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Őszi hírek a Kismanók házából
Szeptember elején tárt kapukkal, feldíszített
csoportszobákkal várta minden felnőtt a régi
és új óvodásait. Örömmel és kíváncsisággal
fogadták őket az óvó nénik, mosolyogva állapítottuk meg mindannyiójuknál, mekkorát
nőttek, komolyodtak a pár hónap alatt. Voltak
gyerekek, akik a vírus miatt már tavasz óta
nem látták az óvoda falait, náluk még inkább
keserves volt a szülőtől való elválás, de rövid
idő alatt egyre kevesebb sírdogálás hallatszott
ki a folyosóra, és jó kedvvel, játékkal töltött
idő vette kezdetét.
Fájó szívvel, de büszkeséggel töltve integettünk el elsején az iskolára érett gyermekeinktől, akiknek lejárt a gondtalanság és
szabad játék ideje, de kezdetét vette egy izgalmas, feladatokkal és kötelezettségekkel teli új
„kaland”. Ezúton kívánok nekik és pedagógus
kollégáinknak mindannyiunk nevében sikeres, örömteli és digitális oktatás mentes tanévet.
Még mielőtt részletesen írnék az óvodai
életről, örömteli eseményeket osztok meg a
kedves olvasókkal. Jubileumi ünnepség keretében köszöntötte az óvoda kollektívája Bitay
Ágotát és Acsádi Sándornét, akik 25 évvel ezelőtt kezdték meg óvodapedagógusi munkájukat. Hivatásuk folytatásához sok egészséget,
türelmet és örömet kívánunk, ami feledteti a
mindennapok nehézségeit.
Nyugdíjba vonuló kolleganőink, Tóth
Mária és Kárász Andrea jókedvű nevetéseitől halk a Katica és a Maci csoport. 40
szorgos évet hátrahagyva eljött az idő, hogy
a családjuknak, unokáiknak és a saját elfoglaltságuknak szenteljék idejük nagy részét.
A jól megérdemelt, nyugodt pihenéshez sok
boldogságot és kicsattanó egészséget kíván
minden kollégájuk. Az ovi ajtaja pedig mindig nyitva áll előttük, szeretettel visszavárjuk
mindkettőjüket!
Gász Gábornét, a Maci csoport Ildi óvó
nénijét, nem várt meglepetés érte, amikor az
október 23-i szűk körben megtartott ünnepségre meghívót kapott, majd kitüntetésben
részesült. Sokrétű és lelkiismeretes munkáját
magam is példaértékűnek vélem, az „Akire
büszkék vagyunk” elismerés pedig a legjobb
helyre került. Szívből gratulálunk neki is!
A falu összefogásának köszönhetően idén
a hosszú évek közösségi szerepvállalásáért, a
településünkért tett munkájáért Tóth Mária
nyerte el a „Fadd Nagyközségért Kitűntető
Díj” címet. A hatalmas megtiszteltetés váratlanul érte, melyért meghatódottan és boldogan mondott köszönetet. A megszolgált

kitűntetésért gratulálunk, példaértékű munkájára büszkék vagyunk!
Most pedig lássuk, mi minden történt
szeptemberben!
Tartalmas napok vannak mögöttünk, de
a folytatás, még ha csak zárt ajtók mögött is,
de eseménydús. Zökkenőmentes munkánkhoz elengedhetetlen a szülők tájékoztatása,
a velük való szoros kapcsolat. Még a kezdeti
korlátozások bevezetése előtt csoportonként
megtartott szülői értekezleteken részletes beszámolót kaptak a megjelentek az óvoda életéről, a tervezett programokról, a szülők, gyerekek kötelességéről, jogaikról. Programjaink
ismertetése során sajnos kihangsúlyoztuk a
médiából már sokat hallott, „az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően” kifejezést,
amely jelen helyzetben meghatározója az
óvodai közösségi élet alakításának. A kialakult helyzetre való tekintettel és a kedvező
időjárásnak köszönhetően igyekeztünk minél
több időt a levegőn tölteni, akár az óvoda udvarán, akár annak környékén ismeretszerző
sétával egybekötve. A kellemes időjárást kihasználva szüretelni mentek a Pumukli és
Süni csoportos gyerekek szülőkhöz, nagyszülőkhöz.
Hogy ne csak a jelenre gondoljunk, fényképészünk napokig tartó munkával örökítette meg a gyermekeket, és az ő összetartó kis
óvodai közösségét. Évről évre ötletesebb háttérrel és szórakoztatóbb történeteivel igyekszik Gábor megnevettetni, vagy olykor csak
a sírásról elfeledtetni a kesergő gyerekeket.
A végeredmény öröme pedig a szülők arcára
is mosolyt, boldogságot csal.

Az új (tan)év új lehetőségeket is hozott a
Kismanók idősebbjeinek, nagyjainak. Októberben kezdetét vették a tehetséggondozó
szakkörök, melyekre „tehetségpalántákat”
ajánlottak az óvó nénik. Nagycsoportosainkat
megfigyelve kerestük azokat a gyermekeket,
akiknek egy kis plusz foglalkozás nem jelent
megterhelést, tudásuk kibontakozására lehetőséget biztosítsunk. Így módjuk van részt
venni Nagy Anita óvó néni „Így tedd rá!” foglalkozásain, ahol népi játékok és népdalok
által komplex fejlesztés valósul meg, Gász
Gáborné Ildi óvó néni a sakk világába ad játékos betekintést, az idegen nyelvvel való ismerkedést pedig Kovácsné Fehér Patrícia angol
nyelvből és jómagam, német nyelvből valósítom meg. A sport és a labda kedvelői Kneller-
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né Folk Renáta, Reni óvó nénivel játszhatnak
egy jót az ovi tornatermében. Ezen foglalkozásokon felül délutáni elfoglaltságként Csomós
Balázs tiszteletes úr mesél a hozzá járó gyermekeknek. A fiatalabb ovisoknak sincs okuk
kesergésre, hiszen egyszer ők is megnőnek,
felnőnek ezekhez a feladatokhoz, addig pedig
a csoportban várja őket az izgalmasabbnál izgalmasabb elfoglaltság.
Október 1-jén megtartott „Egészség nap”
idén rendhagyónak nem, de emlékezetesnek
és egészségesnek mindenképp elmondható.
Sajnos zárt ajtók mögött, szülők jelenléte nélkül zajlott az idei első programunk. A csoportokban szorgos apró kezek munkája által készültek a finomabbnál - finomabb zöldség- és
gyümölcssaláták, szendvicsek, ivólevek, tejtermékekből és más egészséges alapanyagból
előállított finomságok. A délelőttöt sportvetélkedő zárta, melyhez az utolsó pillanatig kegyes volt az időjárás.
Folytatva az élményszerzések sorát, a Maci
és a Pumukli csoport egészen Szekszárdig
utazott, hogy ott egy felejthetetlen programon vegyenek részt, a Lego kiállításon. Az érdeklődés a kiállított remekművek iránt nagy
volt, leginkább az interaktív területen, ahol
gombnyomásra a gyerekek maguk irányíthatták az építmények mozgatható részeit. Árgus
szemekkel figyeltük, hogy a megengedettnél
közelebb ne lépjenek, különben a tanév hátralevő részét a hibajavítással tölthettük volna.
Október elején az egész óvodát érintő
programra került sor, amikor is Rubányi Anita dramatikus foglalkozás keretein belül Mészöly Miklós Kökény kisasszony című meséjét adta elő csoportról csoportra. Az élmény
olyannyira meghatározó volt, hogy amint
lehetőségünk adódik, további folytatását is
tervezzük. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
lelkes múzeumpedagógusának, Zsuzsa néninek, élményekkel teli, minden érzékszervet
megmozgató foglalkozását élvezhették a Pumukli csoportos gyerekek. Terveink között
szerepelt, hogy minden csoportba belátogat
Zsuzsa néni, ám a járvány ezt most felülírta.
Reményeink szerint tavasszal pótoljuk.
Várva-várt esemény minden év elején,
amikor ellátogathatunk az első osztályokba,
és újra találkozhatunk a már iskolás volt óvodásainkkal. Öröm látni őket, és figyelemmel
kísérni, mennyit változtak és ügyesedtek alig
egy hónap iskolásság után.
November elérkeztével és a bennünket körülvevő vírus hatására döntést kellett hozni,
mely az óvoda épületébe való belépést korlátozza a szülők számára. A kialakult helyzet
kezelése mindannyiunk egészségesen maradásának és intézményünk nyitva maradásá-

