
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2019. augusztus

FADDI FALUNAP
2019. augusztus 3.

Műsorvezető: H. Horváth László 
Helyszín: Bartal park 
A változtatás jogát fenntartjuk! 

7:00–9:00
8:00 órától

11:00 órától
12:00 órától

13:00 órától

14:30 órától

16:00 órától

18:00 órától 
20:00 órától

Gyermek horgászverseny
Kispályás foci
Főzőverseny: Családok, baráti társaságok, civil szervezetek és 
vendégeik közös programja 
Gyermekeknek: kézművesség, arcfestés, körhinta, ugrálóvár 
a kisebbeknek, trambulin a nagyobbaknak
Habparty
EBÉD

„Jó ebédhez szól a nóta…” – Udvarhelyi Boglárka és 
 Ondrik János koncertje
Polgármesteri köszöntő, díjátadás, eredményhirdetések
 • a faddi Dance 2019 moderntánc bemutatója
 • a mözsi Country Club táncbemutatója
 • Fit Jumps Gerjen kangoo bemutatója

Palinta Társulat interaktív gyermekműsora, 
 utána ingyenes lu� hajtogatás

Gipsy Kings Experience zenekar koncertje
Utcabál a Digital Zenekarral

A délután folyamán a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület jóvoltából kipróbálható az íjászkodás és a célba lövés. 
A nap folyamán a Faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vizes játékokat szervez, 
valamint tűzoltási bemutatók is lesznek. Porraloltó készülék is kipróbálható.
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C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L

Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület énekkara
alapos felkészülés után a következő rendezvényeken vett részt:
Február 6-án kezdődtek a próbák hetente egy alkalommal 
16.30-18.00 óráig, Szemerey Eszter karnagy vezetésével. Tag-
jaink rendszeresen részt vesznek a próbákon, kevés és csak in-
dokolt hiányzás van, pedig valamennyien önként vállalják ezt a 
tevékenységet.
Elsőként a Passió eléneklésére készült a kórus, amit Virágvasár-
nap és Nagypénteken el is énekeltünk. A kórus tagjain kivül már 
több éve Rostás Jenő apát-plébános Úr énekli a Jézus szerepét, 
és ebben ez éven a szomszéd településekről is kapcsolódtak a 
kórushoz ezen alkalomkor.
Június 4-én a helyi református templomban megtartott Tria-
non-i megemlékezést énekével még ünnepélyesebbé tette a 
kórus. A Templom napi rendezvényre sok-sok próbával eltelt 
felkészülési idő után június 16-án került sor. A többszólamú mi-
se-tételek szebb hangzását segítették énekükkel a tolnai katoli-
kus gimnázium diákjai.
Az első félév utolsó találkozása június 28-án volt, amikor vidám, 
jó hangulatú fehérasztalos összejövetelen már az elkövetkezen-
dő időszak feladatait tervezgettük.

Jó lenne, ha bővülne létszámunk, mert a szoprán szólamunk 
emberhiánnyal küzd. Várjuk az énekelni szeretőket és tudókat a 
kórusba. Sajnos néhány tagunk különféle okok miatt kimaradt, 
azonban énekhangjuk a kórusban hiányzik. Köszönjük eddigi 
munkájukat.  Ádámné Irén titkár

NYUGDÍJASAINK
A Faddi Nyugdíjas Egyesület tagjai a Művelődési Házban tartott fo-
gadóóráinkat rendszeresen látogatják. Itt örténik a tagdíjak be� ze-
tése, kirándulásokra, programokra a jelentkezés, de sokan az egye-
sület életéről is itt tájékozódnak. Kellemesen, vidáman telik el a 2 
órás fogadóóra.
Programjainkról:
Május 8-án Szigetvárra a fürdőbe látogattunk el, július 10-én  pe-
dig Mórahalmon, a fürdőben töltöttünk el egy kellemes napot. Az 
53 fős autóbusz megtelt kikapcsolódni vágyó tagjainkkal. Június  
16-án a Templom- napi ünnepséget tagjaink nemcsak támogatták, 
hanem munkájukkal is segitették a szeretetlakomán az ételek fel-
szolgálását.
A Tengelic-Szőlőhegyi nyugdíjas klub rendezvényein 3 alkalommal 
vettünk részt. Nagyon jól éreztük magunkat. Örülünk ennek a kap-
csolat létrejöttének.
Elkövetkezendő időszak feladatai:
Augusztus 30-án kerül sor Faddon az „Életet az éveknek” nagy 
rendezvényére, a nyugdíjasok Kulturális Seregszemléjére. Eddig 
22 Tolna megyei egyesület jeletkezett, kb.200 fő lesz a résztvevők 
száma.
Augusztus 3-án a Falunap már hosszú ideje az egyesületünknek a 
„piknikje”. Bátrabb tagjaink felvállalják a főzést. Délben elfogyaszt-
juk azt, majd a park hűs fái alatt a délutáni műsorkezdésig beszél-
getéssel telik el az idő . 
Szeptemberben kirándulást tervezünk Székesfehérvárra, ahol a vá-
ros nevezetességei mellett végigjárjuk a Bory-vár csodálatos terme-
it, megtekintve  Bory Jenő sokirányú művészi tevékenységét. Haza-
felé pedig estebéd lenne valamelyik útbaeső étteremben.
Köszönöm tagjaink aktivitását, segítőkézségét. 
 Ádámné Irén elnök

Meghívó
Kutyás Játszóház a 
Csiga-Biga Alapítvány 
speciális terápiás kutyáival
Óvodás korú gyermekeknek ajánlott
„Mentorprogram létrehozása a dél-dunántúli régióban” 
(EFOP-1.2.10-16-2016-00001) című projekt

A megjelenés ingyenes.

2019. AUGUSZTUS 8. – 10 ÓRÁTÓL

BÉRI BALOGH ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ
FADD, BÉKE UTCA 1.

Néptánc csoportunkba 
szeretettel várunk 

táncolni szerető � atalokat!
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M I N I G A L É R I A

F E L H Í VÁ S

„Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozására
Tisztelt Faddiak!

Fadd Nagyközség Önkormányzata a te-
lepülésért hosszabb időn keresztül, fo-
lyamatosan kiemelkedő munkát végző 
állampolgárok, vagy közösségek tevé-
kenységének elismerésére „Fadd Nagy-
községért” elnevezéssel kitüntető díjat 
alapított.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető 
díj adományozható azoknak a polgá-
roknak, vagy közösségeknek, akik Fadd 
közművelődéséért, kulturális színvona-
lának emeléséért, sportéletének fejlesz-
téséért, illetve egyéb szellemi, erkölcsi 
és anyagi értékeinek gyarapítása, hír-
nevének öregbítése terén kiemelkedő 
munkát végeztek.

