Nekünk azonban
nincs kétségünk afelől, hogy ő is hamarosan ünnepelhet.
Nyomdokaikban haladva Fehérné Hága Renáta, Nyuszi
csoportos óvó néni is jelentkezett a minősítési eljárásra.
Rakiczkiné Bali Mónika is sikeres vizsgán van túl bölcsődei kisgyermek nevelő és gondozó végzettséget
szerzett. Neki is gratulálunk ehhez!
A Víz világnapján minden csoport felkerekedett és elsétáltunk a Duna-partra. Útközben megcsodáltuk a hó
alól előkandikáló virágokat, az ébredező természetet.
Vízmintát vettünk a Duna vízéből, a vízcsapból és még
havat is volt lehetőségünk olvasztani-megfigyeltük, öszszehasonlítottuk őket. A hattyúk is vártak már ránk, meg
is etettük őket egy kis maradék kiflivel.
Húsvét előtt csoportonként 2-3 gyermek számára biztosított lehetőséget húsvéti játszón való részvételre a Tolnai Családsegítő pályázata. A gyermekek visszaérkezésük
után ki sem fogytak élményeik meséléséből.
Izgatott várakozás után megérkezett a nyuszi is az oviba. Először azt vettük észre, hogy az ovi udvarát homokozó játékok, csoki nyuszik, Kinder tojások borították el,
amit szorgos kis kezek nagyon gyorsan össze is gyűjtögettek.
Aztán mikor visszamentünk a termeinkbe, az addigra
ott gondosan megépített fészkek is megteltek ajándékokkal a gyermekek nagy örömére.
Persze a locsolkodás sem maradt el. A kisfiúk büszkén
mondták el a versikéket, a csinosabbnál- csinosabb kislányok pedig a locsolást finomságokkal hálálták meg. Senkit nem fenyegetett ezen a napon a hervadozás veszélye.
Idén az Idősek Napközi Otthonába a Nyuszi csoportosok látogattak el. Vidám, táncos kis tavaszi műsoruk
örömet vitt a régi falak közé. A hagyománnyá vált kölcsönös ajándékozással és vendéglátással zárult a délelőtt. A
gyerekek úgy belemelegedtek, hogy amikor visszaértek az
oviba, még akkor is ropták volna a táncot.
Nagycsoportosaink már két alkalommal vehettek részt
az iskolában Iskolahívogató rendezvényen, amit nagyon
élveztek. Megismerkedtek az iskolával, tanító nénikkel.
Szükség is volt erre, hiszen megtörtént az iskolai beiratkozás is. Számunkra ez mindig könnyes-mosolygós
pillanat, mert az eddig évek óta nevelgetett, szeretgetett
gyermekeink kirepülnek, de mindig tárt karokkal várjuk
vissza őket, hogy meséljenek élményeikről, sikereikről.
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ÓVODA
A Maci és a Katica csoportosok április elején kiránduláson vettek részt. Budapesten jártak bábszínházban, ahol
– Boribon, a játékmackó – című előadást nézték meg.
Aztán máris elérkezett a Bóbita vers- és prózamondó
versenyünk.
A középsősök még izgatottan, a nagyok pedig bátran
és nagy átéléssel mondták el a sokat gyakorolt versüket
a lelkes közönségnek. A zsűri nehezen döntött idén is és
végül ezt a sorrendet állította fel.

Középsősök:
1. helyezett: Berecki Karmen – Maci csoport
2. helyezett: Tóth Jázmin – Pumukli csoport
3. helyezett: Kiss Emma – Maci csoport és
Sáfrány Maja – Süni csoport
Nagyok:
1. helyezett: Bali Levente – Maci csoport
2. helyezett: Lizák-Pető Nóra – Pumukli csoport és
Bognár Nóra – Süni csoport
3. helyezett: Verőczei Ádám – Pillangó csoport és
Kirtyán Zita – Nyuszi csoport
Persze a jutalom sem maradhatott el, amit már felszabadultan vett át minden versmondó gyermek.
A Nyuszi csoportosoknál nagy érdeklődés mellett zajlott a nyílt nap. Gyerekek, szülők örömmel töltötték el
együtt a délelőttöt. A gyermekek megmutathatták milyen
ügyesek már, a szülők pedig büszkén figyelhették csemetéiket.
A többi csoport idén ismerkedési est szervezését tervezi.
Nagy öröm ért bennünket, amikor meghívó érkezett
kolléganőnktől, Zsidó Anitától és párjától, Kiss Lászlótól,
amelyben arról értesítettek bennünket, hogy hivatalosan
is összekötik életüket gyermekeik, Márk és Lili, és családjuk jelenlétében. Boldogok voltunk, hogy mi is részesei
lehettünk ezeknek a szívmelengető és megható pillanatoknak. Kívánjuk, hogy olyan szeretetben és egységben
éljék az életüket, ahogy azt a meghívójukban szereplő
idézet is érzékelteti. Én pedig itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy úgy is, mint Anita egykori óvó nénije, kifejezhessem, hogy milyen jó volt látni az őszinte,
tiszta örömüket. Mindannyian szívből gratulálunk nekik!
Folyamatosan zajlik a beszoktatás, gyarapodnak bőségesen a csoportok. Duplán lógnak a törölközők a mosdókban, ágyak vannak még a babakonyhákban is, zsúfoltak
az öltözők, bekerült a termekbe az ötödik asztal is.
Sok-sok program vár ránk a visszalevő másfél hónapban is. Így aztán a következő cikkben is lesz miről beszámolnunk. Reméljük akkor is számot tarthatunk az
érdeklődésükre!
Sersli Zoltánné, Vera néni,
a Sünikék óvó nénije
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Áldás, békesség!

Pünkösd ünnepe, a Szentlélek ünnepe
Az első pünkösdről így számol be a Szentírás:
„1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte
az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek
meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik,
hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között
éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és
nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták:

„Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e?
Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban
és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia
vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények,
zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi
nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.” Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól:
„Mi akar ez lenni?” (Apcsel, 2, 1-12)
Somogyi Imre költő így vall a ma is jelenlévő Szentlélek
bennünk, emberekben való munkájáról:

JÖJJ EL, SZENTLÉLEK!
Fájó emberszívbe,
mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe,
mint hódító dallam,
zokogó sírásra,
mint öröm harangja,
életnek, tavasznak
hívogató hangja:
Jöjj el, Szentlélek!

Kis gyermeki szívbe,
mint a csengő ének,
ártatlan lélekbe,
mint a vidám élet,
ezüstkacagással,
angyalseregekkel,
atyai mosollyal,
igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!

Szomorú özvegyhez,
mint a remény napja,
éhező árvákhoz,
mint az árvák atyja,
könnyek törlésére,
orvosság-adásra,
testvéri szent csókra
és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!

Gyenge női szívbe,
mint az erő lángja,
kereső lélekbe,
mint lobogó fáklya,
kedvesség és jóság
langyos fuvalmával,
a szelíd Megváltó
gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!

Családi tűzhelyre,
mint a hit szikrája,
- békesség, boldogság
borulván így rája, magas palotáknak
fényes nagytermébe,
kicsi házikóknak
virágos csendjébe
Jöjj el, Szentlélek!

Bűnnek tengerében
hánykodó habokra,
minden nemzetekre,
kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával,
Jézus szerelmével,
az örök Atyának
örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!

Ezzel a verssel kívánok minden kedves olvasónak áldott pünkösdi ünnepeket.
Valamint ezúton hívjuk Önöket ünnepi alkalmainkra:
pünkösd első napján:

május 20. 10:00 úrvacsorás istentisztelet a templomban
pünkösd második napján: május 21. 10:00 úrvacsorás istentisztelet és felnőtt konfirmáció a templomban
Csomós Balázs
református lelkipásztor

Húsvéti játszóház a művelődési házban. Köszönjük Horváth
Krisztinának az ajándék tojásalátéteket!
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„Ne nyugtalankodjék
A ti szívetek, Se ne féljen…” (János 14:1)

Aggódásainkról

Hála Istennek, meglátogatott a tavasz bennünket. Testünknek, lelkünknek jót tesz „lubickolni” a Nap sugaraiban. Nekem is sokat
jelent ez: a világosság, az udvar tágassága, a virágzó fák koronája,
a zöld pázsit puha érzése, muskátlim napról-napra kibontakozó virága, a meleg szellő susogása…
Ültetem a virágokat, tervezgetem piciny parkunkat, képzeletemet szabadjára engedve átprogramozom udvarunkat, mikor villámként csap belém az a gondolat, hogy le kell tennem a szerszámokat a kezemből. Meg kell írnom a cikkemet. (Köszönöm a felkérést
hozzá!)
Lapzárta lesz 20-án.
Csaponganak gondolataim, hogy miről is írjak?
Úgy tűnik, sok-sok témát körbejártam már. De vajon melyek
voltak azok? (Milyen szörnyűnek tűnik, hogy nincs egy témavezető
listám…) Viaskodni kezdek a már feledékenységre hajlamos emlékeimmel és elkap a kétség: „biztosan írtam már az aggodalmaskodásról régebben!!!” Nem lehet, ha másodszor is nekirugaszkodom
ennek, akkor megterhelem kedves Olvasóimat az ismételgetésemmel???
S egyszer csak magamon mosolyogva, a fejemhez csapok: Hát
igen, ha a gyakorlat megelőzi az elméletet. Még el sem kezdem az
írást az aggodalmaskodásról, én máris csordultig vagyok félelemmel, szorongással, nyugtalansággal.
Igen! Azt hiszem, hogy hozzá nőtt az aggályoskodás a mindennapjainkhoz. Olyannyira, hogy már észre sem vesszük mérgező hatását. Pedig ez lassan ölő toxin! Lebénulhat, belehalhat a lélek.
Nem mondok újat vele, hogy mennyi mindenért tudunk mi
emberek nyugtalankodni, aggódni. Családunkért, karrierünkért,
egészségünkért, holnapunkért, megélhetésünkért… és folytathatnám a listát hosszú-hosszú sorokon keresztül. Tesszük ezt akkor
is, amikor tisztában vagyunk azzal, hogy ez a fajta félelem ellopja
a nyugalmunkat, a megelégedettségünket, a bátorságunkat, a békességünket, a bizalmunkat, az Isten gondviselésébe kapaszkodó
hitünket, személyiségünket, egészségünket, az éjszakáinkat.
Az aggodalom pusztít! Fojtogat! Nehéz teher!
Tudom, hogy nem könnyű, de vajon teszünk-e érte, hogy ez ne
így legyen? Biztos, hogy erre igen a válaszunk?
Példaként említeném Linda Dillow-tól ezt a történetet:

