
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját a
2021. 10. 22-én (pénteken) 

a faddi művelődési házban tartandó 
ünnepi rendezvényünkre.

Program:

16:30  Koszorúzás a kopjafánál
 (Váci utcai általános iskola előtt)
17:00 Megemlékezés az 56-os forradalom
 és szabadságharc évfordulójáról,
 elismerések átadása

Ünnepi beszédet mond:

Fülöp János polgármester 

Közreműködnek:  
a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 

felső tagozatos tanulói.

A megemlékezést követően 
Kiss Lajos bogyiszlói amatőr festő festményeiből  

összeállított kiállítás megnyitójára kerül sor.

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2021. október
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Őszi hírek a Kismanóknál
Még javában melegített a napsugár, mikor az óvoda falain be-
lül és kívül már szorgos kezek öltöztették a csoportokat, öltö-
zőket, közösségi tereket őszi dekorációba, valamint kezdtek 
megtelni a polcok is a gondosan letisztított játékokkal. Egy 
– egy munkafolyamat között meglátogattuk otthonaikban le-
endő új kis ovisainkat is, hogy még az oviba lépés előtt saját 
kis környezetükben ismerkedhessünk meg velük egy röpke 
kis időt kihasználva erre. Majd szeptember 1-jén újra kinyílt 
az összes ajtó és már nem csak a gyerekek számára, hanem 
hosszú idő után ismét kézen fogva mehetett végig szülő és 
gyermek a folyosón. Voltak szülők és gyermekeik, akik elő-
ször ezen a napon váltak el egymástól rövidebb – hosszabb 
időre és kezdték el közösségi életük első fejezetét, és voltak, 
akik az ovit a mai naptól maguk mögött hagyva elindultak új 
kalandok felé, a betűk és számok országába. Őket fájó szívvel, 
de egy „utolsó” öleléssel és integetéssel engedtük útjukra, az 
óvoda előtt. Kívánunk nekik minden jót, sikeres iskolai éve-
ket, szüleiknek pedig támogatást és sok biztatást a gyerme-
keik felé. Pedagógus kollégáinknak mindannyiunk nevében 
sikeres, örömteli és digitális oktatás nélküli tanévet kívánunk.

Új (tan)év, új név. Örömmel hirdetem, hogy szeptember 
1- jétől új nevet visel: Faddi Kismanók Óvoda és Bölcsőde. 
A legkisebb korosztály számára elkészült épület átadása már 
közeleg, majd színesebbnél színesebb termeit apró lábak nyo-
mai töltik meg. A bölcsődébe való beiratkozás nagy érdeklő-
désének is köszönhetően 2 csoportban fog történni a gyer-
mekek nevelése, gondozása. Ezúton szeretnénk megköszönni 
Gászné Ildi óvó néni lányának, Gász Orsolyának gyönyörű 
falfestő munkáját a bölcsi termének falára.

Óvodánknak nem csak a neve, az udvara is újítás elé lépett. 
Pályázatoknak és a jótékonysági bálokból befolyt összegek-
nek köszönhetően folyamatosan történik a játékok telepítése. 
Egyet–egyet a gyerekek már örömmel birtokba is vettek. Cso-
portszobáinkat nyáron klímával szerelték fel, melyet köszö-
nünk a fenntartónknak.

Változásaink a csoport felnőtt tagjait és összetételét is 
érintette a tanévkezdés során. A nyugdíjas éveit megkezdő 
Németh Györgyné Teca dadus helyét Ráczné Gáncs Andrea, 
Andi dadus vette át a Pumukli csoportban. Szeretettel kö-
szöntjük közöttünk!

Kovács–Sipos Zsuzsanna már a Katica csoport gyermeke-
inek óvó nénije, Fehérné Hága Renáta munkáját Keresztesné 
Harsányi Erika pedagógiai asszisztens segíti a Nyuszi cso-
portban.

Szeptember elején Knellerné Folk Renáta újra anyai örö-
mök elé lépett, megszületett második gyermekük, Kneller 
Panka. Jó egészséget és boldog családi életet kívánunk az 
egész családnak.

A tanév elindulásával hosszabb idő után újra megtarthat-
tuk a csoportonkénti szülői értekezleteket. Szomorúan ta-
pasztaltuk idén is, hogy a részvétel csökken, pedig ez az az 
alkalom, ahol közérdekű információk kerülnek elmondásra, 
vagy akár a csoportot érintő kérdések megvitatásra.

Mindennapi tevékenységeink mellett nagy hangsúlyt fek-
tetünk a tehetségpalánták kibontakoztatására, vagyis tehet-
séggondozás keretein belül lehetőségük van a gyerekeknek az 
alábbiak részvételén: „Így tedd rá!” komplex fejlesztés népi 
játékokkal (Nagy Anita – Pillangó csoport), „Játékosan né-
metül!” (Kiss Anita – Pumukli csoport), sakk szakkör (Gász 
Gáborné – Maci csoport) és foci szakkör (Kara-Dohóczki 
Annamária – Katica csoport). A sokszínű programok mel-
lett minden csoport aktívan tölti napjait: játszóházi délelőtt 
(Nyuszi csoport), könyvtárlátogatás jótékony célra összegyűj-
tött kupakok átadásával egybekötve (Süni csoport).

