
Szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját 

a Faddi Boróka Énekkar és Vendégei

Adventi műsorára
melyet 2019. december 15-én 
(vasárnap) 16 órakor tartunk
a faddi művelődési házban.

A műsort összeállította és  
a kórust vezeti: Szemerey Eszter

A belépés díjtalan!
Felajánlásokat az énekkar köszönettel elfogad!

Áldott, békés szent karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánunk 

településünk minden lakójának!

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2019. december
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Pályáztunk
Horgászegyesületünk az idei évben több 
alkalommal sikeresen pályázott.

A „STANDARD és preferált őshonos hal-
fajok telepítése, visszatelepítése” támoga-
táson 2000 kg II. nyaras pontyot, a MO-
HOSZ halőrzést segítő támogatás kiírásán 
1 db Digitális hőkamerát (PULSAR Helion 
XQ50F) sikerült nyernünk.

A MOHOSZ „összkerék meghajtású pla-
tós terepjárók beszerzése” tárgyában 1 db 

TOYOTA HILUH LIVE (6S3) típusú terepjárót 
kaptunk.

A fenti eszközökkel hatékonyabb és 
eredményesebb munkát tudunk végezni.

A további pályázati lehetőségeket is 
figyelemmel kísérjük, hogy tagjaink szá-
mára eredményesebb horgászatot és sza-
badidő eltöltést tudjunk biztosítani.

 Mihálovics Istvánné

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

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

K Ö Z É R D E K Ű

Védőnői Szolgálat  Telefonszám: 0674/546-053

1. körzet: Guld Ágnes
(70/933-3208)
Csecsemő-gyermek és ifjúság 
tanácsadás: kedd, 11-13 óra
Várandós tanácsadás:  
 szerda, 11-13 óra

2. körzet: Rózsáné Benedek 
Erzsébet (70/933-3218)
Csecsemő-gyermek és ifjúsági 
tanácsadás: szerda, 11-13 óra
Várondós tanácsadás:  
 kedd, 11-13 óra

Rendelkezésre állás: hétfőtől péntekig 8-16 óra

Tisztújító ülést tartott a TEIT – dr. Filvig Gézát választották elnöknek
Az 1992 óta működő, ma már tizenhat település tagságával mű-
ködő Társadalmi Ellenőrző és Információs Területfejlesztési Tár-
sulás október 28-án tartotta tisztújító ülését. Az október 13-án 
lezajlott önkormányzati választások több településen változást 
hoztak a polgármester személyében, így a társulás munkájában 
az előzőekhez képest hat új polgármester vesz részt a következő 
öt évben. A személyi változások miatt szükségessé vált új elnö-
köt és Pénzügyi Bizottságot választani. Gáncs István – Tengelic 
polgármestere – alelnök az új tagok számára tájékoztatásul el-
mondta, hogy az immár 27 éve működő társulás feladata egy-
részt, hogy tájékoztassák a településeiken élő mintegy hatvan-
ötezer embert mindazokról az információkról, melyek egy ilyen 
nukleáris létesítmény működésével kapcsolatosak, s melyek az 
embereket érdeklik a kölcsönös bizalom erősítése érdekében. 
Érdekszövetség, melynek annak érdekében jól kell működni, 
hogy mindenki minél több anyagi forrást tudjon biztosítani a 
településnek, ahol él. Úgy fogalmazott, hogy nehéz időszakon 
van túl a társulás, de úgy véli, ezen sikeresen túljutottak és a 
2019-ben az erőművel megkötött szerződés biztosítja a társulás 
hosszú távú jövőjét.

Ezután tette meg a javaslatot, s az elnöki posztra Kalocsa pol-
gármesterét, dr. Filvig Gézát javasolta, aki ezt követően röviden 
bemutatkozott, ismertette eddigi szakmai és közéleti tevékeny-
ségét. Elmondta, hogy legjobb tudása szerint szeretné munká-

ját végezni, a bevált hagyományokat, mechanizmusokat tovább 
szeretné vinni. Kiemelt időszak előtt állunk – fogalmazott –, és 
a Paks II beruházás hangulatát nagyban befolyásolja, hogy a 
meglévő létesítményről mi az itt élő emberek véleménye. Ebben 
az időszakban még nagyobb a társulás feladata és felelőssége a 
hangulati oldal megteremtésében.

A bemutatkozás után  a társulás tagjai a következő ötéves cik-
lusra a társulás elnökének egyhangúlag Kalocsa polgármesterét, 
dr. Filvig Gézát választották. Gáncs Istvánt pedig szintén egy-
hangúlag megerősítették alelnöki pozíciójában.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjait is megválasztották: 
elnöknek Bedi Gyula uszódi, tagoknak Fekete Csaba bátyai és 
Romhányi Károly gerjeni polgármestert.

Az ülésen ezt követően bemutatkoztak a települések újonnan 
megválasztott polgármesterei is.

A tagok következőkben meghallgatták Gáncs István alelnök 
tájékoztatóját a szervezet tervezett kül- és belföldi szakmai út-
jairól, valamint Koch István TEIT-titkár tájékoztatóját az MVM 
Paksi Atomerőmű kéréseiről, az aktuális feladatokról, szerző-
déskötésekről.

Az ülés végén dr. Filvig Géza elnök bejelentette, hogy elége-
dett az eddigi TEIT-titkár munkájával, és továbbra is ezt a fela-
datot Koch István látja el.

Forrás: http://teit.hu/829-2/

Rendelési idők az új Egészségházban
1. sz. háziorvosi körzet: 
Dr. Mosonyi Erzsébet
Telefonszám: 74/975-350
Hétfő: 8-12 óra
Kedd: 8-12 óra
Szerda: 12-16 óra
Csütörtök: 8-12 óra
Péntek: 8-12 óra

2. sz. háziorvosi körzet: 
Dr. Percsi Petra
Telefonszám: 74/447-437
Hétfő: 9-13 óra
Kedd: 9-13 óra
Szerda: 9-13 óra
Csütörtök: 12-16 óra
Péntek: 9-13 óra

Fogászati rendelés: Dr. Ulrich Hedvig
Telefonszám: 74/679-532
Hétfő: 8-12 óra
Kedd: 11-20 óra

Szerda: 8-12 óra
Csütörtök: 11-20 óra
Péntek: iskolafogászat

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Boros Hilda
Telefonszám: 74/447-673
Hétfő: 8-12 óra
Kedd: 8-12 óra

Szerda: 14-17 óra
Csütörtök: 8-12 óra
Péntek: 8-12 óra

Tanácsadás: 
szerda, 9-11 óra
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FELHÍVÁS!

HELYSZÍN: 
AZ ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZÖTT, KIVILÁGÍTOTT, 
FADDI SPORTPÁLYA
HELYPÉNZ:
NINCS

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Vida Tímea: 06202093556
Szabó Anett: 06703677404 
Faddi Művelődési Ház
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Katolikus Karitasz tájékoztatója
Kedves Testvérek!

Csoportom önkéntes munkatársai és magam nevében sze-
retettel köszöntök minden faddi társunkat. Hitünk gyakorlá-
sa mellett feladatunk a személyes szeretet átadása a rászoru-
lók részére. Ebben a szellemiségben tettem a dolgomat kiváló 
és megbízható munka társaimmal együtt.

Pályáztunk:
• 2 család számára 6 havi pelenka mennyiségért,
• 2 család téli tüzelő 50 ezer Ft összegben,
• 5 sokgyermekes család részére beiskolázási utalványért.
Mindezek sikeresen teljesültek. Sok esetben gondossággal 

szerveztük az adományok közvetítését. (pl. bútorok). Ezt fo-
lyamatosan tesszük, előjegyezzük az igényeket és tájékozta-
tást adunk a beérkezésről. Bármikor átvesszük a jó állapotú 
használt ruhanemüket, apró használati tárgyakat és kéthe-
tente péntek délutánonként bárki válogathat belőle.

Közeleg a Karácsony, egyházunk és világ nagy részének 
szeretteljes ünnepe. Tudjuk, hogy ez nem minden család 
számára jelenti a derűs méltóságteljes ünneplés lehetőségét. 

Szándékunk szerint kiválasztunk 30-40 családot vagy egye-
dülállót öreget, akiknek ajándékcsomagot állítunk össze, és 
kiszállítjuk.

Az Adventi gyűjtésünkhöz ezúton is kérem szeretettel-
jes hozzájárulásukat. Tehetik ezt a templomban kihelyezett 
pénzgyűjtőbe, ill. élelmiszer, vagy apró ajándék formában. 
A pénzgyűjteményt élelmiszer vásárlásra fordítjuk. Munka-
társaim megbízhatóan, átláthatóan kezelik adományaikat, és 
meggondoltan választják ki a megajándékozandók névsorát.

A szeretet okán biztatok mindenkit az adományozásra, az 
így nyújtott segítség sohasem viseli meg a családi készlete-
ket. A viszonzás hamarosan megérkezik, a jóért jót kapunk. 
Őszintén kívánom ennek a felismerésnek a felemelő megta-
pasztalását!

Kérem a jövőben is bízzanak bennünk, támogassanak és 
alkalmasint támaszkodjanak a segítségünkre!

Ezúton megköszönök minden segítséget, imát, jókívánsá-
got, és áldott, békés karácsonyt kívánok!