A „Fadd Nagyközségéért” kitüntető 
díjat évente egy alkalommal, egyszerre 

legfeljebb két állampolgárnak, vagy kö-
zösségnek lehet adományozni. A kitün-
tetés posztumusz is adományozható. A 
kitüntetés átadására minden évben az 
október 23-i ünnepi megemlékezés al-
kalmával kerül sor.
A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díjra 
javaslatot tehet az Önkormányzat Kép-
viselő-testületének tagja, bizottsága, a 
Polgármester, az Önkormányzat intéz-
ményének vezetője, továbbá a nagyköz-
ség polgárai.

A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat 
minden évben legkésőbb szeptember 
15-ig írásban, a mellékelt adatlap ki-
töltésével kell eljuttatni a Polgármes-
terhez.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a kitüntetésre javasolt személyek, kö-
zösségek nevét, 
munkásságuk ismertetését. 
A felhívás és az adatlap letölthető az 
Önkormányzat honlapjáról (www.
fadd.hu), valamint igényelhető a Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán.

A javaslatokat a Polgármester terjeszti 
a Képviselő-testület elé, amely egyszerű 
szótöbbséggel dönt a díj adományozá-
sáról.

Várjuk megtisztelő javaslataikat.

 Fadd Nagyközség Önkormányzata

A mi falunkban régen… Dohóczkiné Zsuzsa csuhé életképei a kiállítóban
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I S K O L A

Kibővült, teljes lett a TEIT-be tartozó települések sora
Újabb együttműködési szerződést írtak 
alá a TEIT és az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. képviselői. A kötelezettségek és a 
jogok változatlanok, de az atomerőmű 
bővítés új feladatokat is hoz. Fontos 
továbbá, hogy Madocsa, Györköny és 
Dunapataj felvételével teljessé vált a kör.

Mérföldkőhöz ért a Társadalmi El-
lenőrző és Információs és Település-
fejlesztési Társulás (TEIT) azzal, hogy 
május elsejétől tagjaik között tudják 
Madocsát, Györkönyt és Dunapatajt 
is – hangsúlyozta dr. Bálint József el-
nök a szervezet mai ülésén, amelyet 
Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában 
tartottak. Elmondta, hogy ezzel a pak-
si atomerőmű 12 kilométeres körzeté-
be tartozó mind a tizenhat település a 
társulás tagja lett. Gáncs István alelnök 
arra emlékeztetett, hogy már 2007-
2008 táján elkezdődött az előkészítés, és 
mostanra nyugvópontra ért a történet, a 
12 kilométeres kör bezárult. Fontosnak 
tartja, hogy a települések egységesen 
tudják képviselni az új feladatokat. Dr. 
Kovács Antal, az atomerőmű kommu-
nikációs igazgatója szintén örömét fe-
jezte ki, amiért több mint húsz év után 
a társulás olyan formában működhet, 
amelyben egyértelmű, mely települések 
lehetnek tagok. – Együtt haladhatnak 
tovább az új közös célok felé, a feladat 

pedig az atomerőmű bővítés kapcsán 
adott: a környező településeken élők tá-
jékoztatása – mondta dr. Kovács Antal.

Az ülésen aláírták az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. és a TEIT közötti 
együttműködésről szóló új szerződést. 
Gáncs István ezzel kapcsolatban el-
mondta, hogy nagyban nem változott 
a megállapodás, a különbség annyi, 
hogy a korábbi tíz évre szóló szerződést 
rövidebb idejű, négy évre szóló váltja, 
a kötelezettségek és a jogok azonban 
változatlanok. Változás továbbá, hogy 
a településfejlesztésről szóló támogatá-
si szerződért egy évre kötik meg. – Így 
könnyebb alkalmazkodni a változó kör-
nyezethez, de ez a viszonyunkat nem 
befolyásolja – tette hozzá az alelnök. 
Arról is beszélt, hogy a kommunikációt 
új alapokra kell helyezni, hiszen a Paks 
II beruházás új feladatokat hoz. Céljuk, 
hogy a társulás településein élő több 
mint 62 ezer ember hozzájusson azok-
hoz a naprakész, pontos információk-
hoz, amelyekhez joguk van.
A zárszámadást is elfogadták
Az ülésen annak a törvényi kötelezett-
ségnek is eleget tett a TEIT, miszerint 
május 31-ig el kell fogadni az elmúlt év 
zárszámadását. Az idei TEIT-nap meg-
rendezéséről is szó volt, amelynek hely-
színe és időpontja még nem dőlt el, ám 

Braun Zoltán, az újonnan belépő Györ-
köny polgármestere jelezte, hogy eset-
leg a település adhatna otthont a ren-
dezvénynek. Dr. Bálint József kiemelte, 
hogy a program közösség erősítő szere-
pe, illetve az i� úság elérése miatt fon-
tos. Az elnök azt is elmondta, pályázni 
lehet arra, hogy gyerekek utazzanak 
Novovoronyezsbe. Ehhez azonban az 
önkormányzatoknak hozzájárulást kell 
� zetniük.

Dr. Bálint József arra is kitért, hogy 
októberben Finnországban tisztújító 
közgyűlést tart a Európai Nukleáris 
Létesítmények körüli Európai Önkor-
mányzatok Csoportja (GMF). Ezen 
szeretné képviseltetni magát a TEIT, 
amely nemrégiben együttműködési 
megállapodást az oroszországi atomvá-
rosok szövetségével, és szeretnék, ha ez 
a szervezet is felvételt nyerne a GMF-be.

 Forrás: https://www.teol.hu/kozelet/
helyi-kozelet

A hagyományokhoz híven az 
idei ballagó nyolcadikos osztá-
lyok is elültettek egy-egy facse-
metét az iskolaudvaron.

Augusztus 15-én (csütörtökön) 
12.30-17.00 óráig 

a faddi művelődési házban.

Feltétlenül hozza magával 
személyazonosító igazolványát, 

lakcímkártyáját, 
valamint TAJ kártyáját!