A kedvező időjárás lehetővé teszi a szabadban töltött idők 
kihasználását is. A foglalkozások végeztével óvoda körüli sé-
ták és udvari szabad tevékenység kapja a további főszerepet. 
Ebben a betegséges időszakban sajnos elkerülhetetlen, hogy 
a gyerekek szervezete ne találkozzon az éppen aktuális fertő-
zésekkel, viszont sok kézmosással, szellőztetéssel, a játékok 
és a terek rendszeres fertőtlenítésével mi is igyekszünk ezeket 
visszaszorítani.

„Itt van az ősz, itt van újra….” hirdette Baros Zoltán az idei 
szüret kikiáltásán. Ismét részt vettek kismanóink is a falusi 
rendezvényen, szeptember 25-én. A közös tánc és felvonulás 
után mindenkinek jól esett a megvendégelés, pizza szeletek 
és sütemények mellett üdítővel frissülhetett fel mindenki, aki 
betért a sátorba.

A Nemzeti Adó –és Vámhivatal tájékoztató levelét meg-
küldte a 2021. rendelkező évi szja 1%- os összegekről, mely 
szerint szeptember végéig a kiutalás várható összege 231.992 
Ft. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat és bízunk benne, 
hogy jövőre is számíthatunk rá!

Ó V O D A
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A végén, de nem utolsó sorban az előző negyedévben 
közölt „Kisokos” matematikai versenyen helyezéseket elért 
gyermekek listáját szeretném kibővíteni és egyúttal elnézést 
kérni az elmaradásért. Kovács Nándor és Bognár Adél mellett 
Guld Adél Dorka is a III. helyen végzett! Gratulálunk mind-
annyiuknak!

Az előttünk álló hetek és hónapok sem telnek esemény-
mentesen, de ezek történéseiről a következő Faddi Hírekben 
olvashatnak.

 Kiss Anita 
 óvodapedagógus

Ó V O D A

CSSK HÍREK 
A Családsegítő Központban hetente (csütörtökön) ingyenes jogi se-
gítségnyújtást biztosítunk.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe jogi szolgálta-
tást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme vagy szociális rászorult-
sága azt indokolja és olyan vitás ügyük van, amely jogi tanácsadást 
igényel.
Bővebb információ és időpont egyeztetés a 74/443-825-ös telefon-
számon.
A tanácsadást végzi: dr. Jantyik István

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben használt bú-
torra, használt műszaki cikkre van szüksége és azt szerény anyagi 
körülményei miatt, nem tudja megvásárolni, jelezze a Családsegítő 
Központban.

Továbbra is kérjük, hogy amennyiben még működőképes, de 
használaton kívüli mosógépe, tűzhelye, kályhája vagy egyéb ház-
tartási eszköze, bútora, illetve gyermekének megunt játéka, táskája, 

írószere, tornaszere, ruhája van, és azt szívesen felajánlaná rászoruló 
embereknek, jelezze a Családsegítő Központban.

„Hátizsáknyi szeretet” tanszergyűjtő akciónk keretén belül 10 fad-
di általános iskolás gyermek beiskolázását támogatta Központunk.

Szolgálatunk faddi telephelyén 3 db egyszemélyes heverő ingyen 
elvihető. Szállításban sajnos nem tudunk segíteni. Az érdeklődők 
ügyfélfogadási időben jelentkezhetnek kollegáinknál.

A Családsegítő Központ Fejlesztő műhelye július és augusztus hó-
napban 13 faddi gyermek korrepetálását, pótvizsgára való felkészí-
tését biztosította, a sikeres javítóvizsgák és a felzárkózás jegyében. 

Családsegítő Központ aktuális híreiről a Családsegítő Központ 
Tolna Facebook oldalon folyamatosan tájékozódhat.

Családsegítő Központ
7130 Tolna Bajcsy- Zs. u. 96.

Tel.: 74/443-825, 74/540-711

Emlékmű avatása
A szarajevói pisztolylövéssel a XX. szá-
zad olyan korszaka kezdődött el, amely 
eddig soha nem tapasztalt szenvedést 
hozott Európa s benne Magyarország 
népei számára. Az első és a második – 
„második harmincéves háború” – vi-
lágháború hatalmas veszteségei meg-
rendítették az embereket. Az 
elesett katonák emlékére a hoz-
zátartozók, családtagok, roko-
nok, emlékműveket kezdtek állí-
tani. 1915-ben báró Abele Ferenc 
őrnagy tett javaslatot egy törvény 
elfogadására, hogy annak alap-
ján minden település állítson 
emléket az elesetteknek. Tisza 
István miniszterelnök azonosult 
az elképzeléssel. Megszületett az 
1917. 8. törvénycikk, amely ki-
mondta: 

„1.§ Mindazok, akik a most 
dúló háborúban a hadrakelt se-

reg kötelékében híven teljesítették kö-
telességeiket, a nemzet osztatlan, hálás 
elismerésére váltak érdemesekké, Őriz-
ze meg a késő utókor hálás kegyelettel 
azok áldott emlékezetét, akik életükkel 
adóztak a veszélybenforgó haza védel-
mében.