 Beszterczán Ágota a csoport vezetője

„A karácsonyi történet így hangzik: „Pásztorok tanyáztak 
azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyá-
juk mellett. És az ÚR angyala megjelent nekik, körülragyogta 
őket az ÚR dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az an-
gyal pedig ezt mondta nekik: „ Ne féljetek, mert íme hirdetek 
nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő 
született ma nektek, aki az ÚR Krisztus, a Dávid városában. A 
jel pedig ez lesz a számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki 
bepólyálva fekszik a jászolban.” (Lukács 2, 8-12) 

Tűnődtél már valaha azon, hogy az angyal miért a pászto-
rokhoz, a társadalmi ranglétra legaljának számító foglalkozás 
gyakorlóihoz szólt először? Gondold végig: ha a vallási veze-
tőkhöz szólt volna, nekik utána kellett volna nézniük a teoló-
giai szakkönyvekben, és tanácskozniuk kellett volna a gyüle-
kezetek vezetőségeivel. Ha ünnepelt személyiségeknek jelent 
volna meg, nekik ellenőrizniük kellett volna a nézettséget. 
Ha vállalatvezetőknek jelent volna meg, azoknak egyeztet-
niük kellett volna az időbeosztásukat, és ellenőrizni a táblá-
zataikat. Ezért adta hírül a világtörténelem legnagyobb hírét 
azoknak, akiknek nem volt fejszéjük, amit meg kellett volna 
élesíteni, nem volt jó hírnevük, amit meg kellett volna védeni, 
és nem volt szamárlétrájuk, amit meg kellett volna mászni. 

Ezeknek az embereknek alázatos szívük, nyitott gondolkodá-
suk, és egyszerű, gyermeki hitük volt. Érted már a lényeget? 

Betlehem mellett van egy templom, amely Jézus születé-
sének a helyét jelzi. Az oltár alatt van egy barlang, ahol egy 
szimbolikus csillag van a padlóba vésve. Be lehet menni ebbe 
a barlangba, de van egy feltétele: le kell térdelni hozzá. Az ajtó 
olyan alacsony, hogy állva nem lehet bemenni rajta! Isten ma 
is így dolgozik. Bármilyen hétköznapi helyen megtalálhatod 
– de térdre kell borulnod ahhoz, hogy találkozz vele.” (Bob 
Gass, [2012] Borulj térdre! In: Mai Ige, IV/3.)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasó-
nak áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet!

Hívjuk Önöket ünnepi alkalmainkra:

szentesti istentisztelet december 24. 15:00 a hittanos gyerekek 
szolgálatával a templomban 

karácsony első napján december 25. 10:00 úrvacsorás 
istentisztelet a templomban

karácsony második napján december 26. 10:00 úrvacsorás 
istentisztelet a templomban

óévi istentisztelet december 31. 10:00 a gyülekezeti 
teremben

újévi istentisztelet január 1. 10:00 a gyülekezeti teremben

Áldás, békesség!
„Pásztorok tanyáztak 
azon a vidéken…”
(Lukács evangéliuma 2,8)

VA L L Á S
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K Ö Z É R D E K Ű

A K I R E  B Ü S Z K É K  VA G Y U N K

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulóján tartott községi ün-
nepségen elismerésben részesültek:
A Faddi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola tanulói közül:

• Bali Anna 5.b
• Mácsik Fédra Anita 6.a 
• Vass Botond 6.a 

A Faddi Kismanók Óvoda javaslatá-
ra alapítványi alapító tagja: Kiss Csaba
A Tegyünk a Szívünkért Egyesület 
tagjai közül: Nyírő Jánosné
A Faddi Nyugdíjasok Egyesületé-
nek tagja: Horváth Sándorné
A Faddi Boróka Ének és Néptánc 
Egyesület tagja: Ruppert Józsefné

A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egye-
sület tagja: Antusné Bari Julianna
A Faddi SE Karate Szakosztálya ja-
vaslatára: Bali Levente
A Faddi SE Labdarúgó Szakosztá-
lya jelölésére: Vida Tímea
A Faddi Polgárőr Egyesület tagja: 
Pruzsina Annamária
A Faddi Sporthorgász Egyesület ja-
vaslatára: Koszter István.
Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met adományoztak Dursztné Palásti 
Gabriellának és Gasznerné Joó Esz-
ternek kiemelkedő munkájukért.
Fadd Nagyközség Képviselő-testüle-
te 2019-ben „Fadd Nagyközségért” 
kitüntető díjat adományozza a Fadd 

Nagyközségi Tűzoltó Egyesületnek 
önzetlen, áldozatos és felelősségteljes 
munkájukért, Fadd és a környező tele-
pülések lakói életének, egészségének és 
vagyonbiztonságának érdekében vég-
zett tevékenységük elismeréséül.

Kedves Faddiak!
Köszönöm a rám leadott szavazatokat. Megtisztelő szá-

momra ez a bizalom, a következő években igyekszem rászol-
gálni.

Képviselőtársaimmal közösen folytatjuk szülőfalum fej-
lesztését, élhetőbbé tételét.

Kérem Önöket, segítsenek nekünk, vegyenek aktívan részt 
a közéletben, a különböző civil szervezetek munkájában.
 Tisztelettel: Fülöp János polgármester

Tisztelt Szavazók!
Ezúton is szeretném megköszönni mindazon választók 

támogatását, akik az októberi választáson szavazataikkal 
támogattak. Továbbra is igyekszem azon dolgozni, hogy te-
lepülésünk értékei gyarapodjanak, szolgálva valamennyiünk 
mindennapi életét.
 Tisztelettel: Antus Zsolt képviselő

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Faddi és Dombori lakosok!
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a választáson 
nyújtott támogatásokért!
Ahogy bemutatkozó levelemben írtam, igyekszem a telepü-
lés és a lakosság érdekeit figyelembe véve a lehető legjobb 
döntéseket meghozni, képviselő társaimmal együtt a község 
fejlődéséért tenni.
Köszönöm a megválasztott képviselők és Polgármester Úr 
bizalmát az Alpolgármesteri tisztség kinevezéséért, az ezzel 
járó feladatokat igyekszem maximálisan ellátni.
Egyik kedvenc idézetem szeretném megosztani Önökkel:
“Az egyetlen személy, akinél jobbnak kell lenned, az az em-
ber, aki tegnap voltál.”
 Üdvözlettel: Bali Ervin alpolgármester

Kedves faddi szavazók! 
A Faddi Hírek hasábjain is szeretném megköszönni Önök-
nek, akik rám szavaztak, hogy szavazatukkal bizalmat adtak 
nekem az önkormányzati választáson.
Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárulok Fadd közsé-
günk fejlődéséhez. 
 Köszönettel: Baros Gábor képviselő

Kedves Faddiak!
Ezúton szeretném megköszönni ismételt bizalmukat, melyet 
az október 13-ai önkormányzati képviselőjelölt választáson 
szavaztak meg nekem.
Büszke vagyok arra a több mint 550 szavazatra, amit „Füg-
getlen” jelöltként kaptam Önöktől. Ezen pozitív tapasztala-
tokkal felvértezve nagy lendülettel vágok neki a következő 
ciklusnak, és igyekszem ezután is a választási programomba 
leírtak szerint cselekedni. Amennyiben a jövőben bármilyen 
gondjuk, problémájuk, javaslatuk adódik, forduljanak bi-
zalommal hozzám, lehetőségeim szerint igyekszem ezeket 
megoldani.
Mottóm továbbra is: „Ami Faddnak jó, az nekem is jó”.
 Tisztelettel: Gerendai Ferenc függelten képviselő

Kedves Faddi Választó Polgárok!
Szeretném megköszönni megtisztelő bizalmukat, amely-

lyel támogattak a választás során.
A következő években minden erőmmel a településünkért 

szeretnék dolgozni, ahogy ezt tettem eddig is a Sportpályán 
és a környékén. 

Bízom abban, hogy a megújult képviselő testület beváltja 
a hozzá fűzött reményeket és a következő években is folya-
matosan fejlődik, szépül majd a településünk.

 Üdvözlettel: Vida Tamás képviselő
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Nulladik nap. Megalakult az új testület…
(eredményekről, körzetekről)

Először is szeretném megköszönni minden választónak, aki bi-
zalmat adott és voksával támogatta képviselőségemet! Valamint 
gratulálok a megválasztott polgármester úrnak, alpolgármes-
ternek, képviselőtársaimnak, a külsős bizottsági tagoknak és a 
külsős alpolgármesternek. 

Ez a választás meglepetéseket is hozott!   
Mindenkinek, aki a közéletben valamilyen formában részt 

vett - részt vesz, el kell gondolkodnia, hogy eredményeknek 
milyen okai vannak. Nyilván a „verseny” hevében érzelmileg 
felfokozott állapotba kerül az ember, ha nem sikerül helyezést 
elérni, csalódottá válik. A csalódottságot nem kell szégyellni, de 
tisztességgel el lehet viselni. A demokrácia ilyen! Nem becsül-
hetjük alá az emberek ítéletét, a közéletről való elképzeléseit. De 
óvva intsük magunkat azoktól, akik csak lázítanak, mert az mö-
gött nincs tartalom, hiteles információ, sem valós elképzelések 
és tenni akarás, csak a bomlasztás! Azt pedig megítélni, hogy ki 
szebb, jobb, rátermettebb, agilisabb, az alapján lehet, amit el-
végzett - elvégez, ahogy kiáll és megfogalmazza elképzeléseit, 
vállalja véleményét, és azokat a kompromisszumokat, amit meg 
kell kötni. A bizalom mindenkit megillet. Felesleges és nem lehet 
hangadók alapján bárkit is minősíteni! A testület megfiatalodott, 
ami nagyon jó. Én nagy bizalommal vagyok a jövőt illetően. Re-
mélem, szembe tud majd nézni ez a testület a megváltoztatásra 
váró feladatokkal. És nem támadásnak veszik majd azok, akiket 
érint a változtatások kérése. 

A Faddi Hírek (90-es évek) régebbi számaiban mindig közöl-
ték egy választás teljes, a körzetekre lebontott eredményét, ez 
valahogy nem lett divat a kétezres években. Sőt, alapvetően egy 
képviselőt elsősorban nem rendeljük a voksunk leadásakor ah-
hoz a körzethez, amiben él. A választó sokszor nem is támogatja 
azt a képviselőt, aki abból a körzetből indul, ahol a voksát leadó 
lakik. Nem támogatja azt, aki ismeri annak a településrésznek 
a gondját, baját, állapotát. Mert azt azért mindenki beláthatja, 
hogy a Mátyás K. u végén más helyzet uralkodik, mint a Volent 
öbölben, Somosban, a Rózsa utcában. Kérdezősködtem régiek-
től, hogy ezeket a választási körzeteket mikor és kik határozták 
meg és hány éve vannak érvényben? Nem igen jutottam dűlőre. 