Véradás

S Z O M S Z É D U N K  A Z  A T O M E R Ő M Ű



5Faddi Hírek

E G Y H Á Z

 Áldás, békesség
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet…” (1Móz 1,1)

Ezzel a címmel rendeztük meg július 2. hetében a református hittantábort. A gyerekekkel a világ 
teremtése kapcsán arról beszélgettünk, hogy Isten szeretetből teremtette meg ezt a világot és 
benne őket is. Ezért ők Isten csodálatos alkotásai – igazi remekművek – , akiket az Úr különböző 
képességekkel áldott meg, hogy vigyázzanak erre a világra és gyarapítsák azt. A táborból persze 
az idén sem hiányozhatott a kézműves foglalkozás, a sok-sok játék, és a Faddi Önkéntes Tűzoltók, 
akik az idén - többek között - poroltóval tanították meg tüzet oltani a tábor résztvevőit.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki adományával, munkájával vagy imádságaival 
támogatta a hittantábort. Csomós Balázs református lelkipásztor
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VA K Á C I Ó  A  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z B A N

Nyári kézműves tábor a Művelődési házban
A vakáció kezdetén, július 24-től július 27-ig az előző évek-
ről jól ismert néhány napos játszóházunk helyett idén kéz-
műves tábort szerveztünk, melynek, örömünkre, igazán 
nagy sikere volt. 4 napig 30 gyermeknek adtunk „otthont”, 
új ismeretségek és barátságok köttettek. 
A gyerekek a délelőtti órákban különböző kézműves fog-
lalkozásokon megmutathatták kézügyességüket és kreati-
vitásukat. Többek között kipróbálhatták, hogyan kell pólót 
batikolni, készíthettek maguknak ékszerdobozt, bőrből 
pénztárcát és tűzzománcból medált.
Délutánonként a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
szervezésében különböző játékok és programok várták a 
gyermekeket. A sok-sok érdekes esemény közül kiemel-
kedik a szerdai nap, amikor a Rendőrség részéről Loson-
czy Imre és a tolnai polgárőrök foglalkoztatták a táboro-

zó gyermekeket. Játékos KRESZ-oktatásban részesültek, 
amelyen megtanulhatták, hogyan kell körfogalomban 
közlekedni, biciklisként és gyalogosként mire kell � gyelni, 
és néhány gyakoribb közlekedési táblával is megismerked-
hettek. 
Emellett volt még akadályverseny, limbózás, mozizás, 
ping-pongozás, csocsózás, rejtvényes feladatok megoldása, 
tánc, fagyi, gyümölcssaláta készítése.
A tábort a csütörtöki napon habfürdővel zártuk, melyet 
köszönünk a tolnai tűzoltóknak! Nagy sikere volt az ekkor 
tomboló kánikulában.
A tábor az EFOP 1.5.2.-16-2017-00027 kódszámú „Lehető-
ség, Egészség, Közösség” – Komplex térségi felzárkóztatás 
Tolna és környékén című projekt keretein belül valósulha-
tott meg. János Orsolya
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VA K Á C I Ó  A  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z B A N

Néptánc tábor
Idén első alkalommal rendeztük meg 
július 15-18-ig gyermek néptánc tábo-
runkat a faddi Művelődési házban. 
A gyermekek többsége helyi volt, de ér-
keztek hozzánk vidékről is. 6 éves volt a 
leg� atalabb, középiskolás a legidősebb 
táborlakó. Többségben a lányok voltak, 
de azért � úk is akadtak köztünk. Igye-
keztünk színes programot összeállítani. 
Felnőtt segítőink is voltak a négy nap 
során, így az összehangolt csapatmunka 
megtette a hat ását, remekül megosztot-
tuk a feladatokat. 

A tábor résztvevői minden nap reg-
gel 9-re érkeztek, ezután tízóraiztak, 
majd 10:00-12:00-ig foglalkozáson vet-
tek részt. Ebéd után játék, majd ismét 
tánccal és daltanulással töltöttük az időt. 
15:15-kor uzsonna, majd szabad játék 
következett. 16:00 körül zártuk a napot, 
ekkor mentek haza a gyerekek. 

Hétfő délelőtt ismerkedős- és énekes 
népi gyermekjátékokat tanultunk. A már 
ismert mondókák és dalok mellett újakat 
is sikerült idő közben megtanulni. A dél-
utáni foglalkozáson moldvai táncokat sa-
játíthattak el a kis táncosok. A Hoina és a 
Bulgáros táncokat egész jól megtanulták, 
legvégén már az ének is kiválóan ment! 
Nagy öröm volt a számomra, hogy a Bo-
róka Ének és Néptánccsoport régebbi és 
mostani tagjai közül is szívesen táboroz-
tak velünk, segítve ezzel is a munkánkat, 
hiszen ők már a táncok terén rutinosak! 

Kedden gyöngyöt fűzhettek ismert 
vendégünkkel, Decsi-Kiss Marcsi 
gyöngyfűző népi iparművésszel. Szép és 
kreatív munkák születtek! Ez nem csak 
a lányok számára volt nagy öröm, a � úk 
is türelemmel fűzték a gyöngyöket. Dél-
után népviselet bemutató volt a sárközi 
ruha költeményekből. Sárpilisről érke-
zett Kolbert Margit, akit mindenki csak 
Margónak ismer, hiszen ő itt Faddon 
évekig vezette a néptánccsoportot a kez-
detek kezdetén. Csodaszép leány ruhákat 
hozott másodmagával. Kiválasztottunk 
négy leányzót, akiket be is öltöztettek a 
szebbnél-szebb ruhákba. A gyerekek na-
gyon élvezték a ruhák viseletét, sok szép 
fotó is készült róluk. Margó nénit öröm 
volt hallgatni, ahogy az öltöztetés közben 

beszélt a gyerekeknek a régi idők hagyo-
mányairól. Aztán a csoport láthatott fér�  
népviseletet is, mivel felnőtt táncosaink 
egyike viseletben volt köztünk egész dél-

után. A fényképezkedés után a lányok 
karikázót jártak, és közben dalra fakad-
tak. Öröm volt nézni és hallgatni őket! 

Szerda délelőtt buszra szálltunk és 
elindultunk Decsre Pál Bözsi nénihez az 
országszerte híres Babamúzeumba. Itt 
200 darab Bözsi néni által kézzel készített 
baba mutatja be a régi sárközi paraszti 
kultúrát a születéstől egészen a halálig. 

Nagy élmény volt Bözsi néni anekdotáit 
is hallgatni! A délutáni foglalkozásokon 
a táncainkat ismételtük át, majd egy nép-
dal csokrot is sikerült megtanulni. Jóma-
gam tambura kísérettel segítettem őket 
ebben. 

Az utolsó nap fontos eseménye a dél-
utáni műsor volt számunkra, hiszen itt 
adtunk számot a négy napon keresztül 

elsajátítottakról. Néptánccal, dalcsokor 
énekléssel és jó kedvvel vártuk a kedves 
szülőket, hozzátartozókat, hadd lássák, 
mit is tanultunk mi a néptánc táborban. 

Nagy sikert aratott kis műsorunk és a 
táncház, amibe bevontuk a vendégeket 
is. Összeségében el kell mondjam, barát-
ságok kötettek a gyerekek között, sikerült 
velük megismertetni azokat az értékeket, 
amiket tovább kell adnunk a jövő gene-
rációinak. Nekünk, szervezőknek is nagy 
öröm volt látni, hogy a gyerekek jól érez-
ték magukat, hiszen egy örömteli „uta-

zásra” hívtuk őket a múltba és a jelenbe. 
Végezetül egy Sebő Ferenc idézettel zár-
nám a soraimat: 

,,A hagyományt nem ápolni kell, hisz 
nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem 
rab. Hagyományaink csak akkor marad-
hatnak meg, ha megéljük őket!”