2.§ Minden község (város) anya-
gi erejének megfelelő, méltó emléken 
örökíti meg mindazoknak a nevét, akik 
lakói közül a most dúló háborúban a ha-
záért életüket áldozták fel.”

A faddi emlékhely először a Hősliget 
téren került kialakításra, amely később 

átkerült a posta mellé. 1945 
után a márványtáblákra fölke-
rültek a II világháborúban ele-
settek nevei is.

311 apa, fiú, testvér emlékét 
őrzi a most felújított emlékmű, 
amelynek avatására

2021. október 29-én, pén-
teken, 16 órakor kerül sor egy 
ünnepség keretében.

Legyünk méltóak, legyünk 
olyan utókor, amely kegyelettel 
emlékezik azokra, akik a leg-
nagyobbat; az életüket adták a 
hazájukért.



4 Faddi Hírek

Néptánc, néptánc, néptánc

A járvány miatt a néptánccsoport közel 
9 hónapot hagyott ki a próbákat illető-
en. Mindenki nagyon várta már a közös 
táncolást, ott folytattuk, ahol október-
ben abbahagytuk.

 A próbákkal párhuzamosan máris 
szervezni kezdtük a néptánctáborun-
kat. Immáron harmadik alkalommal 
rendeztük meg júliusban. Idén is igye-
keztünk a gyerekek számára színes 
programokat összeállítani. Az első 
napon ismerkedős játékokkal került 
egymáshoz közelebb a 30 fős társaság. 
Ezután Ódryné Horváth Krisztinával 
kézműveskedtek a gyerekek. Égetett 
agyag díszekre festettek népi motívu-
mokat, melyeket emlékül haza is vihet-
tek. 

A második és harmadik napon már 
tavalyról ismerős vendégeink voltak: 
Kertész Hanga és Jakab Tamás szemé-
lyében. Tőlük ebben az évben az erdélyi 
Bukovinából tanulhattunk táncokat és 
énekeket. Ez a két nap nagyon aktívan 
telt, ugyanis sikerült összeállítani egy 
színvonalas koreográfiát a tanultakból.

Az utolsó nap már izgatottan telt. 
Nagy erőkkel készültünk a délutáni 
gálára. Éneklés, táncpróba, hajfonás és 
öltözködés után elérkezett a pillanat, 
hogy a meghívott vendégek számára 
előadjuk műsorunkat. A közönség vas-
tapssal jutalmazta a látottakat. Nagy 
öröm volt a számunkra idén is az együtt 
töltött négy nap.

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
szülőknek a támogatást, amivel hoz-
zájárultak a tábor lebonyolításához. 
Hálásak vagyunk a művelődési ház 
dolgozóinak segítségükért. Benczéné 
Valikának, Lazányiné Ilának és Balog-
hné Erzsikének, akik énekhangjukkal 
segítették és színesebbé tették az előa-
dásunkat. Külön köszönet illeti a műve-

lődési ház vezetőjét, Pál Magdolnát, aki 
nélkül mindez nem jöhetett volna létre.

Ezután a csoportunk kicsit más vizekre 
evezett. 2020. februárjában indult útjára a 
Jerusalema Dance Challenge mozgalom, 

melyhez tánccsoportunk is csatlakozott, 
sőt, néhány alkalmi taggal is bővült. A pró-
bák nagyon jó hangulatban teltek. A flash-
mob táncot végül a faddi falunapon adtuk 
elő a közönség számára nagy sikerrel.

Ezt követően már a szeptemberi szüreti 
napra készültünk. A néptánctáboros gye-
rekkel a Bukovinai koreográfiánkat vittük 

színpadra. A felnőttjeinkkel pedig sárközi 
táncokat mutattunk be.

A menetben és a Posta saroknál szintén 
bukovinai táncokat roptunk. Annyira tet-
szett a közönségnek, hogy mások is csatla-
koztak hozzánk.

Még korántsem ért véget az év a szá-
munkra, hiszen újabb meghívásoknak fo-
gunk eleget tenni az elkövetkezendő idő-
szakban.

Aki ezekben az örömökben szívesen 
osztozna velünk, várjuk szeretettel próbá-
inkra szombatonként 16-18 óráig a faddi 
művelődési ház nagytermébe.

Hadd köszönjek el egy általam kedves-
nek tartott idézettel az olvasóktól:

“Az emberi természeten kívül egyet-
len más élőlény sincs birtokában a testet 
hangokra mozgató érzés parancsának. 
Ezt a ringató parancsot ritmusnak ne-
vezzük, s azt a parancsot, mely a magas 
és mély hangok összefonódását kormá-
nyozza: harmóniának. Ezek együtt pe-
dig a táncot teremtik meg.” (Platon)
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Picur tábor