„A jobb megértés kedvéért képzeld magad elé a Niagara-vízesés
tetejét. Kötél van kihúzva a víz fölött. A kötélen egy ember áll talicskával, amiben egy száz kilós bernáthegyi ül. A tömeg ámulattal
figyeli, amint a férfi előre-hátra tologatja a talicskát a vízesés fölött,
benne a hatalmas kutyája.
Ötödik sikeres útja után a férfi odafordult a tömeghez, és ezt
mondja: Könnyedén át tudok tolni egy férfit vagy egy nőt is a vízesés fölött ebben a talicskában. Elhiszik? Te is ezt gondolod: Semmi
kétség! Végül is, a legtöbb ember kevesebb, mint száz kiló, és nem is
mocorogna annyit, mint ez a hatalmas kutya.
Amint élénken bólogatsz, hogy elhiszed, oda fordul hozzád, rád
mutat, és ezt mondja: Üljön be!”
(Hát eddig a képzeletünket is igénybekérő történet.)
Jézus azt mondja, hogy hagyjuk abba az aggódást! Több az élet
ennél: Ő azt mondja, hogy: „Nézzétek meg az égi madarakat: nem
vetnek, nem aratnak, csűrben sem tartanak, és Mennyei Atyánk eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?
Azt mondja Krisztus, hogy: „Aggódásával ki tudná meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Úgy bíztat bennünket, hogy
„ne aggodalmaskodjatok a holnap felől…”
„Elég minden napnak a maga baja.”
Miért bátorít bennünket? Mert nagyon jól tudja, hogy az aggodalom hiábavaló. A gondok ártanak a belső embernek. Ezért mondja Péter apostol, hogy „minden gondotokat őreá vessétek, most néki
gondja van reátok.” (I. Péter 5:7)
Ha ezeket a Krisztusi bíztatásokat teljes szívvel, lélekkel, erővel,
akarattal elhisszük, akkor meglátjuk, hogy a felhők mögött felragyog a Nap. Egyszer csak hálásabb lesz a szívünk mindenért. Kevesebbet panaszkodunk, mérgelődünk, dühöngünk. Már tudunk adni
magunkból a másiknak valami jót. Már nem akarjuk a lelkünkben
lévő ürességet tárgyakkal megtölteni. Már el tudjuk engedni mindazt, amit görcsösen tartottunk eddig a kezünkben.
Higgyük el, hogy a Kőszikla (=Krisztus) nem rogy össze, bármennyi terhet is teszünk rá. Adjuk Neki gondjainkat!
Deméné Miksa Zsuzsa nyugalmazott ref. lelkész

M E G R E N D Ü LT S Z Í V V E L
gondolunk Bitterné Szeri Ildikóra; Egyesületi
társunk életére és halálára, aki 42 évesen fejezte be földi küldetését.
4 évnyi példaértékű, reménnyel teli, türelemmel viselt szenvedése után búcsúztunk el tőle.
Temetése március 14-én volt a faddi r.k. templomban és temetőben.
Együtt érezve, vigasztalást kérve gondolunk a
gyászoló Családra: az édesanyára (aki Egyesületünk vezetőségi tagja), a férjére, gyermekére,
rokonaira, barátaira egyaránt. Ők azok, akik
több frontos küzdelemben kénytelenek átélni,

hogy milyen törékeny az emberi élet, és, hogy
mit jelent az egészség elvesztése, ha egy szerettünkről van szó.
Az Ő gyászuk a miénk is! Átérezzük fájdalmukat mindannyian.
Egyik társunk (bizonyára nem véletlenül) bukkant rá B. Szabó Károly versére Ildikó halálakor.
Hadd csomagoljuk be szívünket mi is e sorok
közé.
Tegyünk a Szívünkért Egyesület tagjai nevében:
Deméné Miksa Zsuzsa

Ha
Ha majd elmegyek,
őrizd, ami voltam.
A köveket,
amikben elbotoltam.
A fényeket,
mik sajogtak, miket hittem.
És ne félj majd,
a kínokat magammal vittem.
Mindent, ami fájt.

Éhes éjjeleket,
keserves homályt.
S itt hagyom a szépet.
Amit vágytam,
ami éget.
Ha majd elmegyek,
őrizd,
hogy ne féljek elmenni.
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Környezetvédelmi nap az alsó tagozaton

Április 4-én a tavaszi szünet utáni első
tanítási napot nem tanulással töltöttük.
Az alsó tagozatos gyerekeket a délelőtt folyamán játékos akadályversenynyel vártuk. A program szervezői Oláh
Magdolna és Szőke Zoltánné voltak.
A reggeli gyülekező után a résztvevők
egy színes környezetvédelmi kitűzőt
kaptak. Gerendai Mariann zenés bemelegítésével indult a nap. A hangosításról
Bogdán György gondoskodott. Az alsós gyerekekből 7 vegyes korosztályú
csapatot alakítottunk. Egy-egy tanító
néni kíséretével vonultak különböző
állomásokra. Örömmel vettük, hogy
néhány szülő is csatlakozott hozzánk.
A csapatok első feladata menetlevél és

Néptáncos
iskolahívogató
Március 23-án második alkalommal vártuk
szeretettel az iskolánkba készülő nagycsoportos óvodásokat iskolahívogató programunkra.
Ez alkalommal néptánc foglalkozással készültünk számukra.
A tavasz későn érkezett, így megpróbáltuk
előcsalogatni a napocskát Bogdán György
tanár bácsi tambura kíséretére. A gyerekek
nagyon lelkesen énekelték a „Süss fel nap…”
kezdetű dalocskát.
Gyerekkorunk egyik kedvence volt, de talán
mostanra kicsit feledésbe merült a „Tulipánból
paprika…” című játék. Bali Ervinné Edit néni
előre elkészített hajtogatott lapon mutatta be
a vidám mondókát.
Ezt követően színes tulipánokon táncoltunk,
majd különböző ügyességi táncpályák segítségével ismerkedhettek meg a gyerekek a magyar néptánc alaplépéseivel.
Szőke Zoltánné Márti néni ugróiskolával és
babzsákokkal várta a kis ovisokat. Bogdán
György és Nagyné Fodor Irén tanítók a tulipános pályán a páros és páratlan ugrós lépéseket
gyakoroltatták. Edit néni a szintén rég elfeledett gumikötelek segítségével ugráskészséget
fejlesztett.
A foglalkozás végén a szülőkkel közösen egy
moldvai körtáncot tanultunk. Mindenki kellemesen elfáradt. A gyerekek örömmel vették
kezükbe a számukra elkészített ajándékot,
mellyel saját maguk is eljátszhatták a tanult
mondókát.
Bali Ervinné

csapatzászló készítése volt. Ezen felül
plusz pontért csapatnevet és csatakiáltást is kitalálhattak a gyerekek. Zászlóval a kezükben indultak a csapatok a
község különböző pontjaira. Az egyik
tanteremben környezetünk védelmével
kapcsolatos videót tekintettek meg, és
ahhoz kapcsolódó tesztet töltöttek ki.
A következő helyszín a park volt. Itt játékos keretek között szelektív hulladékgyűjtés volt a feladat. A komplejárónál a
Föld védelmével kapcsolatos képkereső
rejtvényt kaptak a tanulók. Ezután a
strandon egy játékos vízhordással hívták fel a figyelmet a kollégák a víz védelmére. Ez a ,,pancsolós” feladat volt a
gyerekek kedvence. A Vízmű előtt a ter-

mészetbe nem illő előre elhelyezett tárgyakat kellett megkeresni. A tárgyakon
lévő betűkből az „Óvd a Földet!” mondatot lehetett összeolvasni. Az utolsó
állomás az iskola udvarán ismét mozgásos volt, célba dobás, célba rúgás. Végül összesítettük a pontokat, eredményt
hirdettünk. A gyerekek jutalma ezért az
eredményesen eltöltött napért a későbbiekben egy finom gyümölcssaláta elkészítése és elfogyasztása lesz.
Köszönjük a kollégáknak, a szülőknek munkájukat. Programunk elérte
célját, sikerült felhívni a kisgyermekek
figyelmet környezetünk védelmére.
Szőke Zoltánné, Oláh Magdolna

Szavalóverseny az alsó
tagozaton

Már hagyomány nálunk, hogy „A Könyv Hete” keretében minden évben szavalóverseny kerül megrendezésre
iskolánkban. A szép számú jelentkezőnek köszönhetően
idén is a művelődési ház adott otthont rendezvényünknek. A versmondókat és a vendégeket az alkalomhoz
illően szépen berendezett nagyterem fogadta, melyhez a
művelődési ház dolgozóitól kaptunk segítséget. A résztvevők szabadon választott versekkel készültek. A zsűri
értékelte a szavalatokat, figyelve azt is, mennyire illik a
versenyző személyiségéhez a választott vers. Évfolyamonként az 1-3. helyezett versenyzők oklevelet és könyvet kaptak. Minden kis versenyző munkája elismeréseként emléklapot vihetett haza.

Helyezések az alsó tagozaton:
1. évfolyamon:
1. helyezés
2. helyezés
3.helyezés
2. évfolyamon:
1. helyezés
2. helyezés
3.helyezés
3. évfolyamon:
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
4. évfolyamon:
1. helyezés
2. helyezés
3.helyezés

Novák Dorina Anett 1.a
Rácz Dávid Márk 1.b
Geösel Liliána 1.b, Szabó Szófia 1.a
Fehér Zsolt 2.a, Schafler Dóra 2.b
Csehák Fédra 2.a
Bedzsula Eszter 2.a
Prisztacs Gerda Andrea 3.b
Bali Anna 3.b
Deli Kíra 3.b, Orsós Noémi 3.b
Mosonyi Dániel Péter 4.a
Bognár Nóra 4.a
Pápai Barbara 4.a

Nagyné Fodor Irén mkvez.
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A Faddi Általános Iskola tanulói első ízben
vettek részt a február 20.-án rendezett Hollós László Tolna Megyei Természetismereti Versmondó Versenyen, melynek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központ adott otthont. Az intézmény több,
mint 25 éve szervez Tolna megye általános
iskolás versmondói számára – a természet
szeretetére nevelés és a környezettudatos
szemlélet formálás szándékával versmondó
versenyt. Idén 13 általános és középiskolából összesen 77 versenyzőt neveztek felkészítő tanáraik. A diákok 4 korcsoportban
versenyeztek. A Faddi Általános Iskolából
Acsádi Petra, Kiss Gréta, Lencsés Noémi, Rácz Petra, Schafler Evelin, Szendi Laura kiválóan szerepeltek. Nem keserítette el őket, hogy nem lettek dobogósok,
sőt tovább inspirálta őket az a felismerés,
hogy először mérettettek meg, és máris az
élmezőnyben tudhatták magukat.
A Faddi Általános Iskola drámacsoportja ebben a tanévben a karácsonyi műsoruk
után másodszor léptek színre: április 19-én
a község ovisainak adták elő A süket király című jelenetet. A bemutató nem kötődött alkalomhoz. Igazi apropója a dráma

Drámás-hírek

szakkör egyik foglalkozásán született: miután felolvasták a tagok az említett darabot,
egyhangúan kérték, hogy ezt eljátszhassák
az ovisoknak. A szerepek elosztása szinte
azonnal és minden vita nélkül megtörtént:
a kis „színészek” máris magukénak tudták
az általuk választott alakokat (és természetesen a szöveget).
Az előadás napján a szereplőkön kisebb
feszültség lett úrrá, mikor meglátták a közönséget, hiszen a Művelődési Ház nagyterme zsúfolásig megtelt a rengeteg kisgye-

rekkel, szülővel, nagyszülővel, óvó és tanító
nénivel, osztálytársakkal.
A publikum hallhatóan és látványosan
élvezte az előadást, hiszen már közben is
tapsoltak, kacagtak. A kulisszák mögött is
alábbhagyott a kezdeti izgalom, a szereplő gyerekek élvezettel és élvezetesen játszottak. A műsor végén szó szerint táncra
perdítették a nagyérdeműt is. ... A függöny
még le sem gördült, máris azon tanakodtak,
milyen témájú legyen a következő darab.
Csergőné Homoky Orsolya
Családi délutánt szervezünk
a művelődési házban
babáknak és kicsit nagyobbaknak
2018. június 24-én, vasárnap,
16-tól 18 óráig!

Nyári játszóházba hívjuk
a gyermekeket
2018. július 3. (kedd)
és 2018. július 6. (péntek)
közötti napokon
a művelődési házba.