Ez még a szocialista politika döntése, vagy már a 90-es évek 
helyi politikát csinálóké? 

Nem tudni, de remélem, majd ezt is megtudjuk és megismer-
jük, megértjük a körzetek kialakításának akkori elvrendszerét, 
tematikáját. Egy biztos, elavult és nem életszagú némely utca 
besorolása egy adott körzetbe. A jövőben lesznek még izgal-
masabbak (lásd, Dombori településrész), aminek képviseletéért 
lehet küzdeni vagy szétosztani (?) az összes körzet között. Mára 
egyes településrészek a „perifériára” szorultak (már elnézést) 
nem a kedvenc részeknek számítanak, míg mások felértékelőd-
tek az eltelt 20 év beruházásaink 80-90%-ban oda korlátozód-
nak. Ha nem akarjuk, hogy teljesen szétszakadjon a település 
és viszonylagos egyenletes fejlődést akarunk biztosítani, akkor 
ezen el kell gondolkodni, a jövő településképet másként kell 
megfogalmazni, ezzel párhuzamosan a választónak is másként 
kell voksolnia. 

Nem csapatokban, hanem elsősorban az egyéni körzet kép-
viseletével a bejutott képviselők olyan, a képviselői asztalnál 
kötött kompromisszumokkal, megállapodásokkal, igazságos 

fejlesztéssel kell, hogy megkössenek, ami nem engedi, hogy 

egyes településrészek állapota kirívóan más legyen a többinél. 
Nem lehet a jövőben prioritás, hogy egyes részek kiemelkedően 
nagyobb és színvonalas infrastruktúrát kapjanak. Ha megnézzük 
a körzeteket, hol, milyen fejlesztések történtek, akkor óriási a kü-
lönbség. Nyilván nagyok voltak a le- és elmaradások a település 
teljes területén és kellett ez a 20 év a felzárkóztatáshoz, a közös 
központ megújításához, de el kell azon gondolkodni, hogy van-
nak utcák, amelyek hosszú évtizedek óta nagyon kimaradnak a 
fejlesztésből és egy új járda, tereprendezés, fasor telepítés sokat 

Körzetek 1. 2. 3. 4. Összesen

Polgármester választás

Fülöp János 163 130 262 234 789

Kákonyi József 102 86 117 117 422

Képviselőválasztás

Bali Ervin 123 106 183 195 607

Gerendai Ferenc 120 93 190 156 559

Antus Mihály Zsolt 111 75 152 161 499

Vida Tamás 109 71 166 146 492

Benis Brigitta 76 82 138 139 435

Baros Gábor 91 63 131 147 432

Kákonyi József 84 98 115 103 400

Márkus György 86 51 112 113 362

Bán Klaudia 84 46 111 107 348

Körösi László 73 41 110 94 318

Bali János 62 58 91 98 309

Fodor József 69 62 81 92 304

Takács Anikó 60 45 81 105 291

Bak Zsolt 59 34 91 73 257

Bolgár Sándor 51 51 40 51 193

Megyei lista

MSZP 19 24 37 24 104

Mi Hazánk 14 16 20 23 73

JOBBIK 25 20 27 28 100

Momentum 16 14 27 41 98

DK 25 15 46 31 117

FIDESZ-KDMP 163 120 225 199 707

Tényleges Korrekcióval

Települési Roma nemzetiségi

Fodorné Ivók Henrietta 43 42

Fodor József 41 40

Fodor Ágnes 37 36

Bolgár Sándor 35 34

Novák Zoltán 36 35

Oltolticsné Bodó Györgyi 34 33

Mátyás Erzsébet 13 12

Száraz Mihályné 10 9

Területei Roma nemzetiségi

LUNG ODROM 52

PHRALIPE 5

FIROSZ 11

Országos Roma nemzetiségi

FIROSZ 11 10

PHRALIPE 5 4

ROMA POLGÁRI MOZGALOM 3 2

LUNGO DROM 51 50
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HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

Telefon: 74/446-516; 30/969-9854

E-mail: rozgonyi54@tolna.net

2019. 10. 28-án, az őszi szünet első napján  

a Családsegítő Központ 
társasjáték klubot szervezett
a faddi tanulók részére.

A jó hangulatban telt délutánon a gyerme-

kek különböző x-box játékok, társasjátékok, 

valamint őszi színezők közül választhattak.

A jövőben is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.

dobhat az emberek közérzetén, elégedettségén és látják, miért 
fizetnek adót. Nem azt firtatom, hogy rossz, ami eddig elkészült. 
Sőt, szép eredmények vannak, büszkeséggel tölt el. De az egyéni 
körzet igénye a település közös igénye is.

Egyszóval, az, aki az 1. számú körzetben lakik, miként kérje 
számon a 4. számú körzet képviselőjén, hogy előtte semmilyen 
járdakezdemény, csapadékvíz elvezetés nincs. (Pl.: Rózsa utca, 
Sándor u vége, Sport u vége, stb.) Lehet, hogy a képviselő 15 éve 
nem is járt arra! Nehezebben, mint a körzetéből induló képvi-
selőtől, akire a voksát adta. Hiszen akivel egy részen él, az látja 
és megoldani szeretné a gondot. Tehát közösen gondolkodni, 
lobbizni, egyezkedni, kompromisszumot kötni annál a bizonyos 
kerek asztalnál kell, mint egyéni (a körzetét) képviselő. 

Fadd közigazgatási területén, 4 körzet van. Egy településen 
belül azonos közigazgatási területen harcolunk, hogy ki mire a 
leginkább jogosult. Kettő körzetben egyformán 12 utca van. Egy 
körzetben 11 utca. 

Egy körzetben 49 utca. A legnagyobb körzet a Volent öböl az 
Öregutca, Tokaj a Fővéggel + Alsó és Felsővárszeg puszta, (itt kik 
laknak, kik szavaznak?), Dombori teljes területe.

Ez a giga körzet (49 utca) a jövőben akár demonstrálhatja 
majd a település legnagyobb százalékának, hogy ha a következő 
évtizedekben ide, ezekre a részekre beruházunk, alig marad va-
lami számotokra, mert mint panorámás üdülőövezet, extra befi-
zetők (itt, nem minden utca extra befizető) vagyunk és nekünk 
ezért „jár” is valami. (ilyen hangokat is lehetett hallani a választá-
sok hevében). Ha pedig a megválasztott testületi tagokból lega-
lább 4 fő ebből a körzetből kerül ki, akkor az már szavazati több-
ség a többi képviselővel szemben, lobbi tényező akár 100 méter 

járda megépítésére is. Azon címszó alatt, hogy többet fizetünk, 
mint a nem üdülőövezeti lakók. Hát, megeshet a jövőben, hogy 
újabb évtizedekre hátrébb sorolódik a falu már amúgy is elmara-
dottabb része. Szóval lehet, hogy egy járdára sem fog maradni, 
mert Dombori, a Volent a mi üdülőövezeteink a (giga körzetből) 
is szeretnének járdát, aszfaltot és minden mást (nyilván lehetnek 
/vannak jogos igények), de ezen jól el kell gondolkodnunk. Most 
nem részletezném tovább ezt a kérdést, de erről majd kell be-
szélgetni és kell a legalább középtávú konszenzusos, fejlesztési 
koncepcióterv, egy igazságos elosztás a józanész keretin belül! 
Pl.: az egész holtág partvonalának utcáit üdülőövezetté kellene 
tenni? Egyébként a most induló képviselők közül az alábbiak 
szerint oszlanak meg a körzetképviseletek (a képviselő életvitel 
szerint lakik az adott körzetben):

1. körzetből: két képviselő indult, nem jutott be senki. 2. kör-
zetből: kettő képviselő indult, egy bejutott. 

3. körzetből öt képviselő indult, kettő bejutott (szavazattal 
nem rendelkező, nem képviselő, külsős alpolgármestert is ez a 
körzet adja). 4. körzetből: hat képviselő indult három bejutott 
+ a polgármester, valamint a képviselő alpolgármestert is ez a 
körzet adja. 

A jövőben „nyakunkon” az erőmű fejlesztésével, azon keresz-
tül bevételi forráslehetőségekkel, majd Domboriba a Volent 
öbölbe beköltöző, ott élő, választó polgárral számolva, mint a 
képviselőjelöltnek, mint pedig a választópolgárnak el kell gon-
dolkodnia miként és kire adja 5 év múlva a voksát, ki az, aki kép-
viseli, a környezete érdekeit vagy legalább hallatja hangját és mit 
fog ígérgetni, aminek valóban lesz realitása a választó körzetére 
nézve. A 2019. évtől igen nagy felelősség lesz a mindenkori kép-
viselőkön, mert olyan jövőképet kell megfogalmazni a majdani 
bevételek terhére (mert lesznek!), amiből minden körzetnek 
kell juttatni. Természetesen életszagú elképzelések formájában. 
Ennek előmozdítását szomszédos körzetek együttes képviselői 
munkájával, összefogásával, lobbizásával elő lehet majd moz-
dítani, hogy kirívóan ne maradjanak el körzetek a fejlődésben! 
És a legalapvetőbb infrastruktúrákban végre elmozdulás legyen! 
Ehhez pedig a képviselőknek be kell járniuk a települést, az adott 
körzetek képviselőinek pedig szorgalmazniuk kell a helyszíni be-
járásokat legalább évi két alkalommal a döntéseinek meghozása 
érdekében! 