Intézményünkben már évek óta ha-
gyomány, hogy a leendő első osztályos 
tanító nénik Picur tábort szerveznek a 
gyerekeknek. Az idei évben augusztus 
30-án tartottuk meg. Nagy-nagy izga-
lommal várták a nebulók is és mi, pe-
dagógusok is, hiszen ez az első olyan 
alkalom, hogy az iskolában személyesen 
találkozhattunk kis tanítványainkkal. 
Az újdonsült első osztályosok egy szá-
mukra merőben új világba csöppentek. 
A járványügyi korlátozások értelmében 

a megfelelő óvintézkedések betartása 
mellett ismerkedhettünk meg. Játékosan 
megtanultuk egymás nevét, majd be-
szélgetve, játszva gyorsan repült az idő, 
továbbá meglepetésként egy étkezési 
alátét is várta a gyerekeket. Mesenézést 
követően kreatív foglalkozás keretében 
gombát, őszi manót készítettünk. Majd 
megismerkedtek a gyerekek az iskolában 
dolgozó többi tanító nénivel és az isko-
la helyiségeivel. Legjobban az interaktív 
tábla és a sportcsarnok nyerte el a gyere-
kek tetszését, ami a mai napig tart. 

Többször mondták picurkáink, hogy 
nagyon jól érzik magukat, nem akarnak 
hazamenni, s holnap is jönni szeretné-

nek. Számunkra ez okozta a legnagyobb 
örömöt! 

A tanévnyitóra már sokuk szorongás 
és félelem nélkül érkezett, hiszen isme-
rős volt számukra a környezet, a felnőt-
tek és a pajtások is. 

Ez a színes program ezúton is bebizo-
nyította sikerességét, ezért az elkövetke-
ző tanévekben is folytatjuk ezt, új felada-
tokkal megfűszerezve. 

 Fehér Andrea
 tanító

Arizona programismertető
Egyre többször beszélünk azokról a rendetlenkedő gyerekekről, 
akik számos esetben tönkre teszik a tanórákat viselkedésükkel, 
egymás és a tanár provokálásával, beszólásokkal, beszélgetés-
sel, és nem zavartatják magukat. Ezek a tanulók nemcsak a taná-
roknak okoznak károkat, akik nem tudják rendesen megtartani 
az órát, de a tanulni vágyó diákokat is akadályozzák abban, hogy 
figyelni tudjanak.  Továbbá az osztály légkörét is negatívan befo-
lyásolják, hiszen más irányába terelik a figyelmet ahelyett, hogy 
a tanulásra, a tananyagra figyelnének. Ettől a helyzettől a tanár 
és az osztály többi tanulni vágyó tanulója egyaránt szenved.

Intézményünk ebben a tanévben e problémák kezelésére egy 
új programot vezet be.

Az Arizona program a fent említett problémát próbálja orvo-
solni, hiszen célja a tanárok számára a zavartalan tanítás, a ta-
nulóknak a zavarmentes nyugodt tanóra biztosítása, valamint a 
felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban.

A programot Edward E. Ford vezette be 1994-ben egy phoe-
nixi iskolában, Arizonában (innen az elnevezése).

A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját 
felelősségére épül. Megtanulják, hogy a cselekedeteiknek kö-
vetkezménye van, mindenkinek saját magának kell döntenie, és 

a döntéseiért ő maga a felelős. A kölcsönös tisztelet az alapja a 
tanár és diák együttműködésének.

A program 3 alapvető jogot és kötelességet nevez meg, ame-
lyek a tanárra és diákra egyaránt vonatkoznak:

• Minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz
• Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz
• Mindenkinek tisztelnie kell mások jogát
Ezek az alapelvek kifüggesztésre kerülnek minden osztályte-

remben és minden más olyan teremben, ahol tanítás folyik. Aki 
a fenti elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén 
változtatni, lehetőséget kap arra, hogy az órát elhagyja, és a tré-
ningszobába távozzon. A tréningszobában mindig tartózkodik 
egy felügyeletet ellátó felnőtt, aki fogadja a gyermeket.

Ha többször távozik a tanuló az óráról, segítő megbeszé-
léseken vesz részt, amelybe fokozatosan bekapcsolódnak 
a pedagógusok, a szülő, igazgató és néhány szakember is. 
A program zavartalan működését az Arizona csoport biztosítja. 
Tagjai önkéntes, iskolában dolgozó pedagógusok.

A program részletes leírása megtalálható iskolánk honlapján: 
www.gardonyisuli.hu

 Márkus Tiborné
 intézményvezető
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Akikre a Gárdonyisuli büszke
Vasdiploma

Puskás Jánosné (sz: 
Hostyánszki Terézia) 
tanítónő, 1955-ben 
szerzett képesítést a 
Teleki Blanka Tanító-
képzőben. A község 
Általános Iskolájában 
1959-ben kezdte meg 
tanítói pályafutását. Pá-
lyakezdőként is kitűnt 
gyermekszeretetével, 
lelkiismeretességével, 
gondos, pontos, alapos 
munkavégzésével. Rendszeresen részt vett szakmai tovább-
képzéseken, állandó önműveléssel tökéletesítette tudását. 
1973-74-ben kiváló minősítéssel elvégezte az „Alsó tago-
zatos 2 éves komplex gyakorlati szemináriumot”.1976-ban 
munkája elismeréséül „Miniszteri Dicséretet kapott”.

1978/79-ben részt vett a Pécsi Tudományegyetem által 
szervezett Nyelvi Irodalmi Kommunikációs Felkészítő tan-
folyamon.