„A matematika a tudományok kapuja és kulcsa.”– Roger Bacon
Nagyon örülök, hogy iskolánkba sok tehetséges, matematikát
szerető gyerek jár, akik össze is mérik tudásukat különböző versenyeken. Természetesen nagyon sok segítséget kapnak tanítóiktól, tanáraiktól is. Itt szeretném megköszönni Fehér Andreának
és Szőke Zoltánnénak a szervezőmunkát, Bánvölgyi Ildikónak,
Szabóné Antus Anitának, Csehák-Antus Zsuzsannának, Pappné
Csató Csillának, Dömény Krisztinának, Kissné Szűcs Nórának és
Dursztné Palásti Gabriellának a felkészítést.
Elsőként a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulója
került megrendezésre: 2018. február 16-án utaztak Szekszárdra a
résztvevők, ahol az elért pontszámok alapján a következő iskolai
rangsor született:
Szendi Ramóna 4.a. osztály, Acsádi Petra 5.b. osztály, Pápai Barbara 4.a. osztály, Mácsik Fédra Anita 4.a. osztály, Vass Botond 4.a.
osztály, Baros Inez 5.a. osztály, Szendi Laura 7.a. osztály, Kurucz
Boglárka 7.a. osztály, Rakiczki Ákos 4.b. osztály, Kiss Csaba 4.a.
osztály, Mosonyi Dániál Péter 4.a. osztály, Bóvári Márk 5.a. osztály, Kiss Gréta Anett 6.a. osztály, Lencsés Noémi 7.a. osztály, Bognár Nóra 4.a. osztály, Bedzsula Ferenc 5.a osztály.
Február 21-én tartottuk iskolánk Reál Munkaközössége által
szervezett MATEKRA FEL! helyi versenyünket. A sok résztvevő közül csak a legjobbakat emeltem ki, de mindenkinek gratulálok, és
még sok matek sikert kívánok.
2. osztály: I. Fanta Máté, II. Csehák Kata, III. Schafler Dóra.

3. osztály: I. Kirtyán Gábor, II. Dömény Dominika, II. Vass Boglárka,
III. Bali Anna, III. Prisztacs Gerda,
4. osztály: I. Szendi Ramóna, I. Vass Botond, II. Pápai Barbara, II.
Rakiczki Ákos, III. Kiss Hanna,
5. osztály: I. Rácz Petra, I. Vass László, II. Acsádi Petra, III. Baros Inez,
6. osztály: I. Kiss Gréta, II. Hostyánszki Dorina, III. Bitter Gergő,
7. osztály: I. Szendi Laura, II. Kurucz Boglárka, III. Lencsés Noémi,
8. osztály: I. Antal Tamás, II. Rostás Alexandra, III. Bali Gergő, III.
Rostás Krisztina.
A művelődési ház adott otthont a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny első fordulójának, melynek megyei helyezései:
2. osztály: 28. Gutai Natália, 40. Csehák Fédra, 44. Schafler Dóra,
3. osztály: 42. Vass Boglárka, 47. Schafler Evelin, 49. Bányai Lilla,
50. Papp Bálint,
4. osztály: 16. Vass Botond,
5. osztály: 60. Acsádi Petra,
6. osztály: 36. Kiss Gréta Anett, 53. Bitter Gergő,
7.osztály: 39. Szendi Laura, 58. Kurucz Boglárka,
8. osztály: 56. Rostás Krisztina, 59. Antal Tamás, 60. Bali Gergő
A nemrég elhunyt Stephen Hawking szavai jutnak eszembe:
„Mindenki elérhet valamit, ha kellő erővel próbálkozik.”
Kedves gyerekek! Kívánok nektek a jövőbeni versenyekhez is
„kellő erőt”, hogy hasonló szép eredményeket érjetek el!
Pánczélné Csöndes Magdolna munkaközösség vezető
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Környezetvédelmi nap a
felső tagozaton

A felső tagozaton a reggeli elfogyasztása közben a gyerekek
elkészítették menetleveleiket az akadályversenyhez. Ezután a
tanulók tanáraikkal közösen megtisztították a hulladéktól a
Duna partot a Volent-öbölig, ill. a másik irányban a Bartal
szoborig. Az akadályverseny során - amely szintén a holtág
partján zajlott- sok érdekes és hasznos feladatot kellett diákjainknak megoldani természet- és környezetvédelem témakörben. Az akadályversenyen a 7.b és a 8.a osztály volt a legügyesebb, második az 5.b, harmadik a 6. osztály lett.

Angol nyelvi verseny
A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár által szeptemberben indított levelezős versenyen angol nyelvből is beneveztek
tanulóink. Havonta egy-egy feladatlapot kellett megoldaniuk
a versenyzőknek, és a legjobbak eljuthattak Bonyhádra a helyi
versenyre. Az 5.-6. évfolyamon Kiss Gréta - Hostyánszki Dorina,
valamint Bitter Gergő - Novák Benjámin páros jutottak tovább.
Kiss Gréta és Hostyánszki Dorina a döntőben az első helyen végeztek. Gratulálunk a szép eredményhez! A 7.-8. évfolyam megmérettetése még hátra van. Kurucz Boglárka és Lencsés Noémi
képviselik majd iskolánkat. Szurkolunk nekik!
Felkészítő tanárok: Lencsésné Lehőcz Orsolya és Sándor Gábor
Pál.

Szakmák éjszakája

2018. április 13. péntek. A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 6.
és 7. évfolyamos tanulói számára ez a nap nem a babonákról, fekete
macskáról, balszerencséről, sokkal inkább egy igazán jövőbe mutató
programsorozaton való részvételről szólt.
Intézményünk az idei évben is csatlakozott hazánk legnagyobb pályaorientációs rendezvényéhez, a Szakmák Éjszakájához, mely most sem okozott csalódást. Tanulóink és az őket
kísérő szülök is rengeteg pozitív élménnyel lettek gazdagabbak az
est folyamán.
Nem véletlen a napszak megválasztása sem… „éjszaka” azaz 1822 óra közötti időszak. Ilyenkor a Nap lemenő fényénél egy kicsit
másképp, egy kicsit „kifordítva” ismerkedhettek meg környékük
középfokú oktatási intézményeivel, az ott tanuló diákokkal és az
őket oktató pedagógusokkal is. Bepillanthattak egy kevésbé látható
világba, ami mellett a legtöbbször csak elmegyünk. Megismerhették
azoknak az embereknek a munkáját, akik nélkül nem lenne teljes a
világunk.
A rendezvény alkalmával Tolna megye hat városában: Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson, Dunaföldváron, valamint Dombóváron és Tamásiban, több mint tíz helyszínen, mintegy száz érdekes és színes programon vehettek részt a különféle szakmák
iránt érdeklődők. A kínálatban szakmakipróbáló- és interaktív
programok, előadások, bemutatók és üzemlátogatások is szerepeltek.
A hivatalos megnyitóra délután fél hatkor került sor a Szekszárdi
Szakképzési Centrum, a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma belső udvarán. A programok a megnyitó után
kezdődtek négy helyszínen délután hat órakor. Ezen vettünk részt
mi is.
Egy csodaszép dal meghallgatása után, és az ünnepi beszéd végeztével, csapatokra bontva, kísérők segítségével, megadott útvonalon
jártuk végig a megyeszékhely oktatási intézményeit.
A következő iskolákban látogattunk el:
Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája
Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája
Véleményem szerint, az összes iskola kihozta a napból a maximumot. Jókat vetélkedtünk, ettünk, ittunk, karkötőt készítettünk, fabatkát gyűjtöttünk, zsákba macskát választottunk.

Ami számomra ezeknél is fontosabbnak bizonyult, az az, hogy mi
is kicsit kiléphettünk a megszokott hétköznapi közegünkből, lerázhattuk a formalitások láncait, és mint egy jó kis csapat, érezve magunkban az összetartás erejét, csak mentünk, mentünk a szekszárdi
éjszakában, jókat nevetgélve, néha nagyokat csodálkozva az est történésein.
Gerendai Mariann 7.a oszt f.
Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája
Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája
Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma

A Könyv hete
A hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre került iskolánkban a Könyv hete programsorozat. A felső tagozaton
irodalmi vetélkedő és versmondó verseny csábította a lelkes
tanulókat. Figura Ede ismét nem mindennapi produkcióval
érkezett hozzánk. Kicsik és nagyok felhőtlenül szórakoztak
együtt.
Versmondó verseny eredmények:
1.
Acsádi Petra
5.b osztály
Czinkon Bence 7.b osztály
2.
Kiss Gréta
6.a osztály
3.
Rácz Petra
5.b osztály
Lencsés Noémi 7.a osztály
Idén is részt vettünk a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola
által megrendezett János vitéz vetélkedőn. Két csapattal
indultunk az ötödik évfolyamról. Szórakoztató, izgalmas feladatok várták az érdeklődő diákokat!
Humán munkaközösség
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Járási tanulmányi verseny

A 2017/18-as tanévben újra megrendezésre került a járási tanulmányi versenyt az általános iskolai felső tagozatos tanulók (5., 6., 7., 8. évfolyam) számára.
A tanulók következő tantárgyakból versenyezhettek:
- matematika – egyéni
- magyar nyelv és irodalom (szövegértés, nyelvhelyesség,
nyelvhasználat, helyesírás) - egyéni
- történelem - egyéni
- idegen nyelv – 2 fős csapat
- természettudományok – 4 fős csapat
A verseny járási döntőjére 2018. április 9-13. között került sor,
amit a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban rendeztek meg. Minden iskola (Bogyiszlói, Faddi Gárdonyi Géza,
Gerjeni Református, Szent Mór Katolikus, Széchenyi István,
Wosinsky Mór Általános Iskola) tantárgyanként egy-egy évfolyamról 2-3 tanulót küldhetett a döntőbe.
Iskolánkból (Faddról) azok a tanulók mentek el a versenyre,
akik szeretik a kihívásokat, az érdekes, játékos, kissé szokatlan
feladatokat. A megmérettetés során leginkább a kreativitásra,
ötletgazdagságra volt szükség, valamint a csapatversenyeknél
arra is, hogy csapatként jól tudjanak együtt dolgozni.
A gyerekek jól érezték magukat a versenyek során, s nagyon
szép helyezésekkel is büszkélkedhetünk.
A következő dobogós helyeket sikerült elérni tanulóinknak:

Magyar nyel és irodalom:
5. évfolyam: 3. helyezett Acsádi Petra
6. évfolyam: 2. helyezett Kiss Gréta
7. évfolyam: 1. helyezett Lencsés Noémi

Angol nyelv:
5-6. évfolyam: 1. helyezett: Kiss Gréta – Bitter Gergő
3. helyezett: Keserű Réka – Wiedemann Bence
7-8. évfolyam: 1. helyezett: Kurucz Boglárka – Lencsés Noémi
2. helyezett: Kiss Balázs – Szücs János
Történelem:
7. évfolyam: 1. helyezett: Szendi Laura
3. helyezett: Szoboszlai József
A versenyző gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak szeretettel
gratulálunk!
Barta Erzsébet

A játék a kutatás legjobb módja (Albert Einstein)
A Faddi Gárdonyi Géza iskolából 3 csapat,
6 tanulóval vett részt a JÁTSSZUNK FIZIKÁT! KÁRMÁN TÓDOR EMLÉKÉRE rendezett országos kísérleti versenyen.
Pakshoz közel élőknek Kármán Tódor
neve ismerős lehet.
Kármán Tódor (Budapest, 1881. 05. 11
– Aachen, 1963. 05. 07.)
Apja Kármán Mór kiváló pedagógus és
művelődéspolitikus volt.
Tódor matematikai hajlamait már hatéves korában felismerték.
Kármán Mór alapította Mintagimnáziumban érettségizett, mérnöki oklevelét a
Budapesti Műegyetemen szerezte.
Gépészmérnök, az aerodinamika világhírű művelője. Nevét itthon és külföldön iskolák viselik, ahogy a Holdnak és
a Marsnak egy-egy krátere őrzi emlékét.
2004. október 23-ától szobra – Farkas Pál
szobrászművész alkotása – a Paksi Atomerőmű ZRt. parkjában áll.
Életének utolsó évében, 1963-ban
megkapta az Amerikai Egyesült Államok
legmagasabb tudományos kitüntetését,
a Nemzeti Tudományos Érmet, melyet az
Egyesült Államok elnökétől vehetett át.
A paksi atomerőmű Kármán számos elméleti és kutatási eredményét felhasználja. A szilárdságtan, a képlékenyalakítás, a

kristályrács-szerkezet, a súrlódási áramlási ellenállás, a hőátadás és az áramlási
ellenállás összefüggésének vizsgálatában
általa feltárt törvényszerűségek ismerete
mind-mind nélkülözhetetlenek az atomenergia békés célú felhasználásában. A világhírű magyar tudós munkásságának
tiszteletére ezzel a versennyel szerettek
volna méltó emléket állítani.
A diákok összefoglaló véleménye a
versenyről: bővült a tudásuk, kitartóbbak
és jártasabbak lettek a kísérletezésben,
megtanultak együtt dolgozni, alkalmazkodni, s azt, hogy a feladatot nem szabad
az utolsó pillanatra hagyni.
A munka eredménye sem maradt
el. A csapat tagjai voltak: Szendi Laura,
Kurucz Boglárka és Lencsés Noémi, Rostás