 Bogdán György
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 9/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól

(Egységes szerkezetben e rendelet módosítására megalkotott 12/2018. (XI. 
30.) és a 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelettel)
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskö-
rében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és 23. § (5) bekezdés 5. pontjá-
ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §
E rendelet hatálya a Fadd nagyközség közigazgatási területére készülő tele-
pülésfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, település-
rendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi ren-
delet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.

2. §
Fadd nagyközség településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: 
koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: 
stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézi-
könyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendeletének (a 
továbbiakban: rendelet) vagy azok módosításának a lakossággal, érdek-
képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel tör-
ténő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendelet-
ben meghatározott szabályok szerint történik.

2. Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre

3. §
(1) A Fadd nagyközség közigazgatási területére készülő koncepció, stra-

tégia, kézikönyv, rendelet (a továbbiakban együttesen: településren-
dezési eszközök) készítése során a partnerségi egyeztetések résztve-
vői: 

a)  a Fadd nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni 
jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, 

b) a Fadd nagyközség közigazgatási területén működő és bejegyzett 
civil szervezetek,

c) a Fadd nagyközség közigazgatási területén székhellyel, telephellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezetek,

d) a Fadd nagyközség közigazgatási területén működő egyházak,
e) a Fadd nagyközség közigazgatási területén működő, településfej-

lesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, 
mérnöki szakmai szerveződés,

f) Faddi székhelyű, bejegyzett településfejlesztéssel, településrende-
zéssel összefüggésbe hozható érdekképviseleti szervezet,

g) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési 
eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés meg-
kezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél 
írásban bejelentkező egyéb szervezet.

(2) Az érdekképviseleti, a civil és a gazdálkodó szervezet az adott véle-
ményezési eljárásba a Polgármesterhez a megadott határidőben be-
nyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell 
jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezhet nevét, képviselő-
jét, postai címét és e-mail címét.

3. A tájékoztatás módja és eszközei

4. §
(1) A partnerek tájékoztatása a készítendő településrendezési eszközök-

ről, valamint a településrendezési eszközök vagy azok módosítása 
tervezetéről a Korm. rendeletben előírtak szerint történik.

(2) A Polgármester – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi 
tájékoztató keretében – a településrendezési eszközök készítéséhez és 
módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szük-
ség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és 
tájékoztatást tesz közzé az 1. mellékletben meghatározott módon.1

5. §2, 6. §
(1) A hirdetménynek előzetes tájékoztató esetén tartalmaznia kell:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban 
az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsáj-
tott dokumentumot,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel meg-

küldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsáj-
tott dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás ese-
tén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváha-
gyandó munkarészeket,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel meg-

küldhető.

7. §
(1) A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Fadd Nagyköz-

ség Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Kép-
viselő-testület) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendeletében foglalt előírások az irányadók.

(2) Fadd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a honlapon külön tárhe-
lyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció 
egységes megjelentethetősége érdekében.

(3) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt, javaslatot tehet-
nek, véleményt nyilváníthatnak, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(4) A partnerek lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint la-
kossági fórum hiányában a honlapról letölthető, illetve a Faddi Pol-
gármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) műszaki ügyintézőjétől 
átvehető 2. melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a tájé-
koztató közzétételétől számított 8 napon belül észrevételt, javaslatot 
tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az adatlap: 

a) papír alapon a Hivatal címére (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.), vagy
b) elektronikus levélben a penzugyfaddph@tolna.net e-mail címre 
történő megküldésével.

8. §
(1) Azt a partnert, aki a 7. § (4) bekezdése szerint közétett határidőn 

belül véleményt nem nyilvánított, észrevételt, javaslatot nem tett, a 
határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az 
egyeztetési eljárás további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban 
egyaránt.

(2) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljá-
rásban érintett partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partner-

1 Módosította a Képviselő-testület 3/2019. (II. 27.) önk. rendelet 1.§. Hatályos 2019. február 28. 
napjától
2 Hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület 3/2019. (II. 27.) önk. rendelet 3.§ (2) bek., hatálytalan 
2019. február 28. napjától. 
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ségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert 
kell tekinteni.

(3) A 7. § (1) bekezdésének megfelelően beérkezett észrevételek, javasla-
tok, vélemények tisztázása érdekében a Polgármester az észrevételt, 
javaslatot tevő, véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgya-
lás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyző-
könyvet kell készíteni. 

(4) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül 
észrevételt, javaslatot, véleményt nem adott, vagy adott, de a (3) be-
kezdésében rögzített meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás 
ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, 
az egyeztetési eljárás további szakaszaiban és az elfogadási szakasz-
ban egyaránt.

(5) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész a 
7. § (4) bekezdésében megjelölt határidő elteltét követően haladék-
talanul továbbítja a településrendezési eszköz készítésével megbízott 
tervezőnek.

(6) A tervező az észrevételekkel, javaslatokkal, véleményekkel kapcsola-
tos szakmai véleményét, el nem fogadás esetén szakmai indokolását 
– a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az 
Önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

(7) A szakmai vélemény alapján a főépítész az észrevételek, javaslatok, 
vélemények, elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonat-
kozó döntés-tervezetet készít.

9. §
(1) (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról - a (2) bekezdésben fog-
lalt kivétellel - a Képviselő-testület dönt. 

(2) (2)  A településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi 
eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett partneri észrevéte-
lek, javaslatok, vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az 
el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.

(3) (3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendelet-
ben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a Polgármester 
dönt a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása

10. §
(1) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a települési 

főépítész:
a) külön az el nem fogadott észrevételeket, javaslatokat, véleménye-

ket összesíti, kiértékeli,
b) megküldi az településrendezési eszközök elkészítésével megbízott 

tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja és az elfogadásra 
nem javasolt észrevételeket, javaslatokat, véleményeket szakmai 
indokolásával együtt megküldi a települési főépítésznek,

c) döntéshozói indítványt állít össze a polgármesternek az észrevé-
telek, javaslatok, vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról, az 
el nem fogadott észrevételek, javaslatok, vélemények indoklását 
összesíti, 

d) intézkedik az elfogadott észrevételek, javaslatok, vélemények do-
kumentációban történő átvezetéséről.