Igényes, sokoldalú nevelő. Jó felkészültsége, szervezőké-
pessége révén 17 éven keresztül volt az alsó tagozatos ne-
velők munkaközösségének vezetője. Személyes példamu-
tatásával tekintélyt szerzett nevelőtársai körében. Irányító 
munkájával nagy segítséget nyújtott az egységes pedagógi-
ai eljárások kialakításában.

Gyermekközpontúsága az úttörőcsapatban végzett ak-
tivitásában is megnyilvánult. Ezirányú tevékenységéért 
1976-ban a Magyar Úttörők Szövetsége Dicsérő Oklevelét, 
majd 1981-ben a Kiváló Úttörővezető kitüntetést kapott.

1983-ban kiváló minősítéssel elvégezte a Napköziotthon 
szakmai módszertani tanfolyamot.

Ugyancsak 1983-ban részt vett a Munkaügyi Döntőbi-
zottsági Továbbképző tanfolyamon.

Fáradhatatlan tenni akarása, minden új iránti fogékony-
sága indíttatására 1984-ben elvégezte az Iskolaotthoni ta-
nításra felkészítő tanfolyamot. A tanfolyamokon, tovább-
képzéseken szerzett ismereteit saját tapasztalatával dúsítva 
nagy goddal adta át kollégáinak.

1987-ben „Kiváló munkáért” kitüntetésben részesült.
Töretlen lendülettel munkálkodott osztálya tudásszint-

jének emelése érdekében. Ezt jó magam is tanúsíthatom, 
hiszen egykor én is diákja voltam. Minden alkalmat meg-
ragadott önmaga tökéletesítésére is. 

Aktivitása túlmutatott a község határain is. Írásbeli dol-
gozataival a Művelődési Minisztérium és a Tolna Megyei 
Pedagógiai Intézet munkáját is segítette.

Puskás Jánosné diplomáját 65 évvel ezelőtt szerezte meg, 
ezért az iskola évzáró ünnepségén az intézmény közössége 

nevében „Vasdiploma” átadására került sor. Iskolánk kö-
zössége nevében ezúton is szívből gratulálok!

Nyugdíjba vonuló munkatársaink

Pánczélné Csöndes Mag-
dolna már kisiskolás kora 
óta készült a pedagógus pá-
lyára. Először a tanítóképző 
főiskolát, majd gyermekei 
születése után a Janus Pan-
nonius Tudományegyetemen 
a matematika tanári szakot 
végezte el. 1981. szeptember 
1-től mostanáig, volt álta-
lános iskolájában tanított, 
ahol nem csak a tanítványai, 
hanem munkatársai is nagy szeretettel vették körül. Nem 
csak jó matematika tanár, hanem igazi jó ember. Megmon-
dani sem lehet, hány diákot simogatott meg, hány tanuló-
hoz volt egy-egy kedves, vagy éppen dorgáló megjegyzése. 
Hiszen egy jó tanár sokszor olyan, mint egy második szülő, 
aki nemcsak a gyerek oktatásában, de magánéleti problé-
máiban is szerepet vállal. Tanít, szeret és empátia is van 
benne.

Magdika azzal is büszkélkedhet, hogy rendszeresen vett 
részt diákjaival különböző iskolán kívüli rendezvényeken, 
versenyeken, ahol a diákokkal próbálta megszerettetni a 
reál tudományokat. 40 éven keresztül oktatta a faddi gye-
rekeket a matematika szépségeire és nehézségeire töret-
len rendülettel, kitartással és lelkesedéssel. A 40 év alatt 4 
osztálynak volt osztályfőnöke, közel 1000 diák köszönheti 
neki, hogy matematikából és/vagy fizikából okosabban tá-
vozott, mint ahogy iskolánkba jött.

Egészséges humor, kitartás, sok-sok türelem lakozik 
Magdiban. Kollégáival soha nem váltott hangos szót, min-
denkivel megérttette magát. Nemcsak a tanítványaival és 
esetleg azok szüleivel foglalkozott, hanem általában szívén 
viselte munkahelyének sorsát is. Nagyon fog mindenkinek 
hiányozni az iskolában. 

Pánczélné Csöndes Mag-
dolna 40 éven át végzett ki-
tartó munkája elismerése-
ként az emberi erőforrások 
miniszterétől , 40 éves Jubile-
umi Emlékérmet kapott .

Bali Károlyné, Kati – aki kö-
zel 30 éven át, 1993 óta volt a 
faddi iskola takarítónője.

 Munkáját teljes odaadás-
sal és lelkiismeretességgel 
végezte, emellett a gyerekek-
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kel és a pedagógusokkal is jó viszonyt ápolt. Munkájának 
színvonala kimagasló volt, és mindig volt egy kedves szava 
mindenkihez. Kedves, türelmes, jó szívű embernek ismer-
tük meg, aki precízen végezte munkáját. Bármilyen kérés-
sel fordultunk hozzá, mindig segítőkész volt, mindenre a 
megoldást kereste, s jó ötletekkel segítette közösségünket. 
Szívesen beszélgetett velünk bármilyen témáról, meghall-
gatta, ami a szívünket nyomja. A problémáinkat, bosszú-
ságainkat, mérgünket is néha rázúdítottuk, amit megér-

téssel, empátiával viselt, sőt sokszor jó tanáccsal is ellátott 
minket.