Valóban, a képviselőknek meg kell ismerni a település utcáit, 
körzeteit, megnézni, mikor történt abban a részben bármilyen 
fejlesztés, összehasonlítani az állapotokat, majd azután tervezni, 
beruházni. De ez már más téma.

 Benis Brigitta képviselőVezetőség

A Faddi Nyugdíjasok Egyesülete
2019. december 11-én, szerdán 

15 órai kezdettel tartja

a Művelődési Házban.

Szeretettel várjuk 
valamennyi tagunkat!



8 Faddi Hírek

Lassan vége az évnek
Ősz anyó még javában festi a fák leveleit, de a távolban Télapó 
is készülődik már a nagy utazásra, hogy ellátogasson minden 
gyermekhez.

Addig azonban még van egy kis időnk, lássuk, mi minden 
történt az elmúlt hetek alatt, és mi minden várja még a „Kis-
manókat”. 

A legutóbbi beszámoló Reni óvó néni (Nyuszi csoport) kö-
zelgő minősítésével végződött, aki már sikeresen maga mö-
gött tudja azt, valamint a felkészülés nehéz napjait. Az ered-
ményről izgatottan várja a híreket. 

A pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, igyek-
szünk napra készek lenni, és minden lehetőséget kihasználni 
munkánk színvonalasabbá tételéhez. 

Legutóbb Pécsre utazott Bitay Ágota óvodavezető és he-
lyettese, Ria óvó néni, hogy részt vegyenek az EFOP-3.1.5. 
szervezésében megtartott területi műhelymunkán. 

November 4-én Nagy Anita, Kiss Anita és Bitay Ágota 
óvodavezető számára nyílt lehetőség figyelemmel kísérni a 
„Láncszemekből hidat építeni” címmel meghirdetett konfe-
rencián.

13-án szintén az EFOP-3.1.5. pályázat keretében hálózati 
műhelymunkára van lehetőség. Ekkor nevelés nélküli mun-
kanapot tartunk. Meghívott vendégeink Kaposvárról is érkez-
nek, de helyi tanítónők, valamint szülők is együtt dolgoznak 
velünk.

Ezzel egyidőben nyílik alkalom arra, hogy Nagy Anita „Így 
tedd rá” néptáncbemutatóját is megnézzük.

A műhelymunka célja az óvoda-iskola átmenet újragondo-
lása, az átmenet könnyítése.

Óvodánkban magunk mögött tudjuk a hagyományos 
„Egészségnapot”, sajnos a rossz idő miatt csak a csoportszo-
bai készülődést eredményezte, a közös sportvetélkedő elma-
radt, de így is finomabbnál-finomabb ételeket kóstolhattunk 
közösen a szülőkkel.

Ellátogattunk az első osztályokba is, ahol nagy szeretettel 
öleltük át már iskolás gyerekeinket, és örömmel láttuk, meny-
nyi mindent tudnak már, büszkék voltunk, hogy ügyesek, fi-
gyelmesek voltak.

November 7-én vezetői tanfelügyeleti ellenőrzést végeztek 
nálunk, melynek során a szakértők a vezető munkáját elle-
nőrizték. Másnap közösen sétáltunk a Művelődési Házba, 
ahol Márton napi vigadalom várta a kicsiket, nagyokat. Fe-
hérné Hága Renáta vezetésével telt a délelőtt. A vidám libás 
történet után ügyességi játékok, közös ének-tánc következett, 

Ó V O D A

Márton-nap

A múzeumban
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legvégül pedig a libazsíros kenyerek fogytak el rekord gyor-
sasággal.

A „liba-szépségverseny” győztese ezúttal Nyirati Vivien 
(Maci csoportos) lett, egy szép lámpás a jutalma.

Örömmel számolunk be mindig az óvodai sikerekről, külö-
nösen, ha annak anyagi vonzata van.

Így van ez most is, amikor sikeres pályázat elnyerése után 
4.915.000 Ft-tal gazdálkodhatunk, melyet az óvodaudvar fej-
lesztésére fordítunk. 

Nagy szükség van a játékok felújítására, cseréjére. Ebben 
az évben önszorgalomból újította fel az udvari játékok teljes 
állományát Rakiczki Ferenc és felesége, Móni néni. Ezúton is 
nagyon köszönjük, hogy biztonságos, és esztétikus mászó-
kák, hinták várták a gyerekeket. Bízunk benne, minél hama-
rabb kézzelfoghatóvá válik a pályázati lehetőség is gyermeke-
inknek. Reméljük, tavasszal együtt örülhet szülő-gyerek-óvó 
néni az új eszközöknek. Ehhez kapcsolódva szeretnénk meg-
köszönni Sáfrány Istvánnak az önzetlen felajánlást, melynek 
eredményeként az óvoda teljes fo-
lyosórendszerét, auláját és öltözőit 
kifestette. Köszönjük! 

Az óvodavezető minden csoport-
ba ellátogat, figyelemmel kísérve 
az ott folyó színvonalas munkát, a 
gyerekek fejlődését. 

December 10-én külső szakértők 
tanfelügyeleti látogatására kerül 
sor, melynek során az intézmény-
ben folyó pedagógiai munkát, az 
óvoda infrastruktúráját, a peda-
gógiai program megvalósításához 
szükséges eszközök meglétét vizs-
gálják. 

Ahogy a címben is utaltam rá, 
lassan vége az évnek, Télapó is ma-
holnap útra kel, hogy megörven-
deztessen minden kisgyermeket. 
Hozzánk is ellátogat, december 
6-án lesz a közös ünnepség, ezt kö-
vetően minden csoportba szemé-
lyesen is beviszi ajándékát. 

Ezzel együtt kezdetét veszi az 
adventi készülődés, melynek ke-
retében december 9-től ADVENTI 
VÁSÁRT tartunk az óvodában. Ez-
úton is szeretettel hívunk minden 
kedves olvasót, érdeklődőt, látogas-
son el hozzánk, és válogasson ked-
vére a szebbnél-szebb karácsonyi 
díszekből.

Télapó után már küszöbön ka-
rácsony, nálunk is gyorsan követik 
egymást az események. A csopor-
tok ünnepségei december 16-tól 

kezdődnek, pontos dátumot majd a szülők falán lehet olvasni. 
A közös ünneplés dec. 18-án az ebédlőben lesz, a már kialakí-
tott keretek között. 

Nyugdíjas kollégáinkról, valamint 
a falu időseiről sem feledkezünk meg 
ebben az évben sem. Utóbbiakhoz, 
az Idősek Otthonába a Maci csopor-
tos gyerekek látogatnak el, és teszik 
emlékezetessé a szeretet ünnepét, 
Nyugdíjasaink személyes meghívót 
kapnak a közös gyertyagyújtásra, 
december 20-ra.

Gyorsan elillannak az őszi hóna-
pok, az év is véget ér.

Köszönetet mondunk az önkor-
mányzatnak, a képviselőtestület 
tagjainak, hogy lehetőséget bizto-
sítottak az óvodában folyó munka 
színvonalas működtetéséhez.

Befejezésként ezúton kívánok ma-
gam és kollégáim nevében Minden 
Kedves Olvasónak áldott, békés Ka-
rácsonyi Ünnepeket, és sikerekben 
gazdag Boldog Új Esztendőt!

 Kárász Andrea óvodapedagógus

Ó V O D A

Műhelymunka

Kutyaterápia
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I S K O L A

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP 
5-6. OSZTÁLY

Ameddig a hetedik és a nyolcadik osztályosok Szekszárdon 
pályaválasztási kiállításon vettek részt, addig a felső tago-
zat többi tanulójának érdekes programokat szerveztünk 
itthon. Kisfilmeket néztek meg különböző foglalkozásokkal 
kapcsolatban, játékos kvízeket, rejtvényeket oldhattak meg, 
önismeret teszteket tölthettek ki. A Tolnai Kulturális Köz-
pont munkatársai is, a közösen futó projektünk részeként, 
sokszínű feladatokat hoztak a gyerekeknek.

Reméljük, hogy mindenki hasznos ismeretekkel lett gaz-
dagabb, és jól érezte magát! 

 Pánczélné Csöndes Magdolna

PÁLYAORIENTÁCIÓ 
– 8. OSZTÁLY

Pályaorientációs programja-
ink keretében október 3-án a 
nyolcadik osztállyal Palánkra 
látogattunk az Agrárképzések 
Napjára. A hetedik és nyol-
cadik évfolyam közösen részt 
vett Pakson a SzakmAréna el-
nevezésű programon október 
8-án, valamint Szekszárdon 
a Pályaválasztási kiállításon 
november 15-én. Reméljük, 
hasznos segítséget kaptak di-
ákjaink a továbbtanuláshoz.

MÁRTON NAPJÁN…
A felső tagozatosok Márton napi rendezvényei a szomorkás 
időjárás ellenére vidám hangulatban zajlottak. Az ügyességi 
vetélkedőn a parkban a 6.a osztály volt a legeredményesebb. 
Ők találták meg a meglepetés libát is.

A szellemi vetélkedőn a versmondás, ill. mondókázás 
mellett keresztrejtvényt, feladatlapokat kellett megoldani a 
négyfős csapatoknak. Szent Márton életéről villámkérdések 
formájában adtak számot tudásukról.

A vetélkedő után vette kezdetét a lámpás felvonulás, köz-
ben német és angol nyelvű mondókát is hallhattak a résztve-
vők. 
Az eredményhirdetésre a Művelődési házban került sor. 

1. helyezett: 6.a (Bognár Nóra, Keresztes Kristóf, Szendi Ramóna, Vass Botond)

2. helyezett: 5.b (Prisztacs Gerda, Bányai Lilla, Deli Kíra, Schaffler Evelin)

3. helyezett: 7.a (Fenyvesi Zita, Szoboszlai Nikolett, Sulák Márk, Vaszari Dávid)

A hagyományok szerint Márton napján libát kell fogyasz-
tani, ezért mi is szem előtt tartottuk ezt a szokást. A gyereke-
ket és vendégeinket libazsíros kenyérrel és teával vendégeltük 
meg. Köszönjük 
a segítséget a 
8. osztályosok-
nak, valamint 
a Konyha és a 
Művelődési ház 
dolgozóinak.