(2) A partnerektől beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket 
a tájékoztatást kezdeményező: 

a) a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjé-
ben nyilvántartásba veszi és az iratkezelés általános szabályainak 
megfelelően az ügyiratban megőrzi,

b) a Képviselő-testület elé terjeszti az észrevételeket, javaslatokat, vé-
leményeket és azok indokolását,

c) gondoskodik a döntéshozói indítvány alapján a partnerségi egyez-
tetést lezáró - elfogadást vagy elutasítást tartalmazó - határozat: 
ca) a hirdetőtáblán történő közzétételéről, 
cb) a honlapra történő feltöltéséről,
cc) az ügyiratban történő elhelyezéséről és megőrzéséről,

cd) a partnerekkel történő közléséről,
d) gondoskodik az el nem fogadott észrevételek, javaslatok, vélemé-

nyek és azok indokolása:
da) a honlapra történő feltöltéséről,
db) az ügyiratban történő elhelyezéséről és megőrzéséről.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartal-
mazza:

a) az észrevételt, javaslatot tevő, véleményező, nevét, lakhelyét, szék-
helyét, vagy telephelyét, 

b) az észrevétel, javaslat, vélemény beérkezésének időpontját,
c) az észrevétel, javaslat, vélemény rövid tartalmát,
d) a véleményezési szakaszt lezáró, vagy a 9. § (1) és (2) bekezdése 

szerinti döntést követően az észrevételt, javaslatot, véleményt, el-
fogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy a 
Polgármester döntését.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő dokumentumokat a közfeladatot ellátó 
szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatá-
rozott határidőig kell őrizni.

5. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedések

11. §
(1) A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egység útján 

– gondoskodik az elfogadott településrendezési eszközök, vagy azok 
módosításának elfogadását követő 15 napon belüli, honlapon történő 
közzétételéről, amely közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. 
és 43/B. §-ában megállapított egyéb közzétételi kötelezettségek tel-
jesítése alól.

(2) Az elfogadott településrendezési eszközökről, vagy azok módosításá-
ról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti 
tájékoztatásról a Polgármester a főépítész útján gondoskodik

6. Záró rendelkezések

12. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett el-

járásokra, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira
 polgármester jegyző

Záradék:
E rendelet 2017. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirde-
tésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

2019. szeptember 21-én 
(szombaton) kerül megrendezésre

Idén a községi

SZÜRETI NAP 
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A Boróka Ének és Nép tánc 
Egyesület Énekkara 

2019. augusztus 22-én (csütörtökön) 14 órától 
megkezdi próbáit a művelődési házban! 

Várjuk közénk mindazokat, 
akik szeretnek énekelni, és szeretnének 

egy jó közösség tagja lenni!

 Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, va-
lamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §
A rendelet személyi hatálya kiterjed a Fadd Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak 
szerveire, továbbá Fadd Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: 
Önkormányzat) és annak költségvetési szerveire.

2. §
(3) A Képviselő-testület a 2018. évi zárszámadás címrendjét az Önkor-

mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettel 
azonosan állapítja meg. 

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat, az önállóan mű-
ködő és gazdálkodó Faddi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal), valamint az önállóan működő, de saját gazdasági szervezet-
tel nem rendelkező Faddi Kismanók Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 
költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(5) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §
(1) A Képviselő-testület a 2018. évi zárszámadás főösszegeit 

a) 1 509 979.000,- Ft bevétellel, és
b) 1 083 016 000,- Ft kiadással
jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése összevont mérlegét a 2. 
melléklet, az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegét 
a 4. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak 
mérlegét az 5. melléklet, a Faddi Kismanók Óvoda bevételeinek és 
kiadásainak mérlegét a 6. melléklet foglalja magában.

(3) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mér-
legét, felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. 
melléklet rögzíti.

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatát beruházáson-
ként a 7. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését a 8. melléklet 
mutatja be felújításonként. 

(6) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez rendelt bevételeket 
a 9. melléklet taglalja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi saját költségvetésé-
nek teljesítését 1.270.428.000,- Ft bevétellel és  843.493.000,- Ft ki-
adással a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesí-
tését a 5. mellékletnek megfelelően 144.486.000,- Ft bevétellel és 
144.471.000,- Ft kiadással fogadja el. 

(9) A Képviselő-testület az Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítését 
95.065.000,- Ft bevétellel és 95.053.000,- Ft kiadással a 6. melléklet 
alapján hagyja jóvá. 

4. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. költségvetési évben tel-

jesített céljelleggel juttatott működési célú és felhalmozási célú támo-
gatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat által európai uniós forrásból kapott támogatások a 
11. mellékletben szerepelnek.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és ke-
zességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet mutatja 
be.

(4) Az Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények ala-
kulását, következő évekre kiható kötelezettségeket a 13. melléklet 
rögzíti.

(5) Az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatáso-
kat, kedvezményeket és mentességeket a 14. melléklet foglalja ma-
gában.

5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdál-

kodásának maradványát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2)  Az Önkormányzat és a költségvetési szervei maradványa 

426.962.036.- Ft, mely kötelezettséggel terhelt maradvány, azt a 2018. 
évi költségvetés végrehajtása során a 2017. évben vállalt, a követke-
ző évekre áthúzódó, 2018. évben és az azt követő években esedékes 
fejlesztési célú kötelezettségek kifi zetéseire kell fordítani. Az alapte-
vékenység szabad maradványa 15.764,-Ft.

(3)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot 
szerinti vagyonát 2.644.852.662,- Ft-ban állapítja meg. Az Önkor-
mányzat részletes vagyonmérlegét a 16 melléklet mutatja be.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérleg szerinti eredmény-ki-
mutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5)  Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkeze-
lésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 
18. melléklet, a 0-ig leírt befektetett eszközöket a 19. melléklet, az 
érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 20. melléklet, a mérlegben 
nem szereplő kötelezettségeket a 21. melléklet tartalmazza.

(6)  A Képviselő-testület a 2018. évi létszámgazdálkodásról szóló, a 2018. 
évi létszámterv teljesítéséről készített kimutatást a 22. mellékletben 
foglaltak szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

6. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. január 1. nap-
ján hatályát veszti.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2019. május hó 29-én a helyben szokásos módon, a Faddi Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, kihirdetésre 
került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző



11Faddi Hírek

E G Y H Á Z

B U C H M Ü L L E R N É  M A R G Ó  F E S T M É N Y E I  A  K I Á L L Í T Ó B A N

Humoros történetek papokkal (2)
Jobban hangzó név:
Szlovák származású fi atal pap volt 
Hugyecz Antal. Német lakosságú faluba 
helyezte a püspök káplánnak. Neve miatt 
– főleg a gyerekek – a háta mögött gyak-
ran gúnyolták. Felkereste a püspököt, 
hogy engedélyt kérjen a névváltoztatás-
hoz, ami akkor a papoknak ilyen feltétel-
hez volt kötve. Miután megkapta az enge-
délyt, azt kérte még a püspökétől:
„Kegyelmes Uram! Szíveskedjen javasolni 
valami németes hangzású nevet!”
Mire a püspök: „Németes hangzásút? Hát 
akkor legyél fi am Pischinger!”