nak érdeke. Kérjük a hozzátartozók türelmét,
együttműködésük folyamatos fenntartását. Bízunk benne, hogy a kialakult helyzet mindenki számára a legjobban alakul. Ennek ellenére,
zárt körben, saját csoportban mindenki megtartotta a Márton-napot. Elmaradhatatlan volt
a zsíros kenyér lilahagymával, és a Mártonnapi libaszépségverseny eredményhirdetése.
Köszönettel tartottunk minden gyermeknek
és szülőnek, akik aktívan vettek részt a versenyen. A megérdemelt első helynek Pató
Martin és családja örülhetett. Az ajándékát
Reni óvó nénitől vehette át, aki a verseny
szervezését és lebonyolítását vállalta idén is.
Köszönjük!
A november a szakmai munka ellenőrzésének hónapja is. Minden csoportban látogatást tett a vezető óvónő, megtekintve az adott
csoportban folyó nevelő-oktató munkát, a dokumentációt és az adminisztratív feladatok
ellátását. A tapasztalatokat összesítve elmondható, hogy a tavaszi, online oktatási forma az
óvodában nem helyettesíti a mindennapi óvodai életet. Ezért mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a gyermekek járhassanak
óvodába!
Idén két pedagógusunk döntött úgy, hogy
jelentkezik a minősítő vizsgára, melynek do-

kumentációját elkészítették, és feltöltötték az
Oktatási Hivatal oldalára. Intézményünkben
a jövő esztendőben három tanfelügyeleti látogatás is lesz, három kollégát érint, akik szintén
feltöltötték a dokumentációjukat. Izgalommal
várjuk az öt időpontot, melyben a nagy napot
megjelölik!
Örömhírrel is szolgálunk: a Katica csoport óvó nénije, Patti néni, anyai örömök elé
néz! Gratulálunk a legszebb hivatáshoz, erőt,
egészséget kívánunk neki és születendő gyermekének!
Az előttünk álló programokra ugyan szűk
körben, de aktívan készül minden csoport.
A hónap elején a Mikulás ajándék öröme,
majd a karácsonyra való készülés, az Adventi
időszak szépsége melengeti szívünket a hideg
téli napokon. A saját készítésű díszeket, apróságokat, minden csoport online, zárt csoportban értékesít, a befolyt összeggel pedig a karácsonyfa alatti meglepetések sora gazdagodik.
Befejezésként ezúton kívánok a magam és
kollégáim nevében minden kedves olvasónak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag nagyon boldog új esztendőt!
Kiss Anita
Óvodapedagógus

4

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

HO-HO

A járványügyi helyzet miatt sajnos nem tudjuk tagságunkat összehívni, ezért ezúton szeretnénk tájékoztatni horgásztársainkat az
egyesületünknél elvégzett feladatokról.
Ez év februárban a Szegedi Rendészeti
Szakgimnázium képzésére 5 főt kellett küldenünk. A képzés 3 napos volt, és sikeres vizsgát
tettek a résztvevők. Gratulálunk és köszönjük
a részvételt.
A MOHOSZ által meghirdetett „STANDARD és PREFERÁLT őshonos halfajok telepítése” című pályázatra pályáztunk és nyertünk.

A pályázati pénzből és saját erőből ös�szesen 15.000 kg halat tudtunk telepíteni a
Holt-Duna ágába. Ezek a halak két- vagy háromnyaras pontyok voltak.
A „MAGYAR FALU PROGRAM FALUSI
CIVIL ALAP keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” címmel benyújtott pályázaton egyesületünk nyert
3 850 000 Ft -ot. Ezt az összeget ingatlan vásárlásra, illetve felújításra lehet fordítani.
A Dombori csónakkikötő stéglejárójának
lépcsőjét elkészítettük, de sajnos az időjárás
már nem tette lehetővé a felszerelését.

Az idei évben is támogattuk a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt oly
módon, hogy lehetővé tetettük a horgászatot
az alapítvány tagjai és felügyelőik számára.
Az elmúlt évekhez képest folytattuk a közérdekű munka büntetés végrehajtásra ítélt
foglalkoztatást.
Reméljük, hogy mielőbb sikerül a járványt
megállítani és meg tudjuk tartani közgyűlésünket.
Addig is jó fogást kívánunk. Vigyázzunk
egymásra!
Schmelcz Lajos

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

Településünkön is megtekinthető volt 2020. november 3-tól a Paks II.
beruházást bemutató kiállítás. A „Paks II. – a tiszta energia – Önnek is
építjük” című információs tárlaton az érdeklődők a projekttel kapcsolatos általános tudnivalók mellett az új atomerőmű látványterveit is
megtekinthették és a beruházással kapcsolatos aktualitásokról tájékozódhattak.
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Picur tábor
Iskolánkban már hagyomány, hogy a leendő
első osztályosok Picur táborban vesznek részt a
tanévkezdete előtt. Az idei évben ezt augusztus 28-án tartottuk meg, amit nemcsak a gyerekek, hanem mi, tanítók is izgalommal vártunk.
Hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy személyesen találkozhattunk kis tanítványainkkal.
Az újdonsült első osztályosok egy számukra
merőben új világba csöppentek. A járványügyi

korlátozások értelmében a megfelelő óvintézkedések betartása mellett ismerkedhettünk
meg egymással. Játékosan megtanultuk egymás nevét, majd mindenki a nyakába egy kis
nyakláncot kapott ajándékba, amelyen az osztály kabalaállata és a saját neve volt. Továbbá
meglepetésként egy étkezési alátét is várta a
gyerekeket, amin jóízűen elfogyasztották első
tízóraijukat az iskolában. Mesenézést és pillan-

gófestést követően megismerkedtek a tanító
nénikkel és az iskola helyiségeivel. Többször
mondták picurkáink, hogy nagyon jól érzik
magukat, nem akarnak hazamenni, s holnap is
jönni szeretnének. Számunkra ez okozta a legnagyobb örömöt! Reméljük, hogy a tanévnyitón már szorongás és félelem helyett, minden
kisdiák boldogan és örömmel jelent meg!
Balázs Istvánné, tanító