Alexandra, Rostás Krisztina és Szoboszlai
József.
Kiemelt dicséretben részesültek, oklevelet és könyvutalványt kaptak.
Az eredményhirdetés a Szegedi Tudomány Egyetemen a Kreatív Tudományos
Program rendezvény keretében, a tehetséges és a természettudományos ismeretek iránt érdeklődő diákok előtt történt.
Sajnos a versenyzők személyesen nem
vehettek részt a díjátadáson.
Dursztné Palásti Gabriella
fizikatanár

Országos
természetismereti verseny
Április 13-án Pörbölyön, a Gemenci
Ökoturisztikai Központban rendezték
meg a Kaán Károly Országos Környezet-és Természetismereti verseny megyei fordulóját. A 42 fős mezőnyben
iskolánkat 4 tanuló képviselte. A lelkiismeretes felkészülést követően nagyszerűen szerepeltek diákjaink.
6. osztály: Kiss Gréta Anett 3. hely
5. osztály: Baros Inez
5. hely
Acsádi Petra
7. hely
Rácz Petra Míra 12. hely
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TEIT: ismét megnyugtató válaszokat kaptunk az atomerőműben
Minden kérdésükre megnyugtató választ kaptak a TEIT Ellenőrző Bizottságának tagjai, akik ezúttal a társulás vezetőivel kiegészülve tettek látogatást a
Paksi Atomerőműben. A négyes blokk
épületének süllyedésével kapcsolatban
felröppent hírek adtak ugyan apropót
látogatásuknak, de ez cseppet sem volt
példa nélküli, hiszen – ahogy emlékeztettek rá – évente több alkalommal sort
kerítenek hasonlóra.
A bizottság elnöke, Fülöp János faddi
polgármester 1979-ben az erőmű építésén, majd 1983. és 2003. között az üzemeltetésen dolgozott, így első kézből
vannak információi. – Tisztában vagyok azzal a magas színvonalú műszaki
és biztonsági kultúrával, amellyel volt
kollégáim üzemeltetik az atomerőművet – szögezte le.
Fülöp János azt is elmondta, hogy
teljesen nyugodt az épületsüllyedésről
szóló hírek ellenére és a települése
lakosságát is meg tudja nyugtatni. –
Választási év van, minden átpolitizálódott, nem szakmai alapokon születnek
ezek a hírek – vázolta.
Az elmúlt évek során bármikor bármilyen ok miatt hasonló kéréssel kerestük meg az atomerőművet, mindenre
választ kaptunk. A környék lakossága
értékeli ezt a nyitottságot, amivel a Paksi Atomerőmű a TEIT települések felé
fordul – részletezte.
Arról is beszélt, hogy az épületmozgás miatt érkeztek lakossági kérdések,
ezért kezdeményezte a mostani látogatást, amely során lementek „mínusz hat
méterre” azaz a reaktor alá, megnézték az épületet kívül, belül, láthatták a
földrengésbiztonság növelését szolgáló
megerősítéseket, a mozgás monitorozását szolgáló mérő pontokat.
– Nyilván szabad szemmel nem lehet megállapítani egy milliméteres elmozdulást, de természetesen hiszünk
a szakemberek, a mérési eredményeknek. Nem gondolnám, hogy egy 30-40
méter magas épületnél ennek bármiféle
jelentősége lehet. Azt merem mondani,
hogy aludjanak nyugodtan, azt tesszük
mi is – zárta szavait.

Forrás: telepaks.net

Dr. Kovács Antal kommunikációs
igazgató, aki a településvezetőkből, civilekből álló csoportot elkísérte a 3-as
és 4-es blokkot magába foglaló úgy
nevezett kettes kiépítésre is mutatta
az épület falain, mennyezetén látható
megerősítéseket. – Megmutattuk azt
a három ezer tonna vasat, amit beépítettünk és megmutattuk a monitorozó
rendszert is – tájékoztatott.
A kommunikációs igazgató arra is
emlékeztetett, hogy, amikor a stresszteszt kapcsán vizsgálták a Paksi Atomerőmű földrengésállóságát, az kiválóan
vizsgázott. – A paksi Atomerőmű kibírna egy fukusimai méretű földrengést,
aminek lássuk be nagyon kicsi az esélye – fogalmazott. Kiemelte, hogy miután egy atomerőműről van szó, mint
sok egyebet, ezt a kérdést is rendszeresen vizsgálják, így, ha bármi történne,
időben észre vennék és megtehetnék a
szükséges intézkedéseket.
Dr. Kovács Antal tájékoztatása szerint, körülbelül háromszáz mérési pont
van az atomerőműben, amelyek közül
többet fel is kerestek. A szenzorokat
ott helyezték el, ahol az épület falai „a

legnagyobb feszültségnek vannak kitéve”. – Körbe jártuk a reaktort, láthatta
mindenki, hogy nincs a sehol repedés.
Ez egy kontroll alatt tartott, rendszeresen vizsgált, a beavatkozási szinttől
messze lévő süllyedés – mondta a kommunikációs vezető.
Gáncs István, Tengelic polgármestere, a TEIT alelnöke szerint teljesen
megnyugtató válaszokat kaptak saját kérdéseikre, s a lakosságtól érkező
felvetésekre, s a helyszínen maguk is
meggyőződhettek az elmondottakról.
Elmondta, hogy a most kapott információkat – ahogy teszik ezt 25 éve
– továbbítják a már jól kiépített csatornákon a települések lakossága felé.
Hozzáfűzte, hogy az erőművezetéstől
kapott tájékoztatás szerint az utóbbi
időben ismét sok adatszolgáltatásra
kötelezik az atomerőművet, majd ezek
elferdítésével minden szakmai alapot
nélkülöző „felfújt álhíreket” gyártanak.
forrás:
http://www.telepaks.net/2018/02/01/
teit-ismet-megnyugtato-valaszokatkaptunk-az-atomeromuben
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Fafaragó művészek remekei a közterületen.
(avagy a fogyasztói társadalom barbár művészi hatásai a vidéki életben)

Az idei tavasz lassan köszöntött ránk. A tél vége is megszedte áldozatait, elvitte a barack, szilvatermés egészét szerencsésebbeknek
csak a felét. 15-20 éves díszcserjék, szoliter bokrok kifagytak, amelyeket ha teljesen visszavágunk, talán megújíthatunk. Gondolom,
a kedves kertészkedő ás, vet és kapál. Ki-ki hol tart a kerti munkálatokkal. Én, mint az orosz ruletten, mindent elvetettem, nem
bízok az évszakok átmenetében. Kikelt a babom, a krumplim is.
Április vége van, 25 fokos meleg. Bizony egy vékony öntözést is tartok reggelenként. Ha nem lesz eső, vagy nem lesz hidegebb, a borsó
nem nő nagyra és hamar be fognak érni a hüvelyek. Tavaly ilyenkor 35-40 cm magas volt ugyanaz a fajta borsóm. A hagymafélék,
kiváltképpen a fokhagyma, gyönyörű. Van rá meleg, napsütés, és
köztudott, a duggatott hagymaféle nem szereti a sok vizet. Ha vetettünk hagymamagot, azt 2 naponként öntözzük. A retek a melegben leáll, felmagzik. Ettől függetlenül ne felejtsük el az egyenletes
vízpótlást.
A Faddiak a paprikamagot már elvetették. Akik nem áztatták be
a magot, azok minden nap öntözzék meg a vetést vagy a palántának valót! Még 1 hétig biztosan vethető spenót (árnyékos helyre),
mángold, vöröshagyma (sekélyen) és még éppen duggathatnak
vöröshagymát. Természetesen lehet vetni a melegebbeket kedvelőket. Bazsalikom, tök félék, cukkini, bab, kukorica, paradicsom
helyrevetéssel, földimogyoró (van a „Vasas Marikánál” a boltban).
Ne felejtsenek el a sorok közé vetni a méheket vonzó virágokat. Lehet a boltban papírcsíkra ragasztott vegyes keveréket kapni.
Csak a barázdába kell ültetni. Mehet a sorok közé körömvirág, sarkantyúka, rézvirág, bazsalikom, stb.
Még lehet alakítani a díszcserjéket, kisebb fákat is a kívánt méretre. Ahol elfagyott részek vannak, ki kell vágni egész a növény
tövéig. Nagyobb felületeket fasebkenőccsel kenjük be!
Itt szeretném képekben megmutatni többünk felháborodásának tárgyát, amit egy helyi lelkes és „tehetséges fafaragó művész”
követett el a közterületen összesen 4 db fán. Gondolom a mű készítőjének környezete, otthonának udvara, lakásának belsője, a
művész külső megjelenése is ennek a művészi teljesítménynek
megfelelő lehet. Vagyis egy nagyfokú igénytelenség és trehányság
jellemzi. Olyan alkotó, aki tenni nem tesz semmit a környezetéért,
de abban, romboló, pusztító munkáinak teret ad. Feltételezem, a
művésznek teljesen természetes a zöld, kulturált és rendezett közterület megléte, amit mára ez a közösség megteremtett a szellemi
és fizikai munkájával. Feltételezem azt is, hogy ez a fafaragó művész elégedett a művével.

Mi nem vagyunk elégedettek! Nem vagyunk elégedettek a fogyasztói társadalomra szocializált, a kerti munkát nagy ívben elkerülő, annak hírét sem ismerő, a vidéki életformától fényévekre
távolodó, természetet mára semmibe vevő generáció egyes képviselőivel.
Sőt, ha elkapnánk, megvizsgálva az otthoni környezetét, tennénk néhány módosítást mi is annak érdekében, hogy felmérje
művének hatásait.
Csak megjegyzem, egy ilyen méretű, korú gömbkőris fa értéke
50 ezer forint körül van. Lebukás esetén a büntetés kategóriájába
kerül a szégyen bélyege mellett.
Tehát kedves fafaragó művész! Nem kérünk a műveiből, gyakoroljon gyalult faanyagon!!!
Elnézést, ha kissé indulatos voltam, de ez a fajta barbárság eddig nem jellemezte a település még egyes lakóit sem.

A FALUNAP Faddon

Véradás Faddon

idén augusztus 4-én, szombaton
kerül megszervezésre
a Bartal-parkban.