Latinos műveltség:
Békefi  István Szekszárdon lakott. Idegen-
vezetőként sok zarándok csoportot kísért 
itthon és külföldön egyaránt. Egyik alka-
lommal, amikor megérkeztek a zarándok-
helyre, az előzetes megbeszélés szerint 
becsengetett a plébániára, ahová a busz 
vezetője is elkísérte. Ajtót nyitott a plébá-
nos, mire Békefi  köszönt: „Laudetur! (Di-

csértessék!) Megérkeztünk kérem.” A plé-
bános kezet nyújtott, és In aeternum-mal 
(mindörökké) válaszolt, majd nyújtotta a 
kezét a derék sofőrnek is, aki így köszönt: 
SIÓTOUR! A plébános kissé furcsán nézett, 
de Békefi  hamar felvilágosította, hogy a 
Sió-Tour, a szekszárdi utazási iroda neve. 
A  sofőrnek pedig elmondta a laudetur 
jelentését. Akkor aztán már mindhárman 
jót nevettek. Békefi  azonban elmondta 
ezt egy-két barátjának, így a Sió-Tour-nál 
is megtudták. Szegény sofőrnek még so-
káig így köszöntek a kollégái: „Laudetur 
Siótour!”

Egy másik magyarosítás:
A lánycsóki születésű Dr. Hauser Jánost 
a Pécsi Teológiára helyezte a püspök a 
papnövendékek lelki vezetőjének. Ekkor 
változtatta meg családi nevét Hargitaira. 
Pliván Mihály vicerektor (gondnok) ezt így 
jelentette be a papnövendékeknek:
„Tisztelendő Urak! Hallották, hogy a 
Hauser főtisztelendő úr is magyarosított?

-Nem hallottuk. És mi lett a neve?
-Mi is, na? Hargitauer.”

Megnyugtató válasz:
Vándor (korábban Weier) Mátyás gödrei 
esperes-plébános szenvedélyes vadász 
volt. (A második világháború előtt még le-
hetett.) Volt egy agár fajtájú vadászkutyá-
ja, ami ugyancsak Agár névre hallgatott. 
Nyáridőben, amikor az ablakok nyitva 
voltak, járta a falut batyujával a kolduló 
cigányasszony. A kapunál lévő Agár pedig 
a kutyák jó szokása szerint megugatta. 
Az  asszony felvett az út szélén egy na-
gyobb hantot, és a kutya felé hajította. 
A plébános ekkor nézett ki az ablakon, kit 
ugat a kutya? Látta, hogy repül a hant a 
kutyája felé, ezért erélyesen rászólt az asz-
szonyra: „Mari! Miért dobálod az Agárt?” 
Azonnal jött a válasz: „Jaj! Esperes Úr! Hát 
ez agár? Én azt hittem, hogy kutya.”

Folytatás következik.
 Rostás Jenő István
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Paprika (Capsicum annuum L.)
Az étkezési és a fűszerpaprika nélkül elképzelhetetlen a magyar 
konyha. 

Étkezési paprikánál a 90-es években még a jól megszokott ki-
váló magyar nemesítésű fajták uralták a piacot. ( Cecei, Fehér-
özön, Tizenegyes, Szentesi kosszarvú, stb.) Később elterjedt a Tál-
tos, Szintetikus cecei, Kápia fajták, Greygo, pritamin fajták, stb.

A fűszerpaprika hasonló változáson esett át, főleg a csípős 
fajtakörben. Nem csak a fajtaválaszték bővült, hanem a termesz-
téstechnológia is sokat változott. Mivel településünkön a fűszer-
paprika nem csak a címerünket díszíti, hanem sokak kertjét is 
az utóbbi években, sokan panaszkodnak, hogy nem megfelelő a 
termésmennyiség és számos más problémával küzdenek, ezért 
néhány alap információ a megfelelő termesztés érdekében.

A fűszerpaprika fajtáit csoportokra oszthatjuk:
1. folytonos növekedésű, nem csípős fajtacsoport,
2. folytonos növekedésűek,
3. féldeterminált nem csípős,
4. determinált,
5. csokros növekedésű nem csípős fajtákra. 
Ezen belül alaktanilag lehet csüngő, felálló, nagy termésű, kis 

termésű. 
Fajták: Kalocsai determinált, merevszárú, egyéb fajtakörei. 

Szegedi 178, Szegedi 20, egyéb fajtakörei, stb.
Termesztéstechnológia szerint szaporíthatjuk magvetéssel és 

palántázással. Eddig nagyobb részben - így Faddon is - helybe, 
magvetéssel termesztették a fűszerpaprikát. Viszonylag korai ve-
téssel március második felétől április 20-25.-ig, sőt, volt, aki kései 
vetést is csinált. 

Az első és legfontosabb szempont a tervezéskor, hogy kiskert-
ben is alkalmazni kell a vetésforgót, ami legalább három évig biz-
tosítja, hogy nem ugyanarra a helyre vetjük a paprikát!

Minden esetben ősszel szerves trágyázunk + műtrágya (főleg 
a kálium!) Majd, 25-30 cm –es szántást/ásást végzünk október-
ben, az utóbbi években november első hetében. A paprika tömött 
magágyat szeret ezért simítózni kell a talajt. Állandó helyre törté-
nő vetésnél aprómorzsás talajt készítünk elő. Akik nem kapálnak, 
azok vetés előtt 2-3 héttel gyomirtóznak. Aki magvetéssel sza-
porít, az biztosan tud rendszeresen öntözni, mert ez alapfeltétel. 
A magot kötött talajon 3 cm, homokon 4 cm mélyen vetjük. A kí-
vánt mennyiség eléréséhez 3-4-szeres többlettel vetünk magot. 

Itt megállnék 
egy pillanatra. Ha 
több éven át fo-
gunk vetőmagot, 
a termésmennyi-
ség egyre rosz-
szabb. Tehát nem 
spórol az, aki saj-
nálja megvenni 
az F1 minősítésű, 
csávázott magot. 
Az pedig nem ol-
csó, de hozza is a 
kívánt minőséget 
és mennyiséget. 
De még ezt a jó 
minőségű magot 
is kelesztő öntö-
zéssel kell meg-
támogatni. Főleg, 
ha jóval mele-
gebb a tavasz. 
Ha összevissza 
öntözünk, a mag 
kiszárad, és várhatjuk a kelést. Mostanra ezért nem sikerül jól a 
kelés, mert nem kiszámítható az időjárás, és fúrt kúttal sem ren-
delkezik mindenki. Tehát az egyik probléma a magvetésnél a víz 
hiánya, nem megfelelő mennyiség biztosítása a kelésig. 

A rossz kelés másik oka lehet az ingadozó hőmérséklet. Egy-
szer korai meleg, majd hűvös időjárás sok csapadékkal. A rossz 
kelés oka a lótetűvel való fertőzöttség is, amikor a csírában lévő 
magot felforgatja ez a megátalkodott tücsök koma. Ezt vetésforgó 
alkalmazásával, vagy talajfertőtlenítő szerrel lehet kivédeni. Ezek 
és más okok (klímaváltozás, piaci igények) miatt a nagy paprika-
termő vidékeken csak palántázott fűszerpaprika termelés folyik 
öntözőrendszer kiépítése mellett. Maguk a sorok vannak becsö-
vezve, csepegtető öntözéssel ellátva. A magyar cégeket felvásárol-
ták a spanyolok és mások. Olyan intenzív termesztés folyik, amin 
csak ámulunk. Persze gaz és lótetű nincs a földeken, viszont nö-
vényvédőszer annál több, ami a törött paprikába belekerül.