„Tök felső” nap az iskolában
Ebben a tanévben programjainkat a járványügyi szabályok betartását
szem előtt tartva terveztük. Október 22-én ellepték az iskolát a boszorkányok, horror szereplők és zombik az iskola felsős munkaközössége
által szervezett „Tök felső” napon. A folyosón a tanulók munkáiból,
valamint a gyerekek által kifaragott töklámpásokból terménybáb kiállítást szerveztünk. A délutáni programokon az osztályoknak a saját
termükben nyolc hátborzongató feladatot kellett megoldaniuk. Ezután
lámpás felvonulást tartottunk a község központjában, ahol megmutathatták magukat a jelmezesek. Sajnos a szokásos Halloween party ezúttal elmaradt, de reményeink szerint így is sikerült egy kis színt csempészni a járvány miatt kissé egyhangúbb iskolai életbe.
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Karácsony… Jézus születése!

A Pesti Hírlap lexikona (1937) alapján a karácsony a keresztény egyházakban Krisztus
születésének ünnepe. December 25-én, Karácsony napján, a legtöbb helyen ajándékozás divatos, Közép-Európában a 17. századtól
karácsonyfa (feldíszített fenyőfa) állítása. Magyarországon ez a szokás a 19. század második felében terjedt el. December 24. éjjelén éjféli misét tartanak. Akkor ez volt a karácsony
egyik hivatalos definíciója. Az ajándékok szerények, jelképesek voltak, még a gazdag családokban is visszafogottak. A karácsony hitközösségi (felekezettől függetlenül) esemény
is volt. Hála. Ima. Várakozás…
Miként fogalmaznánk meg napjainkban
úgy az ünnep jelentését, hogy az a mai ember
Jézushoz való viszonyát tükrözze a karácsony
valódi mondanivalójához? Miként láttatjuk a
karácsonyt a jelenben?
Egyházi értelemben a definíció nem változott, nem így az ünnep megélése. A mai ember
Jézushoz való viszonya az, ami teljesen megkopott, eltűnt, eltüntetnivalóvá lett. Annak érdekében, hogy az ember elrejtse hitetlenségét,
a bűn létezését, elmúlástól való félelmét Jézus
Krisztus, és Isten elől, az ünnepet anyagi, tárgyi, kulináris élménnyé transzformálta. Megcsúfítja, elhazudja, megmásítja, tagadja, hogy
ez a szent ünnep nem a materiális javak demonstrálásáról szól, jólétünkről, a nihilről,
hanem arról hogy volt egy esemény, aminek
szereplője emberként született a földre, aki az

erkölcsi élet alaptörvényévé a szeretetet teszi,
a gyengét, a szegényt felemeli, az embert Isten gyermekévé avatja, a munkát és szenvedést megszenteli, az élet súlypontját a túlvilági
öröklétbe helyezi. Bűneinkért meghal, lehetőséget adva a bűnbocsátásra, az újrakezdésre!
A megbánásra!
Igen, amikor felállítjuk a karácsonyfánkat
és feldíszítjük ennek a valamikori földi életében Istenembernek emlékére, a benne való hitünk megerősítéséért is tesszük. Jézusért, aki
a maga idejében szembeszállt az akkori zsidó
vezetők politikai ideáljával, miszerint nekik a
római uralom alól fel kell szabadulniuk, világuralomra kell törniük. Önhittek, gőgösek,
nagyra – és hatalomra – vágyók voltak. Jézus,
Isten-ország személye és spirituális tanítása
felébresztette bennük a gyűlöletet, féltékenységet Jézus ellen. Elmentek Pontius Pilátushoz, kierőszakolták tőle, hogy Jézust keresztre
feszítsék… hogy megsemmisítsék. Ami Heródesnek nem sikerült, azt a manipulált tömegek felhasználásával véghezvitték az akkori
politikusok.
Felszegeztetik, megfeszítik Jézus Krisztust.
Az áruló Júdás közreműködésével, a megvezetett tömeggel mondatják ki halálát, felmentve önmagukat a gyilkosság, a felelősség
alól. Én tudom, hogy nem kellemes történet, és nem tudják, akarják, ezt összekötni a
ma élő emberek a karácsonyi gyertyagyújtás
szentségével, tudom, ha lehetne, akkor Jézus