Köszönjük a sok munkát, amit tett értünk és a gyere-
kekért, hogy mindig tiszta, komfortos környezet vegyen 
körül bennünket!

Reméljük, hogy a nyugdíjas évek mindkét kollégánknak 
aktívan, de azért sok pihenéssel és kellemesen telnek majd. 
Kívánjuk, hogy a sok munka után a megérdemelt pihenés 
sok örömet hozzon nekik!

A jövő nemzedékéért 

A jövő nemzedékéért végzett áldozatos munkája elismeré-
seként a Szekszárdi Tankerületi Központ Elismerő Oklevelet 
adományozott Csehák-Antus Zsuzsanna tanító, és Sándor 
Gábor Pál tanár kollégáinknak . Ezúton is szívből gratulálunk!

Köszönet
A Faddi Gárdonyi Gárdonyi Géza Általános Iskola nevében 
köszönöm a református közösség segítségét, melyet az in-
tézményünk nyári karbantartása alatt nyújtott. 

Valamint köszönjük a KÁDZI TÜZÉPNEK a raklapokat 
, melyből a diákoknak kerti bútor készül, a szállításban 

nyújtott segítséget pedig Kiss Csabának.
Márkus Tiborné int.v.

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
Iskolánk a 2021/2022-es tanévtől kap-
csolódott be a Boldogságóra program-
ba. A „Jobb Veled a Világ” alapítvány által 
működtetett, a Boldogság Intézet által 
meghirdetett Boldog Iskola címet, melyet 
2021. szeptemberben el is nyertünk. A 
pályázat és a program célja: A pozitív pszi-
chológia eredményeire építve fejleszteni 
a tanulóink boldogságra való képességét. 
A Boldog Iskola programjának fókuszá-
ban az áll, hogy hogyan lehet a nega-
tív gondolkodásmódon változtatni és 
a tanulásban egy optimista hozzáállást 
kialakítani a diákok körében. Ma már az 
ELTE PPK által tudományosan is igazolt 
programot fejlesztettek ki, mely a pozitív 
pszichológia módszereire épül, ami mind 
a diákok, mind a tanárok jól-létével foglal-
kozik, és ahol lehetőség van a szülőket is 
bevonni a programba. Nem a tudás terhé-
re dolgozták ki a programot, hanem an-
nak kiegészítéseként, ahol az a cél, hogy a 
hagyományos tudásátadást és az életben 
szükséges kompetenciák fejlesztését ösz-
szhangba hozzuk az iskolai oktatásban.
Mi ez a program?
A program a tanév minden hónapjá-
ban olyan témát jár körül, mely segíti és 
támogatja a gyerekeket a hétköznapi 

problémákkal való megküzdésben, és 
a folyamatos önismereti fejlesztéssel és 
boldogságérzetet fokozó technikák be-
mutatásával személyes, lelki egészségü-
ket is tápláló kompetenciáikat fejleszti.
A boldogságórák célja nem az, hogy 
problémamentes életmodellt állítson a 
fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat 
adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben 
nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek 
legyenek megbirkózni a problémákkal, 
valamint, hogy lehetőséget adjon a tes-
ti-lelki egészség megtartásához szüksé-
ges tényezők tanulmányozására és tuda-
tosítására.
A teljes Boldogságóra program 10 egy-
másra épülő témából áll, amelyek fokról 
fokra ismertetik meg a boldogság külön-
böző összetevőit, feltételeit. Az egyes té-
makörök sorrendben:

1. A hála gyakorlása
2. Az optimizmus gyakorlása
3. Társas kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. A megbocsátás gyakorlása
9. Testmozgás
10. Fenntartható boldogság

A gyakorlatok eredménye olyan optimis-
ta, magabiztos és kitartó iskolások, akik 
megoldandó feladatként kezelik a min-
dennapi kihívásokat, észreveszik az élet 
szépségeit, az örömteli pillanatokat, és 
boldog, határozott, pozitív énképpel ren-
delkező iskolássá, majd felnőtté válnak.
A Boldogságóra tehát egy tudományos 
módszer, amivel a diákok boldogabbak, 
kitartóbbak lesznek, eredményeik javul-
hatnak és a velük való közös munka is 
könnyebbé válik.

Csehák-Antus Zsuzsanna,  
Puskásné Dobos Nóra
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Felhívás!
Tisztelt tolnai, bogyiszlói, fácánkerti, 
faddi lakosok!
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
célja:
A szociálisan rászoruló idős emberek ré-
szére nyújtson megfelelő ellátást, bizto-
sítsa a biztonságos életvitel feltételeit. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás keretében a saját otthonukban élő, 
egészségi állapotuk és szociális hely-
zetük miatt rászoruló, a segélyhívó ké-
szülék megfelelő használatára képes 
időskorúak vagy pszichiátriai betegek, 
fogyatékos személyek részére a felme-
rülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
ellátás nyújtása. 
A segítségnyújtás az ellátást igénylő 
saját környezetében, életkorának, élet-
helyzetének és egészségi állapotának 
megfelelően történik.