RENDHAGYÓ  
FIZIKA ÓRA

2019. október 18-án a két hetedik 
osztály Pakson az atomerőmű 
múzeumában új szemszögből is 
megismerhette a fizikát, és na-
gyon sok érdekes kísérletet lát-
hatott Krizsán Árpád bemutatá-
sában.
Köszönjük szépen a lehetőséget!
 Pánczélné Csöndes Magdolna

NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN
Hagyományainkhoz hűen idén is iskolánk nyolcadik osztá-
lyos diákjai készültek ünnepi műsorral az 1956-os forrada-
lom eseményeinek felidézésére. Huszonhárom tanuló négy 
hétig készült lelkiismeretesen a történelmi eseményeket meg-
elevenítő verses, zenés-táncos elemeket tartalmazó színpadi 
produkcióval. 
Felkészítő tanáraik Szemerey Eszter és Rábóczki Dóra voltak. 
A színpadi dekoráció elkészítésében Vida Andrea segített.
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Őszi könyvtári napok
A negyedikesek  

Gáti Mariann mesefoglalkozásán  
és a Meseházban

Az üveg újrahasznosítása
Ódryné Horváth Krisztina  

kézműves foglalkozása  
a hetedikesek részvételével
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A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület 2019. évi munkássága
Az elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve elmondhatom, 
hogy az idén sem döntöttünk negatív rekordot a beavatkozá-
saink számával. Ez sajnos rossz hír azoknak, akiknek segítséget 
nyújtottunk, hiszen ők valamilyen formában károsultak lettek, 
azonban jó hír a falu közösségének, hogy van egy csapat, akikre 
bármikor számíthatnak.

Az idén a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mű-
veletirányítási ügyeletétől lapzártáig 17 alkalommal kaptunk ri-
asztást. A riasztásokon való részvételünk, ahogy az elmúlt évben 
is, idén is 100 százalékos volt. 15 esetben tűzesethez, 2 esetben 
műszaki mentéshez vonultunk. A tűzesetek közt volt személy-
gépkocsi tüze, kéménytűz, kisebb gaz, avar, tarlótűz, valamint 
gáztűzhelyen felejtett étel tüze is. Utóbbi oltásáról az idén több 
látványos bemutatót is tartottunk.

Néhány évig elkerülte falunkat a lakóházak tüze, de sajnos ez 
2019-ben nem így történt. Július 24-én a reggeli órákban riasz-
tási SMS-ek hangja törte meg a csendet az önkéntes tűzoltóknál. 
Az esetleírás csak ennyi volt: „lakóház ég, gázpalack van bent”. A 
veszély szinte kézzel tapintható volt, mégis azonnal megkezdtük 
a vonulást 4 fővel. Az érzés leírhatatlan, amikor úgy vonulunk 
egy helyre, hogy robbanás várható, de nem tudni, mikor követ-
kezik be. Lehet, pont akkor, amikor éppen életeket próbálunk 
megmenteni az égő épületben? Két fő beavatkozó légzőkészü-
léket vett fel induláskor, hogy kiérkezéskor azonnal be tudjanak 
hatolni az égő épületbe, kimenteni a bent rekedteket. Kiérkezés-
kor azonban kiderült, hogy mindenki elhagyta az épületet, nem 
kell bemenni. - Ekkor robbant a palack. - Rosszabbul is elsülhe-
tett volna, de az ég kegyes volt mind az ott élőkhöz, mind a tűz-
oltókhoz. Nem történt személyi sérülés.

A tűz oltásánál nagyon fontos tényező az idő, ezért akik ko-
rábban légzőkészüléket húztak, ők 17 kilogrammos többlette-
herrel építették az oltáshoz szükséges alapvezetéket, majd kezd-
ték meg az oltást. Akkor tudtak csak megszabadulni a terhüktől, 
amikor a helyzet már kezdett normalizálódni. A tüzet a tolnai 
önkormányzati és a paksi hivatásos tűzoltókkal közösen sikerült 
rövid idő alatt megfékezni. A gyors beavatkozásnak köszönhető, 
hogy a főépület nagy része nem vált a tűz martalékává.

Ugyancsak a gyors beavatkozásnak köszönheti az egykori do-
hánybeváltó is, hogy nem terjedt át a belső faszerkezetére a tűz. 
Egy egyszerű avartűznek indult, de a fal tövébe nőtt bodzabok-
ron felfutva a tűz elérte a fakeretes ablakokat, amelyen keresztül 
néhány percen belül bejuthatott volna a beltéri fa tartószerke-
zethez.

A műszaki mentések nagyon kis százalékát tették ki az idei 
évnek. Egy esetben villám csapott egy házba, azonban személyi 
sérülés, tűzeset nem következett be. Az elektromos vezetékek 
károsodtak. A második esetben egy személygépkocsi kitört egy 
villanyoszlopot a sportpályánál. Mivel csak néhány száz méter-
re voltam az esettől, ezért nem a szertárba indultam a bevetési 
ruháért, hanem civil öltözékben siettem a helyszínre. Szerencsé-
re a tűzoltóknál használt rádió adó-vevő a gépkocsimban volt, 
így könnyen és gyorsan tudtam jelentést adni a megyei műve-
letirányítási ügyeletnek a kialakult helyzetről. Helyszínre érkezé-
semkor a sérült járműben már nem tartózkodott senki, a kitört 
oszlopot a villanyvezetékek tartották csak. Feltételezhetően az 
ütközés hanghatására többen is a káreset helyszínéhez köze-
lebb jöttek. A kérésemre készségesen többen is rendezetten és 

fegyelmezetten segítettek a tűzoltóság, valamint a rendőrség 
megérkezéséig. A segítségükkel a Sport utca adott szakasza le-
zárásra került, valamint a sérült jármű áramtalanítása is megtör-
tént. Ezúton is köszönöm az ott tartózkodók segítségét és arra 
buzdítom a község lakosait, hogy merjenek bátran részt venni a 
segítségnyújtásokban, azonban a kapott utasításokat tartsák be, 
hiszen az az ő testi épségüket is védi.

A káreseteken túlmenően az idén is több gyakorlatot és szak-
mai továbbképzést, valamint látványos bemutatókat szervez-
tünk, továbbá ápoltuk baráti kapcsolatainkat. Részt vettünk az 
Erdélyben megrendezett VI. Székely Lánglovag találkozón is.

 
Több alkalommal oktató jelleggel, de a látványra is ügyelve tar-
tottunk bemutatót a tűzhelyen felejtett ételek tüzeinek oltásá-
ról, továbbá a porraloltó készülék helyes használatáról. Utóbbi 
esetben a nézők ki is próbálhatták tálcatűz oltásának keretein 
belül a porraloltót. 
Úgy vélem, hogy a község méltán lehet büszke az önkéntes tűzol-
tóira, akiknek a segítő tevékenysége nem korlátozódik kizárólag 
a falu területére. Egyik tagtárs, képviselve a tűzoltó egyesületet, 
részt vett a júniusi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei viharkárok 
felszámolásában, melyért a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság emléklapot adományozott az egyesületnek.
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Elismerve és megbecsülve önzetlen, áldozatos és felelősségtel-
jes munkánkat, az önkormányzat képviselőtestülete a 99/2019. 
(IX.30.) számú határozatával október 22-én a Fadd Nagyközsé-
gért kitüntető díjat adományozta az egyesületnek. 

Eme nagyszerű díj elnyerése minden tűzoltót büszkeséggel és 
örömmel töltött el. 

A mottónk továbbra is: 
„A MI SZABADIDŐNK, AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT!”

 Kovács Zoltán parancsnok

Köszönet a tűzoltóknak
Tisztelt faddi lakosok!

Engedjék meg, hogy a sajtó nyilvánosságát is kihasznál-
va mondjak és fejezzem ki köszönetemet a településünkön 
működő Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület tagjai-
nak az utóbbi időkben tanúsított áldozatos és hősies mun-
kájukért, melyet a településünk érdekében tesznek.

Sokan lehet, nem is tudják, hogy ezek az emberek a sa-
ját munkájuk és családjuk mellett otthonaikban is folya-
matos készenlétben állnak, ugrásra készen azért, hogyha 
baj adódik, és tűzoltóra van szükség, akkor azonnal a baj-
ba jutott lakosok segítségére tudjanak lenni.

Nő létemre jómagam is tagja vagyok a tűzoltó egyesü-
letnek, és mint tag, belelátok a tűzoltók életébe, és tagként 
részt is vehetek az egyes gyakorlatokon is. Azt talán min-
denki nevében elmondhatom, hogy sokszor jó, ha az a bi-
zonyos segítség a bajban jókor, és időben jön. 

Településünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
saját tűzoltósággal, gépjárművekkel, és nyugodtan mond-
hatom, jól felszerelt eszközökkel rendelkezik. Továbbá ab-
ban is szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy tűz-
oltóink igen jól összekovácsolt csapatként tevékenykedve 
végzik munkájukat. Megtiszteltetés részemről időnként 
velük dolgozni.

A faddi lakosok is már több alkalommal megtapasztal-
hatták az egyesület tagjainak sokoldalúságát, mert nem 
csak ott vannak, és segítenek, ahol baj van, hanem jelen 
vannak más, „lájtosabb” eseményeken is, mint a hab-par-
tik, vagy a bemutatók tartása a tűz lehetséges veszélyeiről.