neve el sem hangozna sokaktól a családi meghittségben.
De a karácsony mondanivalóját soha, soha,
de soha nem tudják meghamisítani, elfedni,
kiirtani, elferdíteni az emberek lelkéből, hitéből, a kultúránkból… soha!
Önmagát az ember becsaphatja egy pontig.
Tagadhatja, hitetlenkedhet benne, elutasíthatja, de akkor, amikor titokban hazaviszi a fát
gyermekeinek, amikor elénekli a Mennyből
az angyalt, mindig, mindig Jézusért teszi azt!
Ezért lett a karácsony! Mindig az ő születésének napjáért, aki értünk, mindannyiunkért
halt, aki éjfél után bekerül a bölcsőbe kint a
Faddi művház előtti jászolba. Mert ez a helyi
közösség adakozott, a civilek azért serénykedtek, hogy Jézus születését méltón ünnepeljük!
De nem elég csak tárgyakban kifejeznünk
ezt a hitünket, szeretetünket, tiszteletünket,
ott kell lenni a csodánál, éjfél eljövetelekor
bent a katolikus, református, baptista templomainkban és várnunk kell azt, hálát kell
adnunk! Közösen imádkozni családunkért,
közösségünkért, az egyházainkért, önmagunkért. Közösen, elhozva gyermekeiket, hálával a
szívünkben! Ezért mindazok, akik szép díszítéseikkel, munkájukkal, egyéb törekvésükkel
kifejezésre juttatták, hogy Jézus születéséért
teszik, amit tesznek, jöjjenek Szenteste és Karácsony napján, jöjjenek Isten házába is! Hozzák szeretteiket! Együtt a közösség! Ekkor,
csakis ekkor lesz őszintébb, hitelesebb, előremutatóbb a karácsonyi dekoráció, mind otthon, mind a köztereken. Mert ez az az ünnep,
ami a lelkünkért van! Lényege a karácsonyi,
közös hitmegélés! Elcsendesedés. A szeretetünk kimutatása. Hálánk Istennek, családunknak. Boruljunk le együtt a három királyokkal!
Erre épült az a kultúra, amiben élünk ebben a
világban. Jézus pedig a mindenkit egyformán
vár születésnapján! Hívőt nem hívőt egyaránt!
Áldott, Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Benis Brigitta
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2020.09.21-től új
címen várja ügyfeleit Faddon az Etelköz 1.
szám alatt ( volt gyermekorvosi rendelő épületében). Nyitvatartási időnk változatlan (
Hétfő és szerdai napokon 08.00-12.00
óráig, pénteken 08.00-11.00 óráig).
Ügyfélfogadásunk az aktuális járványügyi
előírásoknak megfelelően zajlik.
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A K I R E B Ü S Z K É K VA G Y U N K
Az idei évben a meglévő járványügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulóján a megszokott módon szervezzünk megemlékezést. Az „Akire büszkék
vagyunk” elismerések és a „Fadd Nagyközségért” kitüntető cím átadása a művelődési házban egy
ünnepi testületi ülés keretében történt meg.
Elismerésben részesültek:
A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola javaslatára:
• Vass Boglárka 6.a
• Lencsés Bence 6.a
• Papp Bálint 6.b
• Prisztacs Gerda 6.b
• Bognár Imre és Bognár Imréné
A Faddi Kismanók Óvoda javaslatára:
Gász Gábor Jánosné
A Tegyünk a Szívünkért Egyesület tagjai közül:
Bihari Istvánné
A Faddi Nyugdíjasok Egyesületének tagja:
Csapó Lajosné
Bali Imréné
A Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület tagja:
A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület tagja:
Kovács Zoltán
A Faddi SE Karate Szakosztálya javaslatára:
Kirtyán Zita
A Faddi SE Labdarúgó Szakosztálya jelölésére:
Fodor Zoltánné
A Magyar Katolikus Karitász helyi csoportja javaslatára:
Beszterczán Ágota
Nyugdíjba vonuló közalkalmazottakat köszöntött településünk vezetője:
Napköziotthonos konyháról:
• Antal Zoltánné
• Kovács Katalin
Faddi Kismanók Óvodából:
• Horváth Istvánné
• Kárász Andrea Mónika
• Tóth Mária
Fadd Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. évben „Fadd Nagyközségért” kitüntető díjat adományozta Tóth Máriának több évtizedes odaadó pedagógiai munkája, az óvodai jótékonysági
bálok sikeréért tett alakításai, a település kulturális műsorain való szereplése elismeréséül.

S Z AV A K O N I N N E N É S T Ú L

HOGYAN TEHETJÜK LE ... (?)
(mindazt, ami a hátizsákunkban van)
Egyszer kaptam ajándékba egy követ. Akkorát,
hogy a tenyeremben éppen elfér. Súlya van. Lehet, hogy a Duna partján volt egykor az otthona, de most az én szobámban van. Megbecsült
helyen!! Vegyes technikákkal készített remekmű. Két áldott művészi kéz alkotása ül a kő tetején. A Nap, a csillagok, és a Hold ragyognak
rajta. Közepén egy szimbolikus fának fő ágai
törnek felfelé. Gyökerében pedig ott van egy
kereszt.
Sokáig nézem...megfordítom. A talapzata árulkodik. Kemény, rideg, nehéz, élettelen,
dermedt, szürke maradt volna ez a kő is, ha az
alkotó kezébe nem veszi!!! S mivel kézbe vette,
beszélni kezd a kő. Mindig újat mond.!Egyébként tele van a Bibliánk a kő fogalmával és a
róla szóló példázataival. Pl.: Amikor a farizeusok
el akarják hallgattatni a tanítványokat, Jézus
azt mondja, hogy: „ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” (Lk. 19:40)
Van egy példázat az Újszövetségben, ami arról szól, hogy a bölcs ember a házát kősziklára
építi. – vagy gondoljunk Mózes két kőtáblájára!

– Jézus sírját is kő zárta el! – Vagy Dávid 5 kis kövecskével győzi le Góliátot! – Krisztus a sarokkő,
mi pedig az élő kövek vagyunk! (És sorolni lehetne tovább). Köztudott, hogy a szilárd, tartós,
súlyos kő az erő jele.
A fentieken túl, a lelki köveinket is emlegetem magamban. Talán azért, mert mindanyiónk
hátizsákjában találni ilyen köveket. Cipeljük
őket, miközben elfáradunk benne. Sokszor azt
sem tudjuk, hogy mi tettük-e oda, vagy más
valaki/valami? – csak azt érezzük, hogy súlya
van. Többször kivesszük, megnézzük, megsimogatjuk, aztán visszatesszük a batyunkba a
cipelnivalók közé, és megyünk tovább fáradtan,
elfáradva, erőt vesztve.
Lassan itt a Karácsony. A sok nyüzsgős teendők helyett (ebben a vírusos időszakban) üljünk
le a köveink mellé. Válogassuk szét őket, néven
nevezve. Talán embertelen sors a neve?? – vagy
a magány??? – vagy a szeretet hiánya? – vagy
félelem? – vagy betegség? – vagy reménytelenség? – vagy épp a magunk kőkemény szíve?
– vagy a haragunk? – mindenki maga tudja!!!

Szeghalmi Líviának van egy verse a kőről.
Az első és az utolsó versszakát idézem.
„A kő... lehet nehéz, ha szívedet nyomja,
Mázsás súlyként lelked bábeli tornya,
Mellkasod szorítva, elméd elborítva,
Mintha fájdalmas, tátongó seb volna.
De „szívedről leesve” biztosan érzed,
Lelked fellélegzik, talán nem is érted.
Megszabadultál, nincs már kő, se teher,
Csak aprócska kavics, mi az utcán hever.”
Jézust kősziklának is emlegetjük. Álljunk rá
„köveinkkel” az egyetlen nagy KŐRE! Ő megtart.
Adjuk oda neki terheinket, életünket, hogy átélhessük azt a csodát, hogy az Alkotó, a Megváltó,
a Megszabadító kezében vagyunk.
Legyen nyugodt, csendes, békés ünnepe
Mindenkinek! Áldott Karácsonyt és szeretetteli
Új Esztendőt kívánok!
Deméné Miksa Zsuzsa
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VA L L Á S