Aki a kiskertben is szeretne haladni a korral, 
az a palántaneveléshez a vetőmagot március 15-
30 között enyhe fűtésű fóliába vesse el, vagy olyan 
helyre tegye a lakásban, ahol 18-20 fok van és sok 
fény. Vetés előtt a magot 25°C-os vízben áztassa 
elő 24 órán át. A földkeverék, amibe vetnek, laza 
szerkezetű, jó vízáteresztő legyen. 1 m2-re 30-35 
gramm mag kell. Tehát javasolt a jövőben mellőzni 
a magvetést, és saját palántát készítsen, vagy biztos 
helyről vásároljon. Vásárláskor minden esetben 
tudja az adott fajta nevét és számlát kérjen, mert 
azzal reklamálhat. A  termesztés során felmerü-

Kálciumhiány



13Faddi Hírek

Z Ö L D R O VA T

C S A L Á D I  D É L U T Á N

Június 22-én Cseke Klárával családi délután várta a babákat-ma-
mákat és kicsit nagyobbakat a Művelődési házban. A hőség elle-
nére sokaknak volt kedve a játszóházhoz! A gyerekek nagy dínós 
légvárban ugrálhattak, csúszhattak. 

Klári néni Sünizenéjén megtelt a nagyklub kicsikkel, szülőkkel, 
nagyszülőkkel, míg a nagyobbak izgalmas kincskeresésen ve-
hettek részt. A kézműves saroknak, valamint a csillámtetoválás-
nak is nagy sikere volt. 

lő másik nagy probléma az utóbbi időben, hogy sok a kalcium 
és kálium hiányos állomány. Ez  főleg a homoktalajokon fordul 
elő. A  talaj tápanyagszegény, ami van a talajban, az öntözéssel 
kimosódik. Ezért ősszel szerves trágyázzunk + komplex mű-
trágya. A  tenyészidőszakban fejtrágyaként pótoljuk a káliumot, 
kalciumot, más mikroelemeket. Igen, a paprika tápanyagigényes 
növény! Ami a legfontosabb, a paprikát önmaga után ne vessük, 
használjuk a vetésforgót!

A kalcium hiány a gyökereken előbb fellép, ezért amire észre-
vesszük, legyengül a növény, elhalnak a hajtások, eldobja a pap-
rikát. Fontos a megelőzés! A kalcium hiánya megakadályozhatja 
más tápanyagok felvételét is, ezért fontos a kialakulásának elke-
rülése. 

Jó előveteménye a paprikának a gabona, bab, borsó. Monokul-
túrában csökken a termés! 

A termesztés során mind az étkezési, mind a fűszerpaprika 
növényvédelmét folyamatosan el kell végezni. Mire gondolok?  
Alternáriás termésrothadás ellen, baktériumos lágyrothadás, fol-
tosság elleni védelem. Burgonya Y vírus fertőzése ellen, levélhó-
lyagosodás és mozaik lóbab hervadásos vírusfertőzés ellen, szár 
és bogyó nekrózis dohánymozaik vírusos fertőzés ellen. A  do-

hánymozaik vírus igen elterjedt Faddon. Szintén elterjedt a pap-
rika uborkamozaik vírusos fertőzése („Újhitűség „) 

Soknak gondolja a felsoroltakat? Pedig ezek a betegségek igen 
nagy számban fertőznek és a fő okai a nem megfelelő növekedés-
nek és termésmennyiségnek. 

Mit használjunk ellenük? A vetőmag minden esetben csávázott 
legyen. Vetéskor, tűzdeléskor a vírusbetegségek elleni szerekkel. 
Virágzás és kötődés után szárrothadás ellen. Tenyészidőszakban a 
levéltetvek ellen, valamint a baktériumos betegségek ellen kell vé-
dekezni. Ezekre külön vegyszereket nem sorolok fel. Alapvetően a 
réztartalmú szereket használja, de mára igen hatékony, kombinált 
vegyszereket forgalmaznak, ami Faddon is elérhető a Marikánál 
a vasboltban. A vegyszeres gyomirtást vetés előtt 60-80 mm mé-
lyen bedolgozva, vetés után a talaj felszínére és kelés előtt a talaj 
felszínére kell kijuttatni. 

Aki nem akar vegyszert, az rendszeresen kapáljon. Egyébként 
a fűszerpaprika betegségei és kártevői megegyeznek a zöldpapri-
káéval. Ennyit a teljesség igénye nélkül.

Jó kertészkedést kívánok. 
 Benis Brigitta
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JKA Országos Bajnokság, Korosztályos EB, Kadan
A Tanren-Fadd Karate Sportegyesület tagjai remek helytállást mutat-
tak törökbálinti sportcsarnokban megrendezett JKA Országos Bajnok-
ságon.
25 klub 178 versenyzője 317 nevezéssel mérette meg magát a tradi-
cionális karate szakág versenyrendszerében. Egyesületünk 10 legjobb 
sportolója állt fel tatamira ismételten, hogy számot adhassanak felké-
szültségükről. Az  eredmények és a látott teljesítmény után nyugtáz-
hatjuk a sikereket, 5 arany 4 ezüst és 1 bronzéremmel térhettek haza 
sportolóink.

Május 23-án budapesti indulással vágtak neki a csehországi Kadan 
városába, és mintegy 10 órás út után érkeztek meg Chomutov városá-
ba, ahol elszállásolták versenyzőinket és kísérőiket. 
42 sportolónkat 4 edző és 5 versenybíró kísérte el, 
valamint az utánuk érkező szülőkből álló szurkolói 
gárda.

Pénteken délelőtt közös átmozgató edzésen vet-
tek részt, ahol mindenki nagyon jó formát mutatott, 
ezzel várhatóan előre vetítve a hétvégi eredménye-
ket. Délután a szülőkkel közös városnézés volt a 
program, majd szombaton egyéni, vasárnap pedig 
csapat versenyszámokban kellett helyt állniuk ver-
senyzőinknek.

A Tanren-Fadd csapatából Bali Anna kezdett 
elsőként. Formagyakorlatban első körben előnye-
rő volt, második mérkőzésen román ellenfelét 3:1 
arányban győzte le, majd a 4 közé jutásért cseh ellenfelével 2:2 zászló 
arányból cseh kislányt juttatták be döntőbe. A  formai küzdelemben 
első mérkőzésén szintén román ellenfelét 4:0 arányban legyőzve ismét 
cseh kislánnyal mérkőzött a 4 közé jutásért, és megismétlődve kataban 
elszenvedett 2:2 döntetlen után sajnos most se őt hozták ki győztesnek.