Azzal, hogy saját, helyben lévő tűzoltósággal rendelke-
zik településünk, valamint a helyismeretnek köszönhe-
tően, a faddi önkéntesek sokszor percekkel megelőzik a 
távolabbról riasztott hivatásos tűzoltókat, és ezáltal hama-
rabb megkezdhetik a beavatkozást, a segítségnyújtást, ami 

igen sokat számít egy életmentésnél, vagy a bajba jutott 
személy értékeinek a megmentésénél. Gondoljunk csak 
bele, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a tűznek két arca 
van. Egy barátságos, szelíd, irányítható arca, mely a hasz-
nunkra van a mindennapok során, főzés, melegedés. De 
a tűznek van egy másik, gonoszabb, vadabb arca is, ami 
pusztító, és nem kímél semmit, se életet, se tárgyat. Ha 
azonban a tűz ezen pokoli arca elszabadul, akkor a megfé-
kezésére már szakemberekre – a tűzoltókra – van szükség. 

A tűzoltók munkája igen szép, de korántsem könnyű és 
veszélytelen feladat, mint ahogy azt gondolnánk. 

Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy tűzoltónak 
lenni valóban nem olyan könnyű dolog, mert már a fel-
szerelés, melyet hordaniuk, viselniük, vagy használniuk 
kell, sem éppen a könnyű kategóriába tartozik. Módom-
ban állt kipróbálni a gyakorlatok révén számos eszközt, és 
felszerelést, mint például a légzőkészülék, melynek súlya 
körülbelül 17 kg, valamint a feltekert tömlő súlya sem a 
kerti locsolóslagnak a súlyával vetekszik. Egy esetleges ri-
asztás alkalmával egy tűzoltónak nem számít, hogy hideg 
tél, vagy forró nyár van, esik, vagy fúj a szél, vagy éppen 
milyen napszak van, neki mennie kell és tennie kell a dol-
gát, mert hívja a kötelesség, és mert ŐK azok, akikre szá-
míthatunk.

Én ezzel a cikkel szeretnék tisztelegni, és megbecsülése-
met kifejezni minden aktívan részt vállaló helyi tűzoltónk-
nak, akikre bátran számíthatunk a bajban, ha segítségre 
szorulunk, ráadásul mindezt önként, és önzetlenül teszik 
miértünk, hogy segítsenek / segíthessenek.

NE feledjük, az ő jelmondatuk:  „A MI SZABADIDŐNK, 
AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT!”

 Kovács Klára egyesületi tag
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Gyümölcstermesztésről
(… és néhány tanács a kiviről…)

Ha nagyvonalakban megnézzük a gyümölcstermesztés tör-
ténetét, egészen az ősközösségig visszavezethető, amikor a 
gyűjtögető és vadászó életmód volt a jellemző. 

A nomádok szívesen tartózkodtak olyan erdős, bokros he-
lyek közelében, ahol gyümölcsöt termő növények növeked-
tek, mert az elszóródott magokból mindig keltek következők, 
amelyek később fává nőttek, azokat bizonyos időközönként 
felkeresték, így biztosabb volt az élelemforrás. Olyan becsben 
voltak ezek a gyümölcsfák, hogy erdőirtáskor meghagyták 
őket. Ezek voltak a „hagyásfák”. A hagyás fákat ápolták, az 
elszórt magokból kelt növényeket, gondozták. Ez volt a gyü-
mölcstermesztés kezdetleges alapja. (A Kárpát-medencében 
ekkor őshonos volt a gesztenye, dió, cseresznye, szamóca, 
málna, vadkörte- és alma, mogyoró és a cigánymeggy!) Ősi 
gyümölcstermesztés folyt Mexikóban, Peruban, Kínában és 
Egyiptomban. A Nílus folyó völgyében az egyiptomiak ko-
molyan foglalkoztak gyümölcstermesztéssel és egyes feldol-
gozási formákat már ismertek, alkalmaztak (aszalás). A ter-
mesztés alapja már akkor a rendszeres öntözés volt. Az Asszír 
királyi kertben / parkban kiépített csatornahálózat volt. Ak-
kora értéke volt egyes gyümölcsfáknak, hogy a király parkot 
létesített számukra és mutogatta vendégeinek. 

A zsidók is Egyiptomban tanulták a gyümölcstermesztést, 
erről Mózes is ír, de itt tanultak a görögök is. Homérosz több-
ször említi a település házai melletti gyümölcsösöket, ame-
lyekben alma, füge, körtefákat nevelnek az emberek. Hippok-
ratész görög orvos ír az oltásról. 

Európában a nyugati tájakon, sokáig csak az almát ismer-
ték. Kr. előtt I. évszázadban a Rajna és a Duna mellékén már 
virágzott a gyümölcstermelés! A rómaiak a görögöktől tanul-
tak, később a keresztények a hit terjesztésekor a termesztés 
alapjait is megtanították a hívőkkel. A létrehozott kolostor-
kertek mint bemutatókertek funkcionáltak. 

Magában a gyümölcstermesztésben, annak elterjedésében 
az olaszok, franciák, belgák, németek, angolok tettek sokat. 
Ez volt a tudatos termesztés terjedésének útvonala is. Nálunk 
a 15. század végétől indul meg több szakasszal a rendszeres 
termesztés. Már szabályos rendbe (4-5–ös kötésbe) telepí-
tenek. Oltanak, bujtanak, sarjról, dugványról szaporítanak. 
A 16. század végéig nem voltak tisztában a gyümölcstermő 
növények sajátosságaival, nem is vették azt figyelembe. A fák 
formáját, koronáját, törzsmagasságát az eredeti, természetes 
alak jellemezte. A 17. század második felétől megjelennek az 
uradalmi gyümölcsösök. Lippay János Posoni kert könyve 
szakmai lendületet ad a termesztőknek.

A 18. században van egy kis hanyatlás, de már világhírű a 
Kálmán körte, a Besztercei aszalt szilva. Alanyként vad 
magoncokat használnak. Tessedik Sámuel munkássága újabb 
löketet ad a termesztőknek, főleg az Alföldön. A Balkánról 
megérkeznek a kajszi, őszibarack fajták és a mandula. Ha-

zánkban a 19. század közepétől Entz Ferenc nevét említhet-
jük, a Kertészeti füzetek című szaklapját siker övezte. Később 
ugyanilyen népszerű és hasznos Bereczki Máté pomológiával 
(fajtaismertető) foglalkozó értekezése is (amiből nekem egy 
eredeti példányom van). 

A 20. századtól a termés mennyisége, a hasznosság domi-
nált a fák kialakításakor. A forradalmi áttörést 1912-ben Wel-
lington indította el az alma alanysorozatával. Lehetővé vált az 
intenzív koronaforma kialakítása. Ezzel párhuzamosan sze-
lektálták, nemesítették a nemes fajtákat. A 20. század elején 
Rudinai Molnár István munkássága adott ismételt lendületet 
a termesztőknek és az oktatásnak. A kialakított gyümölcsö-
sök megjelentek a szántóföldeken, átlépve a kert határait, 
ültetvényekké növekedve. Napjainkig robbanásszerű fejlődés 
jellemezte a világ gyümölcstermesztését, a kertészeti oktatást, 
a megfelelő termesztéstechnológiát. Mostanra a fajták „elő-
állítása” az északi sark kivételével minden éghajlat típusra 
lehetséges. Nem kiváltság a gyümölcsfa. Annyira természe-
tes lett a széles fajtakör, a folyamatos elérhetőség, egyenletes 
minőség, hogy a hétköznapi ember bele sem gondol, meny-
nyi kísérletezés, óvó, pátyolgató munka kellett az elődöknek 
ahhoz, hogy mára egyáltalán lehessen almát, körtét, kajszit 
enni, akár az év minden napján. Az emberiség egyik alapvető 
élelmiszere a gyümölcs, gyűjtögetéstől a multi polcáig csodás 
karriert tudhat magának. A gyümölcs, annak beltartalmi ér-
téke nélkülözhetetlen az emberi szervezet számára. 

Az érdekességek után írok néhány fajtát. Még lehet telepí-
teni és nem lehet eleget propagálni, hogy vásároljanak cse-
metéket, legyen kertjükbe valamilyen gyümölcsfa, mert az 
életünket is szebbé teszik ezek a fák virágzáskor, őszi lomb 
színeződéskor, ezek mellett pedig terméseikkel éltetnek ben-
nünket! 

Majd el felejtettem megemlíteni a gyümölcs folyékony 
aranyát, azt a csodás átalakulását pl.: a kajszibaracknak, ami 
vidámmá teszi összejöveteleinket és helyre teszi az epegör-
csöket. A pálinkává válását a gyümölcsnek, amit mi, magya-
rok nagyon támogatunk, évi 50-100 litert csak úgy főzhetünk 
magunknak. Hivatalosan… 

Nézzük akkor a fajtákat, több szempont szerint választha-
tunk. 

Nem csak frissfogyasztás alapján, hanem a pálinkafőzés 
szempontjából is válogathatunk! 

Kajszibarack = Magyar kajszi, Gönci Magyar Kajszi, Ma-
gyar kajszi C.235, Ceglédi bíborkajszi, 

Kécskei rózsa, Borsi-féle kései rózsa, Budapest, Pannónia, 
Rakovszky, Mandulakajszi.

Szilva = Besztercei szilva, Debreceni muskotály, Ageni 
szilva, Stanley, Sermina, Tuleu gras. 

Meggy = Újfehértói fürtös, Érdi bőtermő, Kántorjánosi 3, 
Cigánymeggy C 404-es klónok, Érdi jubileum, Meteor
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Cseresznye = Gyöngyösi szívcseresznye, Szomolyai feke-
te, Margit, Solymári gömbölyű, Linda, Germersdorfi óriás, 
Katalin.

Alma = Summerred, Vista Bella, Ceglédi piros, Éva, Els-
tar, Egri piros, Idared, Húsvéti rozmaring, Jonagold 12/5 Ny, 
Batul, Fertődi téli, Téli banánalma. 

Őszibarack = Korai győztes, Dixired, Bársonypír, Piros-
ka, Mariska, Jerseyland, Regina, Remény, Nectared 4, Nektár 
H, Ford, Julian, Babygold 5, Champion, Szegedi arany. 