A MENNYEI LÁTOGATÓ
„Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a
sötétségben s a halál árnyékában lakoznak,
hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.”
(Lk 1,78b-79)
Meglátogat minket! Ezt üzeni a magasságos
Isten a látogatási tilalom idején, 2020-as esztendő karanténba zárt karácsonyán.
Csoda az, hogy Krisztus meglátogat minket, mert semmi vonzót nem tudunk felmutatni most, ami Őt, a magas rangú látogatót
csalogathatná. Nem dicsekedhetünk megingathatatlan hittel, megrendíthetetlen bizalommal. Nem tudunk felmutatni teljes körű
ismereteket, érvényesülő igazságosságot, híjával vagyunk az őszinte szavaknak, a kifogyhatatlan szeretetnek, a kikezdhetetlen békességnek. Kétségekkel és félelemmel van telve a
szívünk, sőt ünnepi hangulatunk sincs igazán,
mert bizonytalan minden.
Csoda, hogy Jézus mégis azt ígéri, hogy
meglátogat, sőt minden torlaszt, akadályt,
feltartóztató erőt áttörve, képes még az egeket is meghajlítani, hogy testközelbe jöjjön,
és megkeresse, megtartsa, ami elveszett. A mi
feladatunk csak annyi, hogy behívjuk Őt az
otthonunkba, az életünkbe; keressük a Vele
való szent találkozás, együttlét áldott pillanatát.
Mélység és magasság megváltó találkozásának csodájáról énekelt Zakariás pap,
Keresztelő János apja. Jézus Krisztus eljövetelének pillanata az az érintkezési pont,
amelyen keresztül találkozhat a kiáltó sorsú
ember és a naptámadat magassága. Ez az az
archimédeszi pont, amelynek segítségével Isten mindent kimozdít a helyéből és mindent
újjá tesz. A holtponton állókat átlendíti és útnak indítja, a mélyponton lévőknek ünnepet
szerez. Isten dicsőséges világának törvényszerűségei, ajándékai lekívánkoznak a földre,
hogy ne legyen többé lent és fent, ég és föld,
magasság és mélység, fény és sötét, nyomor
és gazdagság, hogy felemelkedjen az élet értéke. Azt mondja Ézsiás próféta: „keressétek
és hívjátok segítségül!” Azaz ne másra várjatok, ne közvetítőkre számítsatok, hanem ti
személyesen lépjetek kapcsolatba az élő Istennel. Mostmár szerintem látjuk, hogy a kiöregedett szokások sem váltják ki azt a dinamikus életes lelkiséget, amelyik vírus mentes
időben is életszükségeltünk lenne. Igen, a lelkünk mélyéről kiszakadó segítségül hívásra
vár a mi Urunk, hacsak egyetlen mondattal
is. Hiszen Isten alig várja a hozzá őszintén
közeledőket, a bizalmas segítségül hívást.

Az idei karácsonyra tekintsünk úgy, mint
vissza nem térő alkalomra, amikor nem szalaszhatjuk el a mennyei látogatóval való találkozást! Magával az élő ÖRÖMmel való találkozást, mert eljött az ideje, hogy ne a halászlé,
a beigli, és az ajándékokkal körülrakott ragyogóan csillogó karácsonyfa álljon az ünnepünk középpontjában, mert ezek mind csak
külsőségek. A mindenható Istennek adjunk
hálát, ha ezekben a napokban nem kell kórházi ágy vagy koporsó mellett megállnunk!
Ne mulasszuk el életünk és örökéletünk nagy
pillanatait, ne legyünk érzéketlenek az Isten
közelsége iránt! Ezért lett a magas rangú látogatóból kedves vendég, az előkelő idegenből
betlehemi gyermek. Aki beengedi magába
a Krisztus fényét, az fel tudja ismerni a hamis fényeket! Az különbséget tud tenni jó és
rossz, hasznos és káros, hazugság és igazság
között. Ne feledjük az idei advent idején sem:
Jézus Krisztus látogatni készül, világossága
felismerhető, a békesség útja célba juttat, egészen a saját életünk kiteljesedésének csodájáig. Ezért vegyük kezünkbe a Szentírást, hallgassuk az online istentiszteleteket, kulcsoljuk
imára a kezünket karácsony szent ünnepén.
Kívánom, hogy tapasztaljuk meg Isten vígasztalását, hogy mindazt elvegye, ami megterheli az életünket és átformáló szeretetével
töltse be a mi lelkünket! Ámen.
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés
boldog új esztendőt kívánok!
Csomósné Sütő Tünde
református lelkipásztor

Karácsony szent napján
megnyugszik a lélek
Égen is földön is angyalok
zenélnek.
Gyertyák gyúlnak sorra,
mécsesek lobognak,
Nyoma sincs bánatnak, szívünk
összedobban.
Békés, boldog, szeretetteljes,
áldott karácsonyi ünnepeket
kívánunk a Faddi Boróka
Ének és Néptánc Egyesület
valamennyi tagjának,és
a mielőbbi találkozás
reményében boldog Új Évet!
Vezetőség

Ki szeret, s kit szeretnek.
Az szegény nem lehet.
Szeretteidre gondolj,
S töltsd boldogan az igaz ünnepet!
Boldog, örömteli és áldott karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk tagjainknak!
Faddi Nyugdíjasok
Egyesületének Vezetősége
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C I V I L S Z E RV E Z ET E K É L ET É B ŐL

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenysége
A 2020-as év a Covid 19 okozta világjárvány miatt sajnos nem bővelkedett
közösségi programokban, bemutatókban. A jótékonysági tűzoltóbálunk is
ezen apropóból maradt el. Az áprilisi hónapot a járványon túl egy tragédia
is beárnyékolta számunkra. Szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy
szeretett tagtársunk, Tóth Tibor többé már nem nevettet meg minket vicceivel és nem segít a bajbajutottakon. Április 27-én kísértük utolsó útjára.
Emlékét örökre megőrizzük.

A riasztások számát tekintve a pandémia nem okozott kilengést semmilyen
irányba. Az elmúlt évekhez hasonló számban nyújtottunk segítséget a bajbajutottaknak. Lapzártáig összesen 27 esetben avatkoztunk be, ebből 16
esetben tűzesethez, 11 esetben műszaki mentéshez riasztottak bennünket,
ezekből 4 esetben Domboriba. Az esetek közt volt több melléképület tűz,
gépjármű baleset, fakidőlés, szén-monoxid mérő és automatikus tűzjelző
berendezések jelzése.

Továbbá a szinte már elmaradhatatlan vágástéri hulladékok esti, felügyelet
nélküli égetése.

Az aktuális járványügyi szabályokat figyelembe véve az idei évben is több
gyakorlatot szerveztünk, hogy felkészülten, gyorsan és hatékonyan segíthessük községünk lakóit és az itt bajbajutottakat. A tűzoltási, szerelési és
roncsvágási gyakorlatokon túl az idén már a vizimentési gyakorlatokra is
hangsúlyt fektethettünk, hiszen egyesületünk sikeresen pályázott egy belsőégésű motorral hajtott gumicsónakra, mellyel a faddi Holt-Dunaágon túl
a Duna folyamon is képesek vagyunk beavatkozni.

Július hónapban a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltókkal karöltve segítettünk a gerjeni focipálya „bezöldítésében”, hogy az a Gerjen község által
szervezett jótékonysági labdarúgó mérkőzésre még alkalmasabb legyen.
Mindezeken túl a „vérünket is adtuk”, hogy segítsünk embertársainkon. Két
alkalommal is szervezetten vettünk részt a Faddon megszervezett véradásokon.