Jó kertészkedést, természetben való gyönyörködést kívánok mindenkinek!
Benis Brigitta

2018. május 15-én
12.00–16.30 óráig
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Szerkesztői Üzenetek

(A MÚLT HÉTKÖZNAPJAIT FOGLALKOZTATÓ KÉRDÉSEK)
Folytatjuk azt a cikksorozatot, ami bemutatja, mi is foglalkoztatta a két háború között a 1933. évi Pesti Hírlap vasárnapi
melléklet olvasóit? 85 év távlatából újraolvashatjuk az üzeneteket, és összehasonlítjuk a mai ember problémáival, bújával,
bánatával, egyéb érzelmeivel. Remélem, kedvüket lelik a Pesti Hírlap olvasóinak szánt újabb üzenetekben.
1933. január
Nevelés és bot
Önnek bizonyára igaza van abban, hogy
szellemi lények nevelésénél a testi fenyítésnek csak legvégső esetben lehet helye.
Helyesen hivatkozik arra, hogy legújabban
még az állatok idomításánál is lehetőleg
elkerülik a korbács használatát, azonban
gyermekekkel szemben nem alkalmazták
a testi fenyítéknek egyébként barbár és
kezdetleges fegyverét. Ne feledjük el, hogy
az angol tengerészet büntető törvénykönyvében még ma is szerepel a vessző, a megszégyenítés és fájdalomokozás eszköze,
mint valami ultima ráció, amely hatáso-

sabb a legszebb erkölcsprédikációnál vagy
a szabadságvesztésnél. Vannak olyan gyermekes csínytevések, amelyeket nem lehet
nagyképű módon a társadalom közösségéből való kizárással, rábeszéléssel, vagy rémisztgetéssel megtorolni. Ilyenkor egy jól
alkalmazott nyakleves többet ér minden
jogbölcseleti és büntetőjogi elméletnél.
Vigyázni kell azonban arra, hogy a testi
fenyíték ne váljék rendszerré, mert akkor
nemcsak, hogy nem használ, de egyenesen kárt okoz és demoralizál. Vigyázni kell
arra is, hogy a gyermek tudja és belássa
a büntetés jogos és igazságos voltát. Ha
a szülő dühvel és elvakulva ront a gyermekre, a megfenyített úgy érzi, hogy ő a
felnőtt ember érőbeli fölényének és dührohamának lett áldozatává. Ezért azt a bizonyos nyaklevest ne az apa, hanem az anya
alkalmazza. Az anyai nyakleves nem más,
mint egy negatív anyai csók, s mint ilyen
a fájdalommal együtt meghatottságot és
elérzékenyedést okoz a gyermeknek. Az

effajta könnyű kis szülői fenyítéknek még
az az előnye is megvan, hogy a konfliktus
gyorsan lezajlik, a harag hamarosan elpárolog, a bocsánatkérés és a bűnbocsánat
percek alatt megtörténik, és a kínos családi ügy egykettőre lezárul. Elv tehát, hogy a
szülő sohase üsse meg gyermekét, a nevelést ne alapítsa a testi fenyíték rendszerére,
de legvégső szükség esetén ne sajnáljon
gyermekétől egy-egy gyengéd mementót,
amely őt a bűn és bűnhődés gyors és kikerülhetetlen végzetére emlékezteti.
1933. március
Szerelem vagy barátság
Levelének minden második sorában
azt kéri tőlünk, hogy ne értsük félre. Ön
az illető urat megcsókolta ugyan, de nem
szerelemből, hanem barátságból s ezért
tisztának és feddhetetlennek érzi magát.
Hát biztosíthatjuk önt, hogy nem értettük
fére. A barátságot azonban nem úgy képzeljük el, hogy egy fiatal lány egy idősebb
urat megcsókoljon. Itt nem a barátság és

nem a szerelem a fontos, hanem a csók.
És nem mitőlünk kell tartania, hogy a dolgot félreértjük, hanem attól, hanem attól,
hogy félreérti az, aki a csókot kapta. Azt
hisszük, hogy ezzel megmondottuk azt
is, mit tartunk a barátságról és mit a szerelemről. Sőt azt is, hogy megmondtuk a
véleményünket arról a leányról is, aki barátságból csókolózik.

1933. július
Kislányok a korzón
Ne haragudjék ránk, e ponton teljesen
egyetértünk az ön szigorú és maradi gondolkodású szüleivel! Tizenhat éves kislány
sem egyedül, sem hasonló korú barátnőivel
nem tölthet hosszabb időt olyan helyeken,
ahol nagyvárosi élet kísértéseinek, férfiak tolakodásának, rosszhiszemű emberek
megítélésének van kitéve. Levegőt, napot,
tavaszt, fát, füvet, virágot élvezni mindenütt inkább lehet, mint azon az úgynevezett
„korzón”, vagy ha már valami oknál fogva mégis meg kell ott jelennie, igyekezzék
magát szülői, rokoni vagy baráti védelem
alá helyezni. Nem mondjuk, hogy nem lehet bűn nélkül végigsétálni a korzón, de
tizenhat éves kislánynak nemcsak a bűntől,
hanem a félreértésektől és a kellemetlenségektől is óvakodnia kell!
1933. augusztus
Az első csók
Megvalljuk, mi vagyunk zavarban, amikor önnek erre a kérdésére feleletet akarunk
adni. Hogy mikor szabad az első csókot
adni és elfogadni? Kedves Kisasszony! Alapos a gyanúnk, hogy ezt a kérdést ön már
régen eldöntötte, s most csak igazolást akar
tőlünk hallani. Valamiféle felmentést és jóváhagyást. Hát igen, kisasszony, okosan teszi, ha minél később adja az első csókot. Az
első csókot sokan megbánták már, sokkal
többen, mint ahányan az utolsót megbánták. Tanácsot adni nem tudunk, csak egyre
figyelmeztetjük. Olyan első csók nem csattant el még a világon, amelyet egy második
ne követett volna.
1933. szeptember
A mai leány
Valóságos beteges divat lett ma azon siránkozni, hogy a mai leány ilyen, a mai leány olyan… már maga ez a szó, hogy mai
leány, szinte megbélyegzővé vált a keserű és
kegyetlen erkölcsbírák ajkán. Csínján bánjunk, Uram ezzel a bíráskodással! Gondoljuk meg, hogy nem volt a világtörténelem-
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nek korszaka, amikor a „mai leány”-ról ne
kesergett volna néhány sötétben látó társadalombölcselő. Csak a francia Taine példáját hozzuk fel, aki az 1871-i porosz-francia
háború előtt így írja le a második császárság leánytípusát: Jeanne a zongora előtt ül,
Mártha mellette áll. Mártha vékony, hajlottnyakú, olyan, mint egy vékony kis cinege.
A másik álmatagon járatja végig az ujjait
az elefántcsont billentyűkön, félmosollyal
duzzogó ajkán. Szerények, félénkek, még
idegenekkel szemben; akadoznak, mielőtt
megszólalnának, elpirulnak egy-egy hang
hallatára, amely önkéntelenül csúszott ki a
szájukon. A szabadban, ha magukra maradnak, egymás karjaiba borulva úgy ugrálnak,
mint kecskék a réten? Ideges közlékenység.
Két év múlva illemből fognak csókolózni; ez
jól áll és pikáns; kisütik, hogy kacérság van
benne. Négy év múlva, ha nincsenek, még
férjnél a szalonban kisgyermekeket vesznek

az ölükbe, csókolgatják és mindenféle becéző és kedves névvel ruházzák fel őket, hogy
megmutassák, milyen jó anyák lesznek.
Ideges kacérság, anyai érzés: más nincs is a
nőben. „ Aztán mintha fejbe vágna bennünket, elmondja ezekről a saját véleményét”. Az
igazi szemérem a szűzies mély ártatlanság,
a piruló szerénység, a félénk tapintat teljesen hiányzik belőlük vagy gyorsan elhagyja
őket. Virágok ezek, ha úgy tetszik, de az első
napsugárra kinyílnak; a második napsugár
már nagyon is kivirultan látja őket. Tizennégy éves koruktól gyakorolják hatalmukat
családjuk, sőt apjuk felett. Nagyon is eszesek, ravaszok, és gúnyolódok; másrészt erős
akaratúak, kívánságaik nagyon élénkek és
számosak, különösen nagy szükségét érzik
a hízelkedésnek és az öntudatosságnak.
„Ilyen volt a múlt század hatvanas éveiben
az úgynevezett jól nevelt, finom, úri kis párizsi lány”.

Az üzeneteket válogatta: Benis Brigitta

C I V I L S Z E RV E Z ET E I N K É L ET É B ŐL

Nyugdíjasok programjai

Március 3-án tartottuk Nőnapi ünnepségünket. Tagjaink Lazányiné Ila és
Horváthné Ági irányításával és közreműködésével két vidám jelenettel tette
vidámmá az estét. Vendégeink a Tengelic-Szőlőhegy-i Egyesület tagjai voltak. A
vacsorával egybekötött zenés-táncos esten valamennyien jól éreztük magunkat
Április 14-én került megrendezésre
Bátaszéken a megyei „Életet az éveknek
szervezéseben „ a versmondó verseny
.Egyesületünket Horváth Istvánné Ági

képviselte Reményik Sándor Kegyelem
című versével, ahol első helyezést ért
el,és továbbjutott az országos versenyre.
Szeretettel gratulálunk!
Valamennyi egyesületi tagunknak
küldtünk éves rendezvénytervet és meghívót a május 30-i közgyűlésre, melyre
várunk mindenkit!
Kérem tagjainkat, hogy a Templom
napi rendezvényen ebben az évben is aktívan vegyenek részt.
Ádám Imréné elnök

Borókás hírek
A Virágvasárnapi és a Nagypénteki
miséken Gibizer Valéria kántornő, Papik Sándor, Bogdán György és Rostás
Jenő apát úr a kórussal együtt énekelték a Passiót.
Kórusunk heti két próbával készül a
május 27-i Templom napi ünnepségre Szemerey Eszter vezetésével.
Bár kórusunk létszáma csökkent,
az éneklés szeretete megmaradt
bennünk. Bízunk benne, hogy a rövidebb-hosszabb pihenő után még
újra együtt énekelhetünk több régebbi tagtársunkkal.
Ádám Imréné titkár
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Beszámoló Karate eredményekről

Nagyon fényes éremdömpinggel tértek haza március elején
karatésaink a Sárvár Kupáról. Versenyzőink alaposan kitettek
magukért, nem csak az eredmények tekintetében- mindenki
aranyéremmel zárt - hanem a munka minőségében is. Remélem, a megkezdett munka
folyamatos lesz, és hasonló eredményekkel
büszkélkedhetünk a jövőben is!
Eredmények:
I. helyezettek:
Bali Anna: kata, kihon ippon kumite
Lukács Bence: kata, kihon ippon kumite,
ippon shobu kumite
Szarka Bence: kata, ippon shobu kumite
Acsádi Petra: ippon shobu kumite

2 hét különbséggel a szekszárdi sportcsarnokban került megrendezésre a Széki
Kupa.
54 klub 517 versenyzője adta le indulásának szándékát erre
a versenyre. Sajnos 3 tagunk lebetegedett, nem tudtak tatamira
lépni, így „csak” 16 versenyzővel mérettettük meg magunkat.
Voltak nagyon szép teljesítmények, természetesen olyan
helyzetek is, melyeket így 30 év karate múlt után sem értek, de
remélem, megtanulom egyszer.
Versenyzőink minden éremért keményen megküzdöttek, így
ezeknek a medáloknak „súlyuk” van. Nagyon értékes érmekkel és
tapasztalatokkal gazdagodtunk.
Köszönöm a szülőknek, hogy áthozták gyermekeiket, és szurkoltak nekik és csapattársaiknak. Nagyon jó volt hallani, hogy
a csapatszellem újra hangját hallatta és buzdították egymást!
Bizakodom, hogy a jövőben ezek a szurkolások ismét gyökeret
vernek és hangos lesz tőlünk egy-egy karate verseny.
Eredmények:
Aranyérmesek: Vargyas Diána, Szarka Bence (kumite)
Ezüstérmes: Vargyas Diána (kata)
Bronzérmesek: Acsádi Petra, Bali Anna, Szarka Bence (kata),
Acsádi Petra (kumite)
Faddi Karate Szakosztályunk a tolnai Tanren Karate Egyesülettel
évek óta közösen szervezzük meg Jótékonysági karate bál rendezvényünket. Létszámunk egyre növekvő, de azt gondolom,