Lukács Bence formagyakorlatban első meccsét biztosan nyerte ör-
mény ellenfelével szemben 4:0-ra, ám a folytatásban orosz ellenfele 1:3 
arányban legyőzte így neki sem sikerült a 4 közé jutás. Formai küz-
delemben 3:1-es nyertes mérkőzés után angol ellenfelével 2:2-es dön-
tetlent játszott, majd új mérkőzésen – annak ellenére, hogy ellenfele 
hibázott – 1:3 arányban kikapott.

Szutor Zétény kataban orosz ellenfelétől 0:4, formai küzdelemben 
szlovén riválisától 1:3 arányban kapott ki, így az első körben búcsúzott 
a további egyéni versenyszámoktól.

Veress Ádám kadet férfi  kataban első mérkőzésén norvég ellenfe-
lével 2:2-es döntetlent játszott, majd az új mérkőzésen 3:1 arányban 
legyőzte riválisát. Második fordulóban szintén 3:1 arányban nyert ro-
mán ellenfele ellen, így bejutott a legjobb 4 közé. A délutáni döntőben 
másodikként katazva egy hihetetlen dinamikus és erős formagyakor-
latát láthattuk, melyet hatalmas taps követett, ám a bírók orosz ellenfe-
leit előbbre helyezték – így a 3. helyre szorult.

Vasárnap csapat versenyszámokkal folytatódott a verseny. A  Bali 
Anna (Tanren-Fadd)-Zsiga Zina (Yama SE)-Takács Csenge (Balas-
sagyarmat) összetételű lány csapat kata bronzéremmel zárt.

4. helyen végzett 10 éves csapat formagyakorlatban a Lukács Bence 
(Tanren-Fadd) – Lenkei Bence (Yama SE) – Sarkadi Bence (Yama SE) 

összeállítású team.
Csapat formai küzdelemben hatalmas harc folyt az 

orosz rivális ellen, melyből végül az orosz ellenfél jött 
ki győztesen, így a Lukács Bence (Tanren-Fadd) - Szu-
tor Zétény (Tanren-Fadd) - Sarkadi Bence (Yama SE) - 
Lenkei Bence (Yama SE) összeállítású csapat a 3. helyet 
szerezte meg. Feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy a 
fi úk fergeteges mérkőzéseket produkáltak, nagyon nagy 
gratulációban volt részük a meccsek után.

Minden sportolónk nyakába végül érem került, elé-
gedettek vagyunk a látottakkal és bizakodva nézünk a 
következő versenyszezon elé.

Itt szeretnénk ezúton is köszönetet mondani a Fadd 
SE Karate Szakosztályának, a Tanren Karate Sportegye-

sületnek és a résztvevő gyermekek szüleinek, hogy anyagi támogatá-
sukkal lehetőséget teremtettek eme eseményen való részvételre, vala-
mint Szutor Jáno s apukának a rengeteg vállalt fuvarért!

 Bali Ervin

KÖNYVELÉS 
FADDON
Több mint 10 éves ta-
pasztalattal, regisztrált 
mérlegképes könyvelői 
végzettséggel vállalom 
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes 
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint 
magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának 
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit
telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

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

EREDMÉNYEK: I. helyezettek: Kirtyán Zita, Bali Levente, Vargyas Diána 
(kata), Vargyas László, Kirtyán Gábor (kumite)
II. helyezettek: Bali Anna, Vargyas László (kata), Bali Levente (fomai küz-
delem) Acsádi Petra (kumite)
III. helyezett: Kirtyán Zita (formai küzdelem)
4 versenyzőnk korábbi eredményeik és teljesítményük alapján a JKA vá-
logatottjával készült a május 25-26-án megrendezett Korosztályos JKA 
Európa-bajnokságra: Bali Anna (egyéni kata, formai küzdelem és csapat 
formagyakorlat), Lukács Bence (egyéni kata, formai küzdelem és csapat 
formagyakorlat, csapat küzdelem), Szutor Zétény (egyéni kata, formai küz-
delem és csapat küzdelem), Veress Ádám (egyéni kata)
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Házi készítésű, adalékanyag nélküli 
termékek Benis Brigitta őstermelő 

kínálatából – 06-30-957-32-16
AKTUÁLIS KÍNÁLAT

Már kapható őszi fokhagyma
Első generáció, nem több éve visszaszaporított Magyar tájfajta.

Magas aroma és olajtartalom jellemzi.
Kiváló minőségű, megfelelően beérett, tisztított, egységes gerezdekkel árulom.

A termesztés során nem használtam vegyszert, kézzel kapáltam.
Étkezési célokra, disznóvágáshoz is tökéletes, garantáltan nem keserű.

Különböző kiszerelésekben forgalmazom.

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

alkalmas a sertés hagyományos módon 
(csak konyhasóval, adalékanyagok nélkül) 

történő feldolgozására.

Füstölt sonkák, 
szalonnák, kolbász, 

szalámi stb.
Árusítás:

Minden vasárnap 800–1200 óráig 
a telephelyen – Dombori u. 48.,

és szombaton a helyi piacon.

A vágások időpontjáról telefonon vagy 
személyesen érdeklődhetnek.

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Heronyányi Jánosné

0620/336-25-56

Másodvetéshez fejtenivaló bokorbab vetőmag 
a készlet erejéig

Lekvárok, paprikakrémek
Friss zöldségáru, amit a kert ad

Uborka, tök, cukkini
Házi tojás

Kacsa, liba, később rántanivaló szárnyasok konyhakészen.

Szeretettel várom termékeimmel a készlet erejéig vagy 
keressen a faddi piacon.
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Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag 

Kereskedés

7133 Fadd, 
Táncsics M. u. 8.

Tel.: 06-74/447-705
06-70/377-80-99

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:

730-1100 – 1400-1600

Szombaton:
730-1100

SCHULLER termékek:
• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, takaró-

fóliák
• sittes zsákok, spatulyák
• kőműves szerszámok
• gipszkanál, glettelők
• drótkefe, kesztyűk
• kézi keverőgép
• habarcskeverők
• pormaszkok kaphatók!
• kerítés oszlop
• kerítés drót

(25 fm tekercsben)
• kerítés huzal
• kötöző drót

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

11,5 kg-os PB-gáz
házhoz szállítása INGYENES

Meli Melír
Női-Férfi  Fodrászat

Koczándi Melánia
egyéni vállalkozó

Tel.: 06-30/971-28-70
E-mail.: koczandi@freemail.hu
7133 Fadd, Öreg utca 44.

Nyitvatartás: hétfő: 7–15-ig; kedd: 9–17-ig; szerda: 7–15-ig; 
csütörtök: 12-19-ig; péntek: 9–17-ig; szombat: 8–12-ig; vasárnap: zárva