2007. december 19-től Intézményfenn-
tartó Társulás keretében biztosítjuk ezt 
a szolgáltatást. Az ellátásban részesülők 
száma: 57 fő.
Az Intézményfenntartó Társulás disz-
pécser központjához tartozó, jelző-
rendszeres házi segítségnyújtásban 
résztvevő településeken (Tolna, Fadd, 
Bogyiszló, Fácánkert) saját otthonuk-
ban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló időskorú, va-
lamint fogyatékos személyek igényelhe-
tik a szolgáltatást.
A kérelmet az alábbi címen lehet beadni:

Bucher Andrea
Területi Gonozási Központ  

szakmai vezető
Tel.: 74/443 – 923

email: gondozasikp.tolna@gmail.com

Az ellátás keretében biztosítjuk:  
• az ellátott személy segélyhívása esetén 
az ügyeletes gondozónak a helyszínen 
történő haladéktalan megjelenését 
• a segélyhívás okául szolgáló probléma 
megoldása érdekében szükséges azon-
nali intézkedés megtételét 
• szükség esetén további egészségügyi 
vagy szociális ellátás kezdeményezését 
• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
folyamatos készenléti rendszerben mű-
ködik

Tolnai Területi Gondozási Központ

Idősek klubja
Üdvözlöm a Faddi Hírek olvasóit! Egyben szeretném megra-

gadni a lehetőséget, hogy tájékoztassam az olvasókat, valamint 
a falu lakosságát ezen platformon keresztül is, hogy intézmé-
nyünk a pandémiát követően ez év május 17-én ismét megnyi-
totta kapuit és várjuk szeretettel tagjainkat, valamint minden 
érdeklődőt különböző programjainkra. Egyúttal szeretném fel-
hívni figyelmüket arra, hogy központunkon keresztül igényel-
hető jelzőrendszeres házisegítségnyújtás is. Amennyiben valaki 
úgy gondolja, szüksége van rá, kérem, jelezze az intézményben 
a gondozónőknél igényét.

Programjainkból: 
Minden kedden 10 óra 30 perctől élvezetes felolvasást tart az 

érdeklődők számára Pál Magdolna, a művelődési ház vezetője.

Szerdánként Kákonyiné Zsuzsi 13 órától tart szenior táncot.

Csütörtökönként Fodor Péter tart imaórát.
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Persze egyéb programokat is szervezünk, amit lehetőségeink 
engednek, és amiben a faddi önkormányzat is segít minket. Pél-
dául biztosítják a falu buszát számunkra, vagy egyéb költségek-
ben. Úgy gondolom, aki ezeken részt vesz, vett, jól is érezte, érzi 
magát. Többek között ilyen volt a legelső közös virágültetésünk, 
hogy egy kicsit csinosabb legyen a házunk tája. Vagy amikor 
csak úgy ebéd után elmentünk egy kis hűsítő fagyizásra a faddi  
Macaron cukrászdába. Vagy egy kis lovaskocsizós kirándulásra 
Tolna határában, hazafelé pedig fagyiztunk egyet vagy egyéb 
frissítővel frissítette magát mindenki a tolnai Wittner cukrász-
dában. Domboriba is kiruccantunk egy kis csapattal lángosozni.  
De említhetném például a faddi falunapon való részvételünket, 
ami igen eredményesen zárult, ugyanis az előkelő II. helyen vé-
geztünk a sertés kategóriában. Kedvcsinálónak íme egy pár kép 
programjainkról és szeretettel várunk mindenkit intézményünk-
ben, amely az érdeklődők előtt nyitva áll hétfőtől péntekig 7 óra 
30 perctől 15 óra 30 percig. 

Köszönöm figyelmüket. Tisztelettel: 
az Idősek Klubja dolgozói
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A Katolikus Karitasz tájékoztatója
Szeretettel köszöntök a csoport nevében minden faddi testvé-
remet.
A gondviselés ajándékának tekintem, hogy felebaráti szeretet-
tel kreatív módon tudjuk a rászoruló embertársainkat segíteni.
Az elmúlt évben a korábbi gyakorlatnak megfelelően pelenka 
pályázattal indítottunk.
Ennek szellemében három kisgyermekes családnak tudtunk 6 
havi pelenkát adni.
A nyár elmúltával tíz családot részesítettünk iskolakezdési tá-
mogatás címén vásárlási utalvány ajándékkal.
Közeleg a tél, most is százezer Ft keretet biztosít a központunk 
támogatásra melyből tűzifát veszünk két család  részére.
Év közben osztottunk almát, palántát, élelmiszercsomagot. Fo-
lyamatosan jelen vagyunk a raktárunkban, ahol ruha, és apró 
műszaki cikk, háztartási kellékek készleteiből válogathatnak. 
Itt különböző egyéb eszközre előjegyzünk. A beérkezés után 
tájékoztatjuk a várakozó igénylőt, és természetesen kiadjuk.
Szeretnénk a jövőben teljesebbé tenni a segélyezésünket, ah-
hoz ez úton kérem a feltáró jelzésüket azokról a társainkról, 
akik kevés figyelmet kapnak, illetve nincs tudomásunk a rá-
szorultságáról. A törődésünkkel őket is készséggel szolgálnánk.
A szolgáló önkéntesek körét a fiatalokkal szeretnénk gyarapí-
tani. Jöjjenek, csatlakozzanak ehhez a szeretetben gyökerező 
folytonos, magasztos önkéntes munkához!
Gondmentes télvárást kívánok minden társunknak.
Szeretettel várunk mindenkit péntekenként a Templom utca 6. 
ban 3-4 óráig.  Beszterczán Ágota, a csoport vezetője