Kivi 
A kivi nem fa, hanem erős növekedésű kúszócserje, aminek a 
szára megfásodik. A fiatal hajtások kezdetben fagyérzékenyek, 
takarni kell (1-3 év is lehet). Később, ha a szártő befásodott 

– 20 °C hideget is elviseli a mélynyugalmi állapotában. Az eny-
hén savas talajt szereti. 4,5-5,5pH. Vízigényes, bár sokan igényte-
lennek tartják, de kielégítő termésmennyiséget az egyenletes 
vízpótlással tudjuk elérni. A faiskolában vásárolt fásodott szárú 
2-3 éves növényt ősszel is lehet telepíteni a fiatalabbat (1-2 éves) 
csak tavasszal szabad ültetni, mert kifagyhat! 

Közvetlenül sem szerves trágyát, sem műtrágyát nem aján-
lott / szabad adni az ültető gödörbe! Hanem ültetés után jól 
kitányérozzuk (50×50 és 20 cm mélyen + 20 cm magas perem) 
a tövet és azt jól megtöltjük érett szerves trágyával, szórunk rá 
komplex műtrágyát, amiben van sok kálium, foszfor és más mik-

roelemek. A sok nitrogént kerüljük, mert még jobban serkenti a 
hajtásképződést!

A termős és porzós arány a következő: 8 db termőshöz 1 por-
zós kell. Csak támrendszerrel lehet termeszteni a kivit. Ha jó a 
helye, nagyon agresszíven elindulhat a növekedés. Lugast kiala-
kítva vagy kordonosan javasolt a nevelés / termesztés. De ha a 
házfal esetleg garázsfal déli fekvésére is felfuttatható, kordonra. 
Betegségre nem fogékony. Az atka megtámadhatja, ezt bármi-
lyen atkaölővel kezelhetjük. Az évi 2×-i lemosó permetezést 
meghálálja. Őszi-tavaszi. Ez egyfajta prevenció. A harmadik évtől 
metszhető először. Télen az elszáradt, felesleges ágakat (február 
– március) és nyáron (2-3 alkalommal a megnőtt hajtásokat) Ha 
elmarad a nyári metszés, a gyümölcsök kisebbek lesznek! Ha sok 
a termés, akkor az aprókat le szokták vágni (válogatni), így a töb-
bi megfelelő méretű és érettségű lesz. Hazánkban, már léteznek 
ültetvények és számos házi kertben is termesztik a kivit. Népsze-
rű gyümölcsfajta lett hazánkban. Szereti a hazai déli országrész 
klímáját.
Kivi fajták = Issai, Maki, Ambrosia, Jenny, Hayward, Kiwigold, 
Starella.
Jó válogatást!

Az idén nem találkozunk már. Minden olvasómnak erős növe-
kedésű, haragoszöld Luca búzát és Áldott Karácsonyt Kívánok! 

 Benis Brigitta

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

Karácsonyi játszó 
December 20-án, pénteken,  

14 órától 16 óráig  
a Művelődési házban.

Szeretettel várunk Benneteket!

A szilveszteri  
bálra  

lefoglalt jegyek  
átvehetők a  

könyvtárban. 
Határideje:  

december 15.
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Újra a dobogó csúcsán Egyesületünk,  
10 Magyar Bajnoki arany

Utolsó beszámolónk óta tagjaink irdatlan 
tempóban meneteltek előre a karate – do 
(karate-úton). Sikeres utánpótlás képzé-
sünk eredményeképp újabb versenyző-
inket tudtuk bevonni mélyebb szakmai 
színvonalú munkánkba, melynek hoza-
déka az őszi versenyidényben elért szép 
sikerek.

Salgótarjáni eseményünkre mint-
egy 3 órás utazás után ért oda csapatunk, 
mely mint mindig, most is roppant fá-
rasztó kezdést eredményezett. Az ese-
ményt minden évben életre hívja a helyi 
működésű sportegyesület, ezúttal azon-
ban nyáron elhunyt edzőtársunk, Hajnal 
Miklós emlékének ajánlották fel az ún. 
Palóc kupát.

Idén 25 egyesület 180 nevezője jelezte indulási szándékát.
12 sportolónk állt tatamira egyéni versenyszámokban, mindenki 

hozta formáját. Külön öröm volt látni, hogy a tavasszal kezdett után-
pótlás fokozatú versenyzőink is egyre nagyobb biztonsággal néznek 
szembe ellenfeleikkel és érnek el szép eredményeket.

Eredményeik:
I. helyezettek: Bali Levente, Szutor Lehel, Lukács Bence, Var-
gyas Diána, Vargyas László, Veress Ádám (kata); Kirtyán Gábor, 
Vargyas László, Acsádi Petra (kumite)
II. helyezettek: Kirtyán Zita, Veress Ádám (kata); Bali Levente, 
Kirtyán Zita, Szutor Lehel, Vargyas Diána (kumite)
III. helyezettek:  Bali Anna, Veress Ádám (kata); Kirtyán Zita (ku-
mite)

Hatalmas öröm és siker volt egyesületünk számára, amikor a ver-
seny végén bejelentették, összesített csapatversenyben I. helyen 
zárt klubunk! 

Köszönettel tartozunk Fadd Nagyközség Önkormányzatának, 
hogy a kisbuszt rendelkezésünkre bocsátotta, Szutor családnak, Var-
gyas-Gaszler családnak, Schubert Dánielnek és Szilágyi Zsuzsannának 
önfeláldozó anyagi és erkölcsi támogatásukért.

Újabb nagy „csata” elé néztek diákjaink és sportolóink, amikor 
Szigetszentmiklóson megrendezésre kerülő 26. WKF Karate Diá-
kolimpián indultak versenyzőink. 50 klub 600 nevezője mérkőzött 
meg az országos diákolimpiai címekért, mely nemcsak a sportolónak 
és klubjának nagy érdem, hanem a sportolók iskolájának is egyben. 
Ezzel az éremmel már minden tanuló továbbtanulási pontot szerez 
magának, amennyiben főiskolai tanulmányokra jelentkezik.

Egyesületünk indulói létszámban rég nevezett ennyi – 16 fővel – 
versenyre. Az utánpótlás csapatunk is megmérettette magát, és egyál-
talán nem kellett csalódnunk teljesítményükben! Minden versenyzőnk 
maximálisan hozta a tőle várható legjobb tudását, még ha az éremszer-
zés nem is sikerült mindenkinek.

Ahogy minden ilyen eseményen, a Faddi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola igazgatóhelyettese, Márkus Tiborné idén is segítette verseny-

zőink nevezési díjának előteremtését a Szekszárdi Tankerületen ke-
resztül, amiért ezúton is köszönetet mondunk neki!

Hatalmas köszönettel tartozunk Szilágyi Zsuzsannának és Schubert 
Dánielnek, a Varga, Vargyas-Gaszler, Mácsik, Deli, Baros, Szutor csa-
ládnak, akik vállalták saját autójukkal a gyermekek utaztatását.

Eredmények:
I. helyezettek: Bali Levente (kata); Vargyas László, Varga Kolos 
(kumite)
II. helyezettek: Vargyas Diána, Veress Ádám (kata); Vargyas Di-
ána (kumite)
III. helyezettek:
Szutor Lehel (kata); Acsádi Petra, Bali Anna, Kirtyán Gábor, Bali 
Levente (kumite)

Sok időnk nem volt pihenésre, rohamos tempóban közeledett az 
újabb megmérettetés lehetősége, mely nem csak egy szimpla hétvégi 
gyakorló verseny volt, hanem az Ippon Shobu versenyrendszer Ma-
gyar Bajnoksága! Esemény helyszínéül a monori városi sportcsarno-
kot szemelték ki a szervezők – az eredeti helyszín változtatása miatt.

Sajnos csökkent létszámú versenyzői csapat állt fel ezúttal tatamik-
ra, más verseny egyidejű rendezése végett. Sportolóinkra ezúttal sem 
lehet panasz, szinte mindenki éremmel a nyakában térhetett haza.
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Eredményeik:
I. helyezettek: Bali Levente, Lukács Bence, Vargyas Diána, Kir-
tyán Zita, Veress Ádám (kata); Kityán Zita, Bali Anna, Kirtyán 
Gábor, Acsádi Petra, Vargyas Diána (kumite)
II. helyezettek: Bali Anna (kata); Vargyas László, Bali Levente 
(kumite)
III. helyezettek: Szutor Zétény (kata); Szutor Zétény (kumite)

Ismét köszönettel tartozunk, Vargyas-Gaszler, Szutor családnak, 
akik vállalták saját autójukkal gyermekek utaztatását és községünk 
Önkormányzatának autóbusz rendelkezésünkre bocsátásáért.

Újra az ippon shobu versenyszabályban állhattak tatamira tanít-
ványaink, ezúttal a Gödöllőn megrendezésre kerülő Saino kupa – 
utánpótlás versenyen. Egy következő esemény, ahol megint sok ta-
nítvány nyakába kerültek érmek, nem titkon remélt kupák birtokosai 
lehettek utánpótlás korúak is.

Ezúttal minden gyermek felállhatott a dobogóra, és bár hivatalos 
eredménylista nem érkezett napjainkig, valószínűsíthetően ezt a csa-
pat versenyt is nyerték ifjú titánjaink!

Eredményeik:
I. helyezettek: Bali Levente, Vargyas László, Kirtyán Zita, Bali 
Anna (kata); Deli Kira, Bali Levente, Kirtyán Gábor, Mácsik Mi-
ron, Vargyas Diána (2x), Vargyas László (2x) (kumite)

II. helyezettek: Lukács Bence, Vargyas Diána (kata); Kirtyán 
Zita, Szutor Lehel, Bali Anna (2x),Szarka Bence, Mácsik Fédra, 
Varga Kolos, Baros Eszter (kumite)
III. helyezettek: Szutor Lehel, Deli Kíra (kata); Deli Kíra (kumite)

Az utaztatásban ezúton is Vargyas-Gaszler, Szutor család valamint 
Fadd Nagyközség volt segítségünkre, valamint Varga apuka, aki vállal-
ta a sofőr szerepet!