KÖNYVELÉS
FADDON

nem is ez az elsődleges értékelési szempontunk. Számomra –
mint szervezőnek az a legfontosabb, hogy egy olyan közösséget
kovácsoljak össze, mellyel barátokat, családokat lehet egy cél
irányába vezérelni: karatés gyerekek boldogulásáért.
Ezért is örülök – és ezzel más gyermekes
családok nevében is beszélhetek – hogy
ezen a rendezvényen együtt szórakozik
gyermek-felnőtt, a családok közös estét töltenek el, sportolóim pedig láthatják: ezt az
estét értük hoztuk össze.
Jóleső érzés volt látni a tombola asztalon
felgyülemlett sok-sok és értékes ajándéktárgyat, melyet Támogatóinknak köszönhetünk.
Hogy egy ilyen kis településen, így, ebben
a minőségben tudtuk mindezt prezentálni,
az számomra egy siker. Siker, mert érzem,
hogy céljaim megvalósításához: a karatés gyermekek fényes sikereihez, a tömegsportot kedvelőknek a színvonalas edzéshez
olyan személyek, vállalkozások, cégek járulnak hozzá, akik valamilyen okból fontosnak érzik a Mi ügyünket.
Mindezek tudatában kérem, engedjék meg, hogy a bál szervezőinek, tanítványaim és szüleik nevében köszönetemet fejezzem ki
támogatóink jóságáért, adakozásáért!
Vállalkozásukhoz további sok sikert, erőt, de legfőképpen jó
egészséget kívánok!
• Asztalos család Tolna
Támogatóink:
• Kehely Patika Fadd
• Karmacsi Rita
• Márhoffer Lászlóné
• Rácz család
• CBA Fadd
• Tajthy család Tolna
• Zsitvay cukrászda
• ifj.Baté Mihály és családja
• Both cukrászda
• Lukács család Fácánkert
• Kovács Gábor és családja Tolna • Vass Attila és családja
• Fastron Hungária Kft
• Széles Károly és családja
• Bali Imre és családja
• Kiszli család
• id. Sipos Mihályné
• Berta Dániel és családja
• Kaiser család Tolna
• Beautibox szépségszalon Tolna
• Tolnadebt Kft
• Samai Gábor és családja
• Kertész Sándor Tolna
• Veress család Tolna
• Eurokomfort BT
• Ágoston család Tengelic
• Straubinger család Tolna
• Fekete Csaba

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

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

ROZGONYI MIKLÓS

magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának
elkészítését.

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit

Telefon: 74/446-516; 30/969-9854
E-mail: rozgonyi54@tolna.net

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

háztartási gép javító

Faddi Hírek
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a a beszedett bevételek a 2018. évi költségvetési rendeletbe beMagyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott építésre kerültek.
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvé7. A költségvetés részletezése
nye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról
7.
§
(1)
Fadd
Nagyközség Önkormányzata saját költségszóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghavetése a 4. melléklet szerint kiadási és bevételi főösszege
tározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.209.915.000 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Faddi Polgármesteri Hivatal (a to1. A rendelet hatálya
vábbiakban: Hivatal) költségvetését az 5. mellékletben
1. § (1) A rendelet hatálya Fadd Nagyközség Önkormányzafoglalt 150.528.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel
tára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat
állapítja meg.
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézmé(3) A Faddi Kismanók Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2017.
nyekre terjed ki.
évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét a 6. melléklet(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvenek megfelelően 95.417.000 Ft összeggel hagyja jóvá.
tett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó
e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, vala8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében
mint minden támogatásban részesülőre.
szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü9. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások
lete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
kiadásait felújításonként a 8. melléklet foglalja magában.
2018. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit
589. 927.000 Ft-ban, 10. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az
b) a finanszírozási bevételeit
191.368.000 Ft-ban, adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
c) költségvetési kiadásait
558.277.000 Ft-ban, kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
d) a finanszírozási kiadásait
618.508.000 Ft-ban
11.§ Az Önkormányzat által 2018. évben céljelleggel nyújállapítja meg.
tandó támogatásokról készült kimutatás a 10. mellékletben
szerepel.
3. A költségvetés címrendje
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg. 12. § A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló
programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. mel4. Az Önkormányzat 2018.évi összevont
léklet szerint hagyja jóvá.
költségvetési mérlege
4. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított költségvetési 13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímen- és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazga- léklet tartalmazza.
tási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. mel- 14. § Az Önkormányzat 2016-2018. évekre szóló bevételi és
kiadási gördülő tervét a 13. sz. melléklet mutatja be.
léklet alapján határozza meg.
5. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege
5. § Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét
a 3. mellékletben mutatja be.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 66
főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben
állapítja meg, az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodása a költségvetési rendelet elfogadásig
6. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat
2018. évi átmeneti gazdálkodásáról – az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati költségvetési rendelet hiányában
- a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat által teljesített kiadásokról és önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről a polgármester tájékoztatását
elfogadja, az átmeneti gazdálkodás idején teljesített kiadások

16. § (1) A Képviselő-testület a kiadások között 13.014.000,Ft céltartalékot tervez, mely csak az EFOP-1.5.2-16-201700027 azonosító számú projekthez használható fel.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében képzett tartalékkal
való rendelkezés a Képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörébe tartozik. A fejlesztési tartalék felhasználására
megjelölt célokat a Képviselő-testület módosíthatja.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos
hatáskörök a Képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartoznak.
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8. A költségvetés végrehajtásának szabályai
17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány kialakulásának elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Képviselő-testület a Hivatal valamennyi felsőfokú és
középfokú végzettségű köztisztviselője részére egységesen
illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és
kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás
szolgálhat.
(5) A jutalomkeret összegéről és kifizethetőségéről a Képviselő-testület legkésőbb 2018. novemberi ülésén dönt.
(6) Az év végi jutalom a köztisztviselők, közalkalmazottak és
a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozók számára
egyszerre, egyösszegben kerül kifizetésre.

Faddi Hírek
lő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az
előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
10. A gazdálkodás szabályai
19. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői
előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az Óvoda az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és
egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb
előirányzatokkal az Óvoda és a Hivatal között létrejött
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
által az önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan
működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv
érdekében használ fel
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon
gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére
megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat,
a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe
vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a pénzügyi- számviteli rendszerben kötelesek nyilvántartást vezeti.
(7) A nem Európai Uniós projekt megvalósításához a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió
forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