Bízom benne, hogy 2021-ben nem csak beavatkozások alkalmával láthatnak majd bennünket, hanem visszatérhet az élet a megszokott kerékvágásba. Kívánok minden kedves olvasónak tűz- és balesetmentes Karácsonyi
Ünnepeket.
Mottónk továbbra is: „A mi szabadidőnk az Önök biztonságáért”
Kovács Zoltán, parancsnok
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KÖZÉRDEKŰ
FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2020. (VII. 10.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint 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 Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, továbbá Fadd Nagyközség
Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak
költségvetési szerveire.
2. §
(1) A Képviselő-testület a 2019. évi zárszámadás címrendjét az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó Faddi Polgármesteri Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal), valamint az önállóan működő, de
saját gazdasági szervezettel nem rendelkező Faddi Kismanók Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) költségvetési szervek
külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) A Képviselő-testület a 2019. évi zárszámadás főösszegeit
a) 1 520.811.000,- Ft bevétellel, és
b) 1 106.347.000,- Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat 2019. 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 mérlegét, felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegét a 3. melléklet rögzíti.
(4) Az Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 7. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését a 8. melléklet mutatja be felújításonként.
(6) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez
rendelt bevételeket a 9. melléklet taglalja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi saját költségvetésének teljesítését 1.478.675.000,- Ft bevétellel és
1.064.311.000,- Ft kiadással a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi költségvetésének
teljesítését a 5. mellékletnek megfelelően 176.804.000,- Ft
bevétellel és 176.755.000,- Ft kiadással fogadja el.
(9) A Képviselő-testület az Óvoda 2019. évi költségvetésének
teljesítését 94.114.000,- Ft bevétellel és 94.062.000,- Ft kiadással a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. költségvetési
évben teljesített céljelleggel juttatott működési célú és felhalmozási célú támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat által európai uniós forrásból kapott támogatások a 11. mellékletben szerepelnek.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a
12. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulását, következő évekre kiható kötelezettségeket a
13. melléklet rögzíti.
(5) Az Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket és mentességeket a 14. melléklet foglalja magában.
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának maradványát a 15. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei maradványa
414.412.775.- Ft, mely kötelezettséggel terhelt maradvány,
azt a 2019. évi költségvetés végrehajtása során a 2018. évben
vállalt, a következő évekre áthúzódó, 2019. évben és az azt
követő években esedékes fejlesztési célú kötelezettségek kifizetéseire kell fordítani. Az alaptevékenység szabad maradványa 52.512,-Ft.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i
állapot szerinti vagyonát 2.828.340.875,- Ft-ban állapítja
meg. Az Önkormányzat részletes vagyonmérlegét a 16 melléklet mutatja be.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérleg szerinti eredmény-kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe 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 2019. évi létszámgazdálkodásról szóló, a 2019. évi létszámterv teljesítéséről készített kimutatást a
22. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Záró rendelkezések
6. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. január 1. napján hatályát veszti.
Fülöp János
Dr. Percsi Elvira
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. július hó 10-én a helyben szokásos módon, a
Faddi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző
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FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2020. (X. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS AZOK MEGSÉRTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések

II. FEJEZET
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
4. Az Önkormányzat jelképeinek használata
5. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg, aki az Önkormányzat jelképeit (címer, zászló, pecsét) jogosulatlanul, az
engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel.
5. Közterület-használat

1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi és tárgyi hatálya a Fadd nagyközség közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben tiltott és meghatározott magatartásokra
terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást
megvalósító természetes és jogi személyre, továbbá a jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: megvalósító).
2. Eljárási szabályok
2. §
(1) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás megvalósítójával szembeni közigazgatási
eljárásokban a jegyző jár el.
(2) Az eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki tehet.
3. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartás miatt kiszabható jogkövetkezmények
3. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes
személy megvalósítója kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező megvalósítója kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Ismételt vagy folyamatos megvalósítás esetén a bírság ismételten is kiszabható.
(3) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás megvalósítójával szemben a jegyző közigazgatási bírságot és kétezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírságot szabhat ki.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot a megvalósító
a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül, a helyszíni bírságot a
megvalósítás napjától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni
(befizetni vagy átutalni) Fadd Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bírságbevételi számlájára.
4. §
Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amenynyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a
magatartás megvalósítójának személyi körülményeire is figyelemmel ettől az
intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.

6. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg, aki:
a) a közterületre az Önkormányzat előzetes engedélye nélkül vagy az engedélytől eltérően fát, cserjét (a továbbiakban együtt: fás szárú növény)
ültet, vagy kivág,
b) az általa a közterületre ültetett fás szárú növény fenntartásáról (különösen: öntözés, pótlás, karózás, metszés, kezelés, stb.) legalább egy vegetációs időszakon keresztül nem gondoskodik.
7. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg, aki:
a) a közterületet:
aa) közterület-használati engedély, előzetes közútkezelői hozzájárulás,
vagy erre irányuló előzetes szerződés nélkül,
ab) a közterület-használati engedélyben, közútkezelői hozzájárulásban,
bérleti, használati szerződésben foglalt feltételektől eltérő módon,
vagy
ac) rendeltetésétől eltérően használja,
b) zöldfelületen, annak sétaútján gépjárművel közlekedik, várakozik, járművet tárol,
c) közterület jogosulatlanul elkerít vagy azon akadályt emel, helyez el.
6. Temetőhasználat
8. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg, aki:
a) a rendelkezése alatt álló sírhely gondozásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,
b) a temető területét a nyitvatartási időn kívüli időpontban nem hagyja el,
vagy ott tartózkodik,
c) a temető területéről a fenntartóval történ előzetes egyeztetés nélkül sírkövet, síremléket, fejfát kivisz,
d) a temető területére - vakvezető kutya kivételével - kutyát visz be,
e) a temető területére gépjárművel, motorkerékpárral vagy kerékpárral behajt, kivéve a mozgáskorlátozott, láthatóan idős, beteg, az engedélyezett
munkálatokat végző, valamint eseti behajtási engedéllyel rendelkező személyeket.
7. Köztisztaság
9. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg az ingatlan, ingatlanrész, helyiség (a továbbiakban együtt: ingatlan)
tulajdonosa, bérlője, kezelője, használója, haszonélvezője (a továbbiakban együtt: használó), ha nem gondoskodik:
a) az ingatlan folyamatos gyom- és kártevő-mentesítéséről,
b) az ingatlanon növő aljnövényzet, fű 15 cm-t nem meghaladó magasságának biztosításáról és a rendezett állapot folyamatos fenntartásáról,
c) az ingatlanról a közterületre kihajló ágak, bokrok metszéséről,
d) arról, hogy az ingatlanon lévő fás szárú növény testi épséget vagy
szomszédos ingatlant ne veszélyeztessen, károsítson,
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e) az ingatlanon lévő szemét, hulladék és törmelék (építési törmelék)
eltávolításáról, az ingatlan tisztán tartásáról.
(2) Amennyiben az ingatlan használatára többen is rendelkeznek valamely
jogcímmel, a kötelezettség az ingatlan tényleges használóját, több tényleges használó esetén valamennyi tényleges használót egyetemlegesen terheli. Amennyiben a tényleges használó kiléte nem állapítható meg, úgy a
kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített kötelezettségek teljesítésére a használó – a
jegyző erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított 5 napon belül
– köteles, ellenkező esetben e rendeletben meghatározott közigazgatási
bírságot kell kiszabni.
10. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg, aki nem gondoskodik:
a) a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek közös használatú részének tisztán tartásáról,
b) az ingatlan előtti - úszótelek esetén az épület körüli - járdának, - járda
hiányában egy méter széles területsávnak -, a járda vagy az ingatlan határ melletti zöldsáv úttestig terjedő, legfeljebb az ingatlan telekhatára öt
méteres körzetén belüli területének gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről (amennyiben az ingatlannak két közúttal is
érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak),
c) az ingatlanhoz tartozó járdaszakasz hó- és síkosságmentesítéséről. Az
ingatlanok előtti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy beépített, vagy
beépítetlen, vagy használaton kívüli ingatlanról van-e szó, reggel 7 óráig
kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni. A a hó és síkosság elleni
védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát
közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé kell tenni és a járdáról a havat le kell
takarítani, s ezt az időjárástól függően napközben is meg kell ismételni. A
járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros anyag nem alkalmazható.
11. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg:
a) az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más elárusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosságmentesítéséről, a zárás előtt a hulladék összetakarításáról,
b) a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, stb. céljára) történő
használata esetén a használó, közterületen rendezett vásár, sport- és
egyéb rendezvény tartása esetén a rendezvény szervezője, amennyiben az
általa használt közterületet és közvetlen környezetét nem tartja tisztán,
nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, a használat során keletkezett hulladék öszszegyűjtéséről és eltávolításáról, továbbá a terület eredeti állapotban való
visszaadásáról.
12. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg, aki:

a) építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy végez, hogy nem gondoskodik arról, hogy por és egyéb
szennyeződés a közterületre ne jusson és a vízelvezetés biztosítva legyen,
b) az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét a balesetvédelmi előírások betartása érdekében a környező közterülettől nem zárja el,
c) az építési, bontási, tatarozási munkák, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységek, közműszolgáltatók által végzett hibaelhárítási tevékenység
végzése során a közterületen keletkezett építési törmeléket, egyéb hulladékot a munka befejezését követő 48 órán belül nem szállítja el az építési
törmelék, egyéb hulladék elhelyezésére kijelölt helyre és a közterületet a
munka befejezését követő 72 órán belül nem állítja az eredeti állapotban
helyre,
d) az építési munkálatok, valamint a közterületek igénybevételével járó
egyéb tevékenység során a közterületen lévő fákat, közterületi műtárgyakat védőburkolattal nem veszi körül,
e) közműfektetés vagy kárelhárítás után az eredeti állapotot nem állítja
helyre.
13. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg, aki:
a) dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szór, önt,
vagy bevezet,
b) a közcsatorna víznyelőjét, csapadékelvezető csatornát vagy árkot feltölti,
betemeti,
c) állati tetemet, valamint szennyező szerves vagy szervetlen anyagot közterületen, vagy magánterületen elhelyez,
d) közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot kiönt, válogat, szétszór.
8. A helyi környezet védelme
14. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít
meg, aki:
a) közterületen állatot legeltet,
b) közterületen lévő növényt megrongál, csonkít, leszakít,
c) a közterületen járművet mos, valamint ilyen célra a közkifolyót igénybe
veszi,
d) a háztartási tevékenységből, járműmosásból származó szennyezett vizet a
közterületre kiengedi, kiönti.
III. FEJEZET
Záró rendelkezések
15. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fülöp János
Dr. Percsi Elvira
polgármester
jegyző
Záradék:
E rendelet 2020. október hó 16. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2020. (VII. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A NAGYKÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 12/2017. (VIII. 29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés
1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Nagyközség Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 12/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. melléklet Sz-2 jelű belterületi szabályozási tervlapja jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.
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(2) A Rendelet 2. melléklet Sz-3 jelű Fadd-Dombori belterületi szabályozási tervlapja jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

a 11/2020. (VII. 10.)
önkormányzati rendelethez

Záró rendelkezések
2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon napon lép hatályba.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkezett és jogerősen még el nem bírált
ügyekben jelen rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem
tárgyára vonatkozóan a kérelmező számára kedvezőbb elbírálást eredményez.
Fülöp János
Dr. Percsi Elvira
polgármester
jegyző

2. MELLÉKLET
a 11/2020. (VII. 10.)
önkormányzati rendelethez

Záradék:
E rendelet 2020. július hó 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző

Z Ö L D R O VAT

Zingiber officinale
Ebben a maszkot viselő, vírusos fertőzéssel megáldott télben
még fontosabbá lett az étkezés minősége, az ételeinkben lévő hatékony vitaminok fontossága.
Rendkívül felkapott lett a gyömbér. Zingiber officinale. A
neve szanszkrit eredetű. A rizóma alakjára utaló szankszrit szó
„singabera”. Szarv alakot jelent. Dél-Ázsia a hazája. A síkvidéki
esőerdők növénye. Az egész világon elterjedt egyszikű gyöktörzses növény.
Az ókorban még a kínai Konfuciust is megihlette, a legendás
Shen Nong az „Isteni szántóvető” már i.e. 3000 körűl azt írta róla,
hogy „összehozza a testet a lélekkel birodalmában.” 1547-ben Jamaica exportálta Európába, a Spanyolok közvetítésével került
Amerikába.
Gyöktörzses, füzérvirágzatú, toktermésű növény. Az intenzív
mezőgazdasági termesztésben ritkán virágzik! Magról nehezen
szaporítható. A drogja a szárított gyökértörzs, ami szagtalan, csípős ízű. A nyers gyöktörzs viszont a citromra emlékeztető illatú.
Kémiai alkotóelemei: illóolaj, nem illó csípős anyagok (ginerol, ahoagol, zingerol) gyanta, szerves savak, ásványi anyagok,
keményítő, cukrok.

séhez. Pl.: rizs, gomba, sütemények, bab, burgonya, gyümölcsök
ízesítéséhez. Levesekhez, mártásokhoz szintén használhatjuk. A
friss, főzött rizómáit cukorral átitatják, és úgy eszik a Honkongiak. Amerikában, Angliában gyömbérsört főznek és kenyeret sütnek, likőrt készítenek belőle. Főzéskor az utolsó fázisban szabad
adni és kis mennyiségben, mert elkeseríti az ételt!
2 jó étel tipp!
Gyömbéres gombasaláta.
40 dkg gomba. (Lehet gombakonzerv vagy szárított gomba
is). 2 fej vöröshagyma. 2 pohár tejföl. Gyömbér, só, étolaj.
A hagymát és a gombát apróra vágjuk, olajon megpirítjuk, mikor
aranysárga lesz a hagyma, akkor adjuk hozzá a gombát. Fedő alatt
pároljuk, ha a gomba megfőtt, levesszük a fedőt, addig sütjük, míg
minimális lé marad és a gombák kicsit megpirulnak. Most sózzuk.
Reszelünk rá gyömbért, egy keverés majd még egy. Elzárjuk. Ha kihűlt, összekeverjük tejföllel. Sült húsok mellé, meleg szendvicseknek, de önállóan is ﬁnom.