Ha ősz, akkor Bátaszék bajnokság, a Csapat évzáró eseménye. 
Sok-sok mérkőzés, gyakorlás, egyfajta levezetés, de egyúttal kedvcsi-
nálás is, ami jellemzi a szervezők célját, a gyakorlást. Ismét egy olyan 
verseny, ahol minden sportolónk felállhatott a dobogó valamely foká-
ra, megmutatva éves felkészülésének eredményét.

Érmeseink:
I. helyezettek: Bali Anna (kata); Deli Kira, Kirtyán Gábor, Mácsik 
Miron, Árkosi Viktória Vargyas László (kumite)
II. helyezettek: Vargyas László, Árkosi Viktória (kata); Szarka 
Bence, Vargyas Diána, Varga Kolos, Baros Eszter (kumite)
III. helyezettek: Bali Levente, Kirtyán Gábor, Szarka Bence, Ba-
ros Eszter, Deli Kíra, Mácsik Fédra, Mácsik Miron, Varga Kolos, 
Vargyas Diána, Kirtyán Zita (kata); Bali Levente, Kirtyán Zita, 
Bali Anna, Mácsik Fédra (kumite)

 Bali Ervin edző

Humoros történetek papokkal
Így keletkezik egy vicc
A Győri Teológiára újonnan érkezett papnövendéknek Jáki Teo-
dóz bencés tanár bemutatta a belváros egyházi és egyéb épü-
leteit, művészeti alkotásait. A séta folyamán elérkeztünk a Rába 
híd és a Vár között álló, Szent István királyt ábrázoló szoborhoz. 
A művész úgy formázta meg a lovon ülő királyt, hogy a ló farká-
ra egy csomót kötöttek. Egyik papnövendék megkérdezte: Mi-
ért kötöttek csomót a ló farkára? Erre én kapásból válaszoltam: 
Hogy „ne feledkezzél meg szegény magyarokról!” (a Boldogasz-
szony Anyánk kezdetű ének refrén-részlete) Mindenki nevetett, 
Teodóz tanár úr is. Majd jellegzetes gyors beszédével azt kérdez-
te: Kiskolléga, Kiskolléga! Ki mondta ezt magának? Azt válaszol-
tam: nem mondta senki, most jutott eszembe. Mire a Tanár Úr: 
Ha hazamegyek a rendházba, azonnal elmondom a szerzetestár-
saknak.

Szakértői vélemény
Dr. Altdorfer Károly a Győri Egyházmegye papjaként Barbacs 
község plébánosa volt sok éven át. Onnan járt be a teológiára, 
ahol a papnövendékeknek három tantárgyat is tanított. Német 
származású volt, ausztriai és svájci egyetemeken tanult, három 
doktori fokozatot is szerzett. Németes akcentussal beszélt. Is-
mert mondása volt: „A fiska nem ety naty üty!” (a vizsga nem egy 
nagy ügy.) A plébánián egy apáca vezette a háztartást, aki kecs-
kéket is tartott. A Tanár Úr egy alkalommal elmesélte a kispapok-
nak: A parpacsi orvfosnak 20 éfe fan ety autója. Tuttyák, aminek 
néty kereke fan. Most, hoty trákápp lett asz olaj, fett ety motort, 

aminek csak két kereke fan. Fiskászni is kellett neki, de a fiskán 
mekpukott. Mondtam neki: Lajos! Hát, aki el tut feszetni ety te-
henet, asz miért nem tut elfeszetni ety kecskét? (Mi hahotázás 
közben nagy tapssal jutalmaztuk az elbeszélést.)

Tisztelettudó megszólítás
A Győr-Sopron megyei Tanácstól elküldtek egy küldöncöt a 
Győri Püspöki hivatalba, hogy egy levelet adjon át a püspöki 
titkárnak. A hivatalsegéd megkérdezte, hogy kell őt szólítani. 
A levél küldője felvilágosította: szólítsa főtisztelendő úrnak, vagy 
titkár úrnak. A derék küldönc, miközben baktatott a Püspökvár 
felé, gondolkodóba esett: Van tanácstitkár, van párttitkár, de 
őket elvtársnak kell szólítani. Amikor eljutott a célhoz, így szólí-
totta meg a címzettet: „Főtisztelendő Titkár Elvtárs! Ezt a levelet 
önnek küldik!”

Az igazságos gazda
Amikor még terményben (búza, csirke, bor, tűzifa) kellett a plé-
bános járandóságát (népiesen párbér) fizetni, Vásárosdombón a 
kocsmában arról tárgyalt néhány férfi, hogy sok-e az egy mérő 
(15 kg) búza, amit páronként adnak évente a plébánosnak. Meg-
oszlottak a vélemények. Ekkor érkezett meg Pál János, akinek 
édesanyja minden nap ment misére, és naponta áldozott is. Őt 
is kérdezték, mi a véleménye? János kis gondolkodás után ezt 
válaszolta: Én nem sokallhatom, hiszen, ha jól meggondolom, 
anyám éven át visszaeszi.

(folytatás következik) Rostás Jenő István
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 13/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tör-
vény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. §

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testüle-

tének az egyes anyakönyvi események engedélyezésé-

nek szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (VI. 30.) ön-

kormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 7. §-ának 

(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül 

történő anyakönyvi eseménynél történő közreműkö-

dés esetén - ha a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatáro-

zott szabadidő kiadását nem kérte – anyakönyvi ese-

ményként az Önkormányzat részére megfizetett díj-

ból a hivatali munkaidőn túl, de hivatali helyiségben 

tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 20.000 Ft, 

a hivatali helyiségen kívül, de hivatali munkaidőben 

tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 22.000 Ft, 

a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl 

tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 25.000 Ft 

díjazás illeti meg.”

2. §

A R. 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. mel-

léklete lép.

Záró rendelkezések 

3. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-

ba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is al-

kalmazni kell.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira

 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. szeptember hó 30-án a helyben szo-

kásos módon, a Faddi Polgármesteri Hivatal hirdető-

tábláján történő kifüggesztéssel, kihirdetésre került.

 Dr. Percsi Elvira jegyző

1. melléklet a 13/2019. (IX. 30.) önkormányzati 

rendelethez

„1. melléklet a 7/2017. (VI. 30.) önkormányzati rende-

lethez

Az önkormányzat részére fizetendő díjak
Hivatali munkaidőn túl, de hivatali helyiségben 
történő  anyakönyvi esemény esetén fizetendő díj:
 20.000 Ft 

Hivatali munkaidőben történő, de hivatali helyisé-
gen kívüli anyakönyvi esemény esetén fizetendő díj:
 22.000 Ft 

Hivatali munkaidőn túl történő és hivatali helyisé-
gen kívüli  anyakönyvi esemény esetén fizetendő díj:
 25.000 Ft” 

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 14/2019. 
(IX. 30.) önkormányzati rendelete a víziállások létesítésének és 
fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2015. (III. 24.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Fadd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a víziállások létesítésének és 

fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2015. (III. 24.) számú önkormányzati rende-

lete (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) a) A mederhasználati díj a bejáró nélküli alapterület után 1.500 Ft/m²/év. E díjból:

aa) 60% kedvezményre jogosultak a 10 m²-alapterületet meg nem haladó víziál-
lás kezelők (tulajdonosok), 

ab) 50% kedvezményre jogosultak a 25 m²-alapterületet meg nem haladó víziál-
lás kezelők, (tulajdonosok).

 b)  A meder talajába beépített víziállás (feltöltéssel létrehozott földnyelv, móló, gát) 
vonatkozásában a mederhasználati díj a bejáróval együtt számított alapterület 
után 1.500 Ft/m²/év.

 c) A parthasználati díj mértéke 3.000 Ft/víziállás/év.”

Záró rendelkezések 

2. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira

 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. szeptember hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre ke-

rült. Dr. Percsi Elvira jegyző
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Házi készítésű, adalékanyag nélküli  

termékek Benis Brigitta regisztrált 

őstermelő kínálatából – 06-30-957-32-16

AKTUÁLIS KÍNÁLAT

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

Duggatásra
Étkezési célokra, disznóvágáshoz is tökéletes, garantáltan nem keserű.

Különböző kiszerelésekben forgalmazom.

Dombori u. 48. szám alatt klimatizált feldolgozó 
működik. 150–200 kg-os durok sertésekből, 

hagyományos módon (ízfokozó és adalékanyagok 
hozzáadása nélkül, csak konyhasóval)  

készülnek a termékeink

Házi sonka: 2500 Ft/kg

Kolozsvári szalonna: 2300 Ft/kg

Szalámi: 2500 Ft/kg

Füstölt kolbász: 2100 Ft/kg

Árusítás:
 kedd, péntek: paksi piac
 szerda: szekszárdi piac
 szombat: helyi piac

telefonos egyeztetés után a helyszínen is

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Heronyányi Jánosné

0620/336-25-56

Szárazbab a készlet erejéig
Lekvárok, erős paprikakrémek

Erőspaprika hűtőbe és felfűzve
BIRSALMASAJT, BIRSKOMPÓT

Házi paradicsom ivólé, üveges lecsó
Házi tojás

KARÁCSONYRA
Tömött kacsa, liba konyhakészen 

kakas, tyúk konyhakészen a készlet erejéig.
Szárnyasaim prémium kategóriásak a tömés / nevelés során  

semmilyen gyorsítót nem kaptak! 

Szeretettel várom termékeimmel a készlet erejéig vagy 
keressen a faddi piacon.
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KÖNYVELÉS 
FADDON

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

Kvandukné Gracsik Judit

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

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