9. Az előirányzatok módosítása
18. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról
a Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai
saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok
egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját
hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat
a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve,
ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési
rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut,
vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgár11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
mester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
20.
§
(1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – nerendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
gyedévenként, a Képviselő-testület 2018. évi munkaműködtetésért
és továbbfejlesztéséért a Hivatal esetében
tervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az
a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető feéves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
lelős.
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési ren(2)
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megdeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkorbízási szerződés keretében belső ellenőrzésre jogosult
mányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások
személlyel gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkefüggetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
dés hatályba lépését követően haladéktalanul a Képvise-
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Kihirdetési záradék:
12. Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, A rendelet 2018. február hó 27. napján a helyben szokásos
módon kihirdetésre került.
de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Percsi Elvira
(1) A rendelet 2019. május 31. napján hatályát veszíti.
jegyző
Fülöp János
Dr. Percsi Elvira
polgármester
jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2/2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelete a vásárok, búcsúk és piacok rendjéről
a) Tavaszi vásár: minden év márciusának harmadik
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szombatján
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megb) Nyári vásár: minden év júniusának harmadik szombathatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a Maján
gyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
c) Őszi vásár: minden év októberének harmadik szombatés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
ján.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában megha4. § (1) A búcsú a Sportpálya Rózsa utca felé eső szabad tetározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
rületén, valamint a Rózsa utca szabad közterületén kerül
1. A rendelet hatálya
megtartásra.
1. § (1) Piacon, vásáron és búcsún az erre vonatkozó jogsza- (2) A búcsú évente egy alkalommal a Pünkösdöt követő első
bályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával
vasárnap kerül megtartásra.
áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, köl3. A piacra, vásárra és búcsúra vonatkozó általános
csönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi, szolgáltató és javítóipari tevékenység
rendelkezések
(a továbbiakban együttesen: árusítás) folytatható.
5. § Vásár, búcsú rendezésére és piac fenntartására csak az
(2) A rendelet hatálya a Fadd Nagyközség közigazgatási te- kaphat engedélyt, aki lakóhellyel vagy székhellyel rendelkerületén rendezett, illetve tartott piacra, vásárra, alkalmi zik az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági
(ünnepi) vásárra (a továbbiakban: búcsú), a piacon, vásá- Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetron, búcsún árusítást folytatóra, a piac, vásár, búcsú üze- ve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösmeltetőjére, fenntartójára, rendezőjére, továbbá a piacon, ség vagy tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről
vásáron, búcsún tartózkodóra terjed ki.
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzet(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a külön jogszabály szerint közi szerződés alapján – a szabad mozgás és tartózkodás joga,
közterületen a húsvéti, karácsonyi, szilveszteri, valamint továbbá a naptári évenként 90 munkanapot meg nem haladó
az évi egy alkalommal az adott ünnepen és az azt megelő- szolgáltatásnyújtás joga tekintetében – az Európai Gazdasági
ző 20 napban rendezett vásárra.
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgá(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az alkalmi árusításra, az rával azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-álüzletekben történő árusítás külön jogszabályban foglalt lam), s a lakóhelye, székhelye szerint illetékes jegyző jogerőeseteire, valamint az egyedi engedély alapján közterületen sen nyilvántartásba vette.
folytatott árusításra.
6. § (1) Piacon, vásáron, búcsún árusítást az végezhet, aki:
(5) Közterületen csak az végezhet árusítást, aki erre közterüa) a jogszabályokban erre előírt feltételeknek megfelel, s
let-használati engedélyt kapott.
azt igazolja,
b) a kereskedelmi, értékesítési tevékenységre vonatkozó
2. A piac, vásár, búcsú helye, időpontja
jogszabályokat betartja,
2. § (1) Fadd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:
c) az általa igénybe vett árusítóhely használatáért a helyÖnkormányzat) fenntartásában a piac a Fadd, Mátyás kipénzt megfizette,
rály u. 32. szám alatti ingatlan udvarán működik.
d) személyazonosságát, lakcímét a piacfelügyelőnek iga(2) A piac a vasárnapok és a fizetett ünnepnapok kivételével:
zolta,
a) április 1-től szeptember 30-ig:
e) a tevékenység végzésére feljogosító dokumentumot a
aa) hétfőtől péntekig 6.00 órától 18.00 óráig,
piacfelügyelőnek bemutatta.
ab) szombaton 6.00 órától 12.00 óráig,
7. § (1) Piacon, vásáron és búcsún csak az árusíthat, aki a deb) október 1-től március 31-ig
vizajogszabályok szempontjából belföldinek minősül.
ba) hétfőtől péntekig 7.00 órától 16.00 óráig,
(2) Piacon, vásáron és búcsún gazdálkodó szervezet, alapítbb) szombaton 7.00 órától 12.00 óráig
vány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági őstermelő,
tart nyitva.
népművész, népi iparművész, képzőművész és fotómű3. § (1) A vásár helye a Fadd, Mátyás király utca nyugati vévész, valamint magánszemély árusíthat.
gén lévő – Vásártér elnevezésű – közterület.
(2) Az Önkormányzat által vásár évente három alkalommal
kerül megrendezésre az alábbi időpontokban:
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4. A piacon, vásáron és búcsún forgalomba hozható
áruk
8. § (1) Piacon és vásáron – az árusításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával, a kedvtelésből tartott
és hobbiállat kivételével – bármely áru és termék árusítható, valamint bármely árusító tevékenység végezhető.
(2) Búcsún nem végezhető kölcsönző és javítóipari tevékenység, valamint nem árusítható – az édesipari termékeken,
a mézen, lépes mézen, sajton, fűszeren, valamint a vendéglátó-ipari tevékenység keretében felszolgált készételen
kívül – élelmiszer, élőállat.
(3) Piacon, vásáron csak vészmentes helyről hozott, érvényes
hatósági igazolással rendelkező, állategészségügyi szempontból árusításra alkalmasnak minősített élőállat hozható fel és árusítható.
(4) Elhullott állat esetén az árus azonnal köteles a hatósági állatorvot értesíteni. A piac, vásár területéről az állathullát
eltávolítani csak a hatósági álltaorvos engedélyével lehet.
(5) Élőállat ketrecből, járműről árusítható.
(6) Piacon, vásáron, búcsún csak fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelelő és hamisítatlan élelmiszer árusítható a
közegészségügyi és járványügyi, az állategészségügyi és
élelmiszer-egészségügyi és higiéniai előírásokban foglaltak szerint.
(7) Élelmiszer árusítása kizárólag asztalokról történhet, a
nyersanyagokat az árusítás időtartama alatt védetten kell
tárolni és elhelyezni. Élelmiszer tiszta védtetővel ellátott
asztalról, állványról, edényből, tartályból árusítható, nem
helyezhető közvetlenül a padozatra, földre. Gyümölcs és
zöldségféle tiszta ládából, kosárból, alátéttel ellátott zsákból, gyékényről is árusítható.
(8) Élelmiszer csak olyan körülmények között tárolható és
árusítható, mely megfelel az élelmiszer-árusításra irányadó közegészségügyi, élelmiszer–higiéniai és állategészségügyi előírásoknak, és rendeltetésszerű használattal
biztosított a forgalomba kerülő élelmiszerek jó minősége,
tisztaságának megőrzése, valamint biztosítja a forgalomba kerülő élelmiszerek szükség szerinti hűtését.
(9) Közvetlen fogyasztásra kerülő csomagolatlan élelmiszert
(tej, tejtermék, kenyér, péksütemény, gyúrt tészták) a
szennyeződés megakadályozása végett letakarva kell árusítani.
(10) Élelmiszert megízlelni csak úgy szabad, ha azt a vevő
edényébe teszik.
(11) Az áru tárolására szolgáló tartály (edény, láda, kosár,
stb.), csomagolóanyag minősége az előírásoknak meg kell,
hogy feleljen (az áru íze, szaga, minősége ne károsodjon).
(12) Szakvizsgálatra szoruló áru (gomba, vágott állat, stb.)
hatósági szakvizsgálat nélkül nem árusítható.
(13) Mezőgazdasági őstermelő kizárólag a saját gazdaságában előállított, termesztett zöldséget, gyümölcsöt, egyéb
növényt, gombát, nem hőkezelt savanyított terméket,
egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket, mézet, lépes
mézet, virágot, saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet, tejterméket, tojást, darabolás nélkül vágott és
belezett szárnyast és nyulat, sertéshúsból előállított füstölt
húst, étkezési zsírt, saját tenyésztésű, nevelésű élő haszon-
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állatot, vadon betakarított, összegyűjtött terméket árusíthat.
(14) Nem hőkezelt savanyított terméket, egyéb feldolgozott
növényi eredetű terméket, továbbá sertéshúsból előállított
füstölt húst, étkezési zsírt az a mezőgazdasági őstermelő
árusíthat, aki a terméket az élelmiszerekről szóló törvényben előírt létesítési és működési engedéllyel rendelkező
üzemben állította elő és rendelkezik a termék forgalomba
hozatalához szükséges jóváhagyott gyártmánylappal.
(15) A gombát árusítás előtt átvizsgálás és engedélyezés végett gombaszakértőnek kell bemutatni. Ha a gombaszakértő az árusítást engedélyezte, arról adott napra érvényes
igazolást ad, melyet az árus az árusítás időtartama alatt jól
látható helyen köteles tartani.
(16) A népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész csak saját alkotásait árusíthatja.
(17) Az egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek
nem minősülő magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat használtcikként piacon és vásáron alkalomszerűen árusíthatja.
(18) A (17) bekezdés alkalmazásában alkalomszerűnek minősül a havonta legfeljebb két ízben történő árusítás.
(19) A (17) bekezdés alkalmazásában nem minősül használtcikknek a kozmetikai termék, a takarmány, az élelmiszer
és az élvezeti cikk.
(20) Az egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek
nem minősülő magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, továbbadás céljára beszerzett
árut nem árusíthat.
(21) A rendelet nem érinti:
a) az árusításra vonatkozó egyéb jogszabályi előírásokat,
b) azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek
egyes áruk, termékek árusításához, vagy egyes árusító
tevékenységek végzéséhez külön feltételeket állapítanak meg, továbbá
c) azon jogszabályok rendelkezéseit, amelyek egyes áruk,
termékek piacon, vásáron, búcsún történő árusítását,
vagy egyes árusító tevékenységek piacon, vásáron, búcsún történő végzését tilalmazzák.
5. A piac, vásár, búcsú fenntartása, üzemeltetése
9. § (1) A piac, vásár, búcsú fenntartója és üzemeltetője az
Önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva
Önkormányzat megbízottja útján:
a) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével kijelöli az árusítóhelyeket,
b) gondoskodik:
ba) a piac, vásár, búcsú előkészítéséről, rendjének
fenntartásáról, zavartalan lebonyolításáról, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásáról,
annak ellenőrzéséről, szükség esetén – az illetékes
hatóság bevonásával – intézkedik,
bb) a nyitásról és a zárásról,
bc) az árusok elhelyezéséről, az asztalok számozásáról
(1-35),
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bd) megfelelő hulladéktárolóról (4 db tároló), annak
szükség szerinti fertőtlenítéséről, a keletkezett hulladék elszállításáról,
be) a piac és vásár területének, megvilágításáról, őrzéséről, tisztántartásáról hó- és síkosság-mentesítéséről,
bf) a helypénz és a bérleti díj és az egyéb jogcímen
meghatározott díj beszedéséről, elszámolásáról,
c) az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett naprakész nyilvántartás vezet az árusokról, amely tartalmazza az árus:
ca) nevét, lakcímét, székhelyét,
cb) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi számát, őstermelői igazolvány-számát,
és azt ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatja, hozzáférhetővé teszi.
d) Jól látható és olvasható módon tájékoztat:
da) a nyitvatartási rendről,
db) a díjtételekről,
dc) az árusítóhelyek beosztásáról,
dd) a piacfelügyelő nevéről, telefonos elérhetőségéről,
e) a naptári évben tartandó összes vásárról a típus és időpont meghatározásával vásárjegyzéket készít és azt az
Országos Vásárnaptárban történő közzététel, valamint
tájékoztatás céljából megküldi az illetékes hatóságoknak,
f) a piac, vásár területén mobil illemhelyet, vízvételi lehetőséget, az ellenőrzések, hatósági vizsgálatok elvégzéséhez helyiséget biztosít.
(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben részletezett feladatai
ellátására piacfelügyelőt bíz meg.
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lyet a napi helyhasználatra jogosult árus kiüríti és elhagyja.
(9) Ugyanaz árusítóhely napijegy megváltása ellenében egy
nap többször kiadható, amennyiben azt a napi helyhasználatra jogosult árus, vagy a bérlő kiüríti és elhagyja.
(10) Az igénybe vehető legkisebb árusítóhely 2 fm vagy 12 m2.
6. A helyhasználat, bérlet díja
11. § (1) A napi helyhasználatért helypénzt, a bérletért bérleti díjat kell fizetni.
(2) A helypénz és a bérleti díj mértékét az 1. melléklet rögzíti.
(3) A helypénzt az árusítás időtartamától függetlenül egész
napra meg kell fizetni.
(4) A helypénzt egyösszegben, az árusítóhely elfoglalása előtt
készpénzben kell megfizetni a piacfelügyelő számára.
(5) A bérleti díjat egyösszegben előre, a bérlet időszakát megelőző hónap 15. napjáig átutalással kell megfizetni.
(6) A helypénz, bérleti díj alapja az árusítóhely alapterülete,
élő állat árusítása esetén a felhajtott állatok darabszáma.
(7) Az árusítóhely alapterületének nagyságát asztalról történő
árusítás esetén folyóméterben, egyéb esetben négyzetméterben kell megállapítani. Minden megkezdett folyóméter
és négyzetméter egésznek számít.
(8) A helypénz és a bérleti díj tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adót.
(9) A piacfelügyelő az általa beszedett helypénzzel a tárgyhót
követő hónap 5. napjáig számol el az Önkormányzattal.
7. Helyfoglalás
12. § (1) Az árusítóhelyet a helypénz megfizetését, vagy a
bérlet fennállásának és a bérleti díj megfizetésének igazolását követően lehet elfoglalni.
(2) A bérlő az általa bérelt árusítóhelyet foglalhatja el, egyéb
esetben a helyfoglalás érkezési sorrendben, a piacfelügyelő által meghatározott módon történik.
(3) Más árusoktól elkülönítetten kell elhelyezni az élelmiszert, az élőállatot és használtcikket árusítókat, valamint
a mozgóbolti és a gépjárműről árusítókat.
(4) A napi helyhasználók számára a piacfelügyelő nem köteles minden alkalommal ugyanazt az árusítóhelyet biztosítani.
(5) Ha a bérlő az árusítóhelyet a nyitástól számított 1 órán belül nem foglalja el, az napi helyhasználatra kiadható Ebben az esetben bérlő bérelt árusítóhelyét nem követelheti,
a még fennmaradt üres helyek valamelyikét foglalhatja el.
(6) A bérlő az árusítóhelyet a nyitás előtt 30 perccel elfoglalhatja.
(7) A piacfelügyelő a helyhasználatot elutasítja, ha a piac, vásár, búcsú tartására, rendezésére szolgáló terület kihasználtsága további árus elhelyezését nem teszi lehetővé.
(8) Az árus az árusítóhelyet köteles a zárást követően 30 perc
múlva kiüríteni és elhagyni.