Szép ajándékokat kapott Fadd
Akik a katolikus templom mellett járnak, látnak egy szobor 
talapzatot, ami nemrég készült. Erre helyezzük majd el Szent 
II. János Pál pápa szobrát, amit ajándékba kaptunk a tolnai 
származású Rózsa Lászlótól, aki sikeres gazdálkodó, és diakó-
nusként is szolgál a Kalocsai Főegyházmegyében. Szintén az 
ő ajándéka Szent II. János Pál pápa ereklyéje is, amit a temp-
lomban helyezünk el.
Szent II. János Pál pápa a XX. század egyik kiemelkedő szemé-
lyisége. Egyik fő kezdeményezője volt a II. Vatikáni Zsinaton, 
hogy a latin nyelvről áttértünk az anyanyelvünk használatára 
a liturgiában. De a világpolitikában is fontos közvetítő szere-
pet vállalt. Számtalan jelentős politikus, köztük Mihail Gorba-
csov ismerte el történelmi szerepét. Ezért próbálták ellenfelei 
merénylettel eltenni az útjukból. Láthattuk a média segítsé-
gével, hogy a temetéskor már ott voltak a táblák: „Santo subi-
to!” (Avassák szentté!) Azóta meg is történt.
Felkértük Felföldi László pécsi megyéspüspök urat, hogy áldja 
meg a szobrot, és helyezze el az ereklyét. Püspök úr novem-
ber 6-ára tudta vállalni, hogy eleget tesz kérésünknek.
A szobor megáldására és az ereklye elhelyezésére szeretettel 
hívjuk Fadd lakóit november 6-án, szombaton, 10 órára.
Ugyancsak Rózsa László jelentős pénzadománya segítségé-
vel indíthattuk meg a temetőben lévő kálvária felújítását. 
A felújítás irányítását, és ugyancsak jelentős pénzbeli hozzá-
járulást, a Nagyközségi Önkormányzat, mint a temető fenn-
tartója vállalta. A Plébánia, mint tulajdonos, úgy járul hozzá, 
hogy gyűjtést szerveztünk, és az adományokat átadjuk a ki-
vitelezőknek. Köszönjük az eddigi felajánlásokat, és várjuk a 
továbbiakat is. A felújítás befejezése 2022 őszére várható az 
időjárástól függően.  Rostás Jenő István plébános

Áldás, békesség!
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem”  
(Zsolt 51,12)
„Egy világi gondolkozású szappangyá-
ros együtt sétált egy lelkipásztorral.
– Nem sokat ér az evangélium, amit 
önök hirdetnek; annyi gonoszság és oly 
sok rossz ember van mégis... - szólt a 
szappangyáros.
A prédikátor nem felelt mindjárt.
Amint tovább mentek, számos ápolat-
lan és piszkos embert pillantottak meg. 
– Úgy látom, hogy nem sokat ér a sok 
szappan; annyi szenny és oly sok pisz-
kos ember van mégis... - szólalt meg a 
lelkipásztor.
– Igen, mert a szappan csak akkor 
ér valamit, ha használják -mentege-
tődzött a szappangyáros.
– Pontosan így van ez az evangélium-
mal is, amelyet hirdetünk - válaszolt a 

lelkész. A járvány újra felhívta a figyel-
met a szappan használatára, az alapos 
kézmosás és fertőtlenítés nélkülönöz-
hetetlenségére. Talán ráirányítja figyel-
münket az Ige megtisztító és megújító 
erejére. A zsoltárossal kérjük: Tiszta 
szívet teremts bennem, Istenem, és az 
erős lelket újítsd meg bennem.”
(Forrás: Baráth János ref. lp. Gyula)

Sok szeretettel várunk mindnekit va-
sárnaponként 10 órakor a reformá-
tus templomba, hogy együtt részesül-
jünk Isten jelenlétének és üzenetének 
az áldásaiban.
Valamint ezúton is hívunk minden 
gyászolót október 31-én 10 órára 
templomunkba, a gyászolók isten-
tiszteletére, ahol név szerint is meg-
emlékezünk az elmúlt tíz évben elhúnyt 

református testvéreinkről, és imádság-
ban vigasztalást kérünk a gyászban itt 
maradtakra. Ezen az istentiszteleten 
Kovács Gábor hegedűművész zené-
jével teszi meghittebbé az emlékezést.

Csomós Balázs
református lelkipásztor
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Nyugdíjas Egyesület
A Faddi Nyugdíjas Egyesületünknek mozgalmas nyárvégi 
programjai voltak. 

Július 28-án Gödöllőn a királyi kastélyt és annak parkját 
látogattuk meg. Idegenvezetővel megtekinthettük a korabe