Gyömbéres, almás lepény.
2 tojás. 25dkg liszt 2dl tej, 3-4 savanykás, kemény alma, őrölt
gyömbér, fahéj ízlés szerint, margarin vagy vaj, 1 citrom, porcukor, vaníliás cukor, só.
A tojásokat habosra verjük, hozzáadjuk a tejet, porcukrot, vaníliát,
reszelt citromhéját és simára keverjük, a liszttel, majd egy picit megsózzuk. A hámozott almákat lereszeljük, meglocsoljuk citrom levével, megszórjuk gyömbérrel, fahéjjal, és a tésztához keverjük. Margarinnal vagy vajjal kikent, liszttel megszórt tepsibe öntjük az almás
masszát és előmelegített sütőben megsütjük. Tetejét megszórjuk
porcukorral és kis kockára vágva, melegen vagy hidegen tálaljuk.

Hatása: étvágyjavító, gyomorerősítő – fokozza a nyálelválasztást, segíti az emésztést (a húsételekkel felvett káros anyagokat
lebontja!), a megfázás tüneteit enyhítő, görcsoldó hatású. Csökkenti a premenstruációs tüneteket és a terhességi hányingert,
csillapítja minden ízületi és reumatikus fájdalmat a rendszeres
tea fogyasztása.
Alkalmazása: Teaként. Meghűléses megbetegedésekre, étvágytalanságra. Főzéshez sokféle keleti típusú ételek fűszerezé-

Jó étvágyat a finomságokhoz!
A kertről ne feledkezzen meg! Ugye mostanra felásva, hagymafélék elduggatva, téli borsó elvetve? A spenót kikelt? A fagyérzékeny növények betakarva, behordva?
Bízzunk a téli csapadékban! A kert madarairól gondoskodjon
az idei télen is. A madárodúkat takarítsa ki, hogy bebújhassanak
éjszakára az itt telelők. Legyen kint olajos mag, cinkegolyó, víz,
alma, dió.
Benis Brigitta
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• Karosszéria javítás

(személy-, kisteher- és tehergépkocsi karosszéria
és karosszéria tartozékainak javítása)

• Alváz- és üregvédelem
• Kipufogó javítás
• Szélvédőcsere
25 év tapasztalattal és korrekt árakkal várom
minden kedves ügyfelemet.

Honti Pál lstván
7133 Fadd, Mátyás király u. 74.

Tel.: 06 20 522 4243 • 06 20 338 3353
PROPOLISZ (másképpen méhszurok)

A propolisz egy növényi eredetű gyantás anyag, melyet a méhek főként a
fák rügyeiről gyűjtenek, majd feldolgozzák azt. A kaptárban enzim hatására
hatékony, vegyületekben gazdag anyag, propolisz keletkezik. Összetétele
nagyban függ a méhek gyűjtőterületén található ﬂórától. Magyarországon
jellemzően fekete nyár-, az éger, a fűz a szelídgesztenye, és a tölgyfák rügyeiről gyűjtik.
A propolisz görög eredetű szó jelentése: „város védője, védelmezője”. A szó
eredeti jelentéséből is kitűnik, hogy mi is a célja a méhek által oly nagy
becsben tartott anyagnak: a kaptár, az otthonuk, a család védelme.
A tiszta propolisz alkotóelemei közül legfontosabbak és benne legnagyobb
részben fordulnak elő a ﬂavonoidok. További fontos hatóanyagai: kalkonok, terpén, vitaminok (B1, B2, B6, C, E,), aminosavak, enzimek, ásványi
elemek (K, Na, Mg, Al, P, Si, Va, Co, S, N, Zn). Bizonyítottan tartalmaz
ferulasavat, mely gátolja a baktériumok szaporodását. A propolisz rendszeres fogyasztásával magas szinten tarthatjuk az általános szervezeti ellenálló
képességünket: immunerősítő, görcsoldó, gyulladáscsökkentő, vírus-, baktérium- és gombaölő, vérnyomáscsökkentő, hámosít, kiváló fájdalomcsillapító, idült fekélyek kezelésére is alkalmas, antibiotikumként hat.
Forrás: OMME kiadvány

HÁRSMÉZ

Hársméz alatt a különböző hársak – Tilia tomentosa, kislevelű hárs – Tilia
cordata, nagylevelű hárs – Tilia platyphyllos – mézet értjük. A hársak mézelését erősen befolyásolja a talaj összetétele, valamint az időjárási tényezők,
ezért az egyes évjáratok megjelenése és mennyisége is változó. A méz színe
a világossárgától a közép barnáig terjed. Illata és íze határozott, ugyanakkor
kellemes, hársvirágra jellemző. Nem csak édesíti, hanem fűszerezi is az ételeket, italokat. Állaga kezdetben folyékony, később kristályosodik, ikrásodik. Más mézekbe kerülve gazdagítja azok zamatát.
Hatásai:
• alkalmas lázas betegségek enyhítésére

• görcsoldó

• nyugtató, idegerősítő, álmatlanság ellen

• vértisztító

• felső légúti megbetegedésekre kiváló

• vízhajtó hatású
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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

11,5 kg-os PB-gáz

házhoz szállítása INGYENES

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

SCHULLER termékek:
• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, takarófóliák
• 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

Házi készítésű, adalékanyag nélküli termékek

Benis Brigitta

regisztrált őstermelő
kínálatából

06-30-957-32-16
AKTUÁLIS KÍNÁLAT

Még kapható fokhagyma
Étkezési célokra, disznóvágáshoz is
tökéletes.
Darálva, üvegbe kiszerelve.

TOVÁBBÁ

KÖNYVELÉS FADDON
Korrekt ár,
megbízható,
precíz, naprakész
munkavégzés!

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

jövedelemadó bevallásának elkészítését.

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

SZÁRAZBAB a készlet
erejéig
LEKVÁROK
(kajszi, szilva, birs, eper, vegyes)
ErősJóska paprikakrémek
Erőspaprika hűtött és
felfűzve
Fagyasztott szilva,
süteményhez, főzéshez
Birsalma és sárgabarack
kompótok
Házi paradicsom ivólé,
üveges lecsó
Házi torma céklával
Savanyú hagyma
erőspaprikával
HÁZI TOJÁS
Karácsonyra TYÚK,
JÉRCÉK, KAKAS
konyhakészen a készlet
erejéig.

Szeretettel várom
termékeimmel, keressen
a faddi piacon.
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