5. Helyhasználat, bérlet
10. § (1) Piacon, vásáron. búcsúban árusítást csak helyhasználat alapján, a kijelölt árusítóhelyen lehet végezni.
(2) A helyhasználat lehet napi vagy tartós.
(3) A tartós helyhasználat (a továbbiakban: bérlet) csak piacra váltható és minimum egy hónapra, maximum egy évre
szólhat. Minden megkezdett hónap egésznek számít.
(4) Az árus napi helyhasználatra a helyhasználat díjának
megfizetését igazoló, dátumbélyegzővel ellátott nyugtával
(a továbbiakban: helyjegy), a bérletre – a helyhasználat
feltételeit tartalmazó – bérleti szerződés megkötésével és
a bérleti díj befizetésével szerez jogosultságot.
(5) Az árus a helyjegyet, vagy a bérleti szerződést és a bérleti
díj megfizetését igazoló bizonylatot köteles magánál tartani. Amennyiben azt a piacfelügyelő felhívására nem tudja bemutatni, köteles a helyjegyet az 1. melléklet szerinti
pótdíjjal emelt mértékben megváltani.
(6) A helyjegy másra át nem ruházható.
(7) A bérlő kizárólag Ptk. szerinti közeli hozzátartozója javára
mondhat le bérleti jogáról, ha az rendelkezik az árusításhoz szükséges jogszabályi feltételekkel, jogosultsággal.
8. Rendészeti szabályok
Egyebekben a bérlet másra át nem ruházható.
13.
§
A
piacon,
vásáron,
búcsún minden résztvevőnek be kell
(8) A napi helyhasználat joga a helyjegy megváltásának naptartania
a
vonatkozó
kereskedelmi,
közegészségügyi, köztiszjára nyitástól zárásig, vagy addig tart, amíg az árusítóhetasági, állatvédelmi, állategészségügyi, növény-egészségügyi,
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higiéniai, élelmiszer-biztonsági, építésügyi, tűzrendészeti, (2) Az árus a számára kijelölt árusítóhelyet a piacfelügyelő
engedélye nélkül nem változtathatja meg, másnak nem
tűzvédelmi, munkavédelmi, előírásokat, korlátozásokat.
engedheti át, máshol nem árusíthat és árut, göngyöleget
14. § (1) A mozgóbolti árusítás kivételével a piac, vásár, búcsú
nem rakhat le.
területére közlekedési eszközzel csak áruszállítás céljából
(3) Az árus az általa okozott kárért vagy balesetért a polgári
és csak az áru lerakásának és felpakolásának – maximum
jog szabályai szerint tartozik felelősséggel.
30 percig tartó – idejére lehet behajtani.
(4) A piacon, vásáron, búcsún elhelyezett áru megőrzése, tá(2) A fel- és lepakolás végeztével a közlekedési eszközzel a
rolása, kezelése az árus feladata, az áru elveszéséért, megpiac, vásár, búcsú területét haladéktalanul el kell hagyni.
romlásáért, értékcsökkenéséért az Önkormányzat nem
(3) A nyitástól a zárásig közlekedési eszközzel – feladatát telterheli felelősség.
jesítő mentő, rendőrségi, tűzoltóautó, orvos kivételével – a
(5) Az árus csak hitelesített mérleget, mérőeszközt, súlyt
piac, vásár, búcsú területére nem lehet behajtani.
használhat.
15. § (1) Az árut úgy kell elhelyezni, hogy az közlekedést, (6) Ha az áru mérlegelése külön tároló felhasználásával törgyalogosforgalmat ne akadályozza.
ténik, a tára súlyt jól látható és olvasható módon fel kell
(2) A közlekedésre, menekülésre, árufeltöltésre szolgáló úttüntetni.
vonalak más célra nem használhatók, nem foglalhatók, (7) Romlott, romlásnak indult vagy egyéb ok miatt bűzt tertorlaszolhatók el.
jesztő áru a piac, vásár, búcsú területére nem vihető be, ott
(3) Az árusítóhely hulladékkal, az árusító tevékenységet nem
nem tárolható.
szolgáló eszközökkel, használaton kívüli göngyöleggel (8) Hálózati elektromos áramot igénylő eszközhöz az árus
nem foglalható el.
csak az erre a célra az Önkormányzat által kiépített áram(4) Az árusítóasztalt, standot áthelyezni, elvinni, megbontani
vételi helyről vételezhet áramot.
vagy más módon mozgatni nem szabad.
17. § A piac, vásár, búcsú területére – az értékesítésre szánt,
(5) Az árusító asztalok, standok szerkezettel, felépítménnyel
vagy mutatványos, szórakoztató célból bevitt állat, valamint
való ellátására, részleges, vagy teljes befedésére, bekerítévakvezető, vagy mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételésére az Önkormányzat jogosult.
vel – állatot bevinni, a piac, vásár, búcsú területén található
16. § (1) Az árus köteles:
állatot – az árus által végzett etetés kivételével – etetni nem
a) az árusítóhelyet és közvetlen környezetét a köztiszta- szabad.
sági, közegészségügyi, higiéniai előírásoknak megfele18. § A piacon, vásáron, búcsúban viszonteladónak árusítani,
lően az árusítás időtartama alatt folyamatosan tisztán
viszonteladás céljára árut vásárolni, ügynöki tevékenységet
tartani,
végezni nem szabad.
b) az árusítás során az árusítóhelyen és annak közvetlen
környezetében keletkezett bárminemű hulladékot az 19. § A vásárló közönség a vásárlásban és gyalogosközlekeárusítás időtartama alatt folyamatosan gyűjteni és azt désben semmilyen módon nem akadályozható.
a kijelölt gyűjtőben elhelyezni,
20. § A piacon és vásáron zenés műsorszolgáltatás nem folyc) az árusítás kereteit meghaladóan termelt hulladék tatható.
elszállításáért külön díjat fizetni vagy az elszállításról
21. § A piac, vásár, búcsú területén dohányozni csak az arra
saját költségén gondoskodni,
c) eszközeit, felszerelését, megmaradt áruját elszállítani, kijelölt helyen szabad.
d) az árusítóhelyet tisztán, rendeltetésszerű használatra
9. Egyéb rendelkezések
alkalmas állapotban elhagyni,
22.
§
(1)
Ha
az
árus
az általa megváltott árusítóhelynél nae) az árusítóhelyet szerződésszerűen és rendeltetésszerűgyobb területet foglal el, a különbözet után az 1. melléken használni,
letben meghatározott pótdíjat köteles fizetni.
f) minden árut árujelzéssel ellátni,
(2)
Az árus a piacfelügyelő felszólítására haladéktalanul kög) az áru nevét, szokásos mértékegység szerinti eladási
teles az árusítást abbahagyni, a piac, vásár búcsú területét
árát, osztályos jelzését jól látható és olvasható módon
elhagyni, a piacfelügyelő pedig köteles az árussal szemben
feltüntetni,
a megfelelő hatósági intézkedéseket megtenni, kezdeméh) cégtábláját jól látható és olvasható módon szakmájányezni:
nak, nevének, címének, székhelyének, telefonszámáa) szabálytalan vagy jogosulatlan árusítás esetén,
nak, amennyiben van, elektronikus levelezési címének
b) ha az árus a piac, vásár, búcsú működésére, rendjére
feltüntetésével kihelyezni,
vonatkozó szabályokat a piacfelügyelő felszólítása ellei) a vásárlók könyvét, és az árusításra jogosító dokumennére ismételten megszegi.
tumokat magánál tartani,
(3)
A
(2)
bekezdésben foglaltak esetén a Polgármester az
j) az ellenőrző szervnek az áru származására, eredetére,
árust eltilthatja a következő piacon való árusítástól és legmennyiségére, minőségére, árára, az árusító tevékenyfeljebb 30 napra a piacon való árusítástól.
ségére, jogosultságára, a forgalomba hozatalra vonatkozó megfelelő felvilágosítást megadni, dokumentumot magánál tartani, bemutatni,
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13.) Korm., rendelet, a vásári, piaci és vásárcsarnoki áru10. Vegyes és záró rendelkezések
sítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (VI. 8.)
23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép haEüM rendelet és az általános közigazgatási rendtartásról
tályba.
szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a vásárok, búFülöp János
Dr. Percsi Elvira
polgármester
jegyző
csúk és piacok rendjéről szóló 6/1999. (IV.15.) Ktr. sz. rendelete, valamint az annak módosításáról szóló 16/2004. Záradék:
(XI. 02.) Kt. rendelet, 14/2005. (X. 27.) Kt. rendelet és a A rendelet 2018. február hó 27. napján a helyben szokásos
17/2009. (X. 8.) Kt. rendelet hatályát veszti.
módon kihirdetésre került.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a keresDr. Percsi Elvira
kedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a
jegyző
piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.
1. melléklet a 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A piacon, vásáron, búcsúban alkalmazott helyhasználati díjak, bérleti díjak, pótdíj
I. Helypénz:
1. Élőállat árusítása esetén:
a) ló, szarvasmarha:
250 Ft/db/nap
b) sertés, csikó, öszvér, szamár, juh, kecske: 200 Ft/db/nap
c) választási, süldő malac, borjú, tejesbárány, tejesgida:
120 Ft/db/nap
d) nyúl, kifejlett baromfi:
35 Ft/db/nap
e) előnevelt baromfi:
25 Ft/db/nap
f) napos baromfi:
15 Ft/db/nap
2. Asztalról történő árusítás esetén:
120 Ft/fm/nap
3. Egyéb esetben:
150 Ft/m2/nap

II. Bérleti díj:
1. Élőállat árusítása esetén:
2. Asztalról történő árusítás esetén:
3. Egyéb esetben:

2500 Ft/m2/hó
2000 Ft/fm/hó
2500 Ft/m2/hó

III. Pótdíj:
A pótdíj mértéke az I. pont szerint számított helypénz másfélszerese.
A díjak tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét!

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 3/2018. (II. 27.)
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
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1. § (1) Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(a továbbiakban: Htv.) 12. §-ában és 12/A. §-ában meghatározott adóalany.”
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az adó tárgya a Htv. 11. §-ában és 11/A. §-ában foglalt
adótárgy.”

2. § A Rendelet 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § Az adó alapja:
a) a Htv. 11. §-ában foglalt esetben az építmény m2-ben
számított hasznos alapterülete,
b) a Htv. 11/A. §-ában foglalt esetben a Htv.15/A §-a szerinti adóalap.”
3. § A Rendelet 5. §-a következő d) ponttal egészül ki:
„Az adó éves mértéke az adóalap után:
d) a Htv. 15/A. §-ában foglalt adóalap esetén 1.000 Ft/m2/
év.”
Záró rendelkezések
4. § E rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.
Fülöp János
Dr. Percsi Elvira
polgármester
jegyző
Záradék:
A rendelet 2018. február hó 27. napján a helyben szokásos
módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira
jegyző
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TÁP, TAKARMÁNY ÉS
KISÁLLAT ELEDELEK
FEHÉR OSZKÁR
7133 FADD, Mátyás király u. 37.
NYITVA: hétfő-péntek: 8-1130; 14-17
szombat: 8-11
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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!

kozmetikus

7133 Fadd, Béri B. Á. liget 4.

Telefon: 74/447-869
30/273-9160
E-mail: mbea64@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök, péntek: 14.00 – 18.00

Heronyányi Jánosné
0620/336-25-56

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
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!
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GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Dr. Boros Hilda
7133 Fadd, Etelköz u. 1. | Tel.: 74/447-673
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00-12.00
8.00-11.30
8.00-12.00
8.00-11.00 /15.30-17.00
8.00-12.00

HÁZIORVOSI RENDELŐK
Dr. Percsi Petra
7133 Fadd, Templom u. 6. | Tel.: 74/447-437
Hétfőtől péntekig: 9.00-13.00
Dr. Mosonyi Erzsébet
7133 Fadd, Mátyás kir. u. 21. | Tel.: 74/447-523
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.30-12.00
7.30-12.00
7.30-12.00 / 16.30-18.00
7.30-12.00
7.30-12.00

Foglalkozás-egészségügyi rendelés:
Szerda: 15.30-16.30

GYÓGYSZERTÁR
Kehely Patika
7133 Fadd, Mátyás kir. u. 54. | Tel.: 74/447-976
Hétfőtől péntekig 8.00-13.00
14.00-17.00

CSALÁDSEGÍTŐK
7133 Fadd, Templom u. 6. Tel: 74/446-692
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

Csepeli Attila
8.00-12.00
10.30-12.00
8.00-11.00

Knisz Zsuzsanna
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-11.00

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Guld Ágnes, Rózsáné Benedek Erzsébet
7133 Fadd, Templom u. 6. Tel.: 74/546-053
Védőnői csecsemő-tanácsadás:
Hétfő 11.00-13.00

ORVOSI ÜGYELET
7130 Tolna, Garay utca 6. | Tel.: 74/440-340
Hétköznapokon:
délután 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig
Hétvégén:
folyamatos ügyelet

Csecsemő-tanácsadás orvossal:
Hétfő 13.00-15.00
Várandós tanácsadás:
Kedd 13.00-15.00
Rendelkezésre állás:
Hétfőtől péntekig 8.00-16.00

FOGORVOSI RENDELŐ
Dr. Ulrich Hedvig
7133 Fadd, Templom u. 6. | Tel.: 74/679-532
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Ebédidő:

8.00-12.00
11.00-20.00
8.00-12.00
11.00-20.00
Iskolafogászat
12.00-12.30

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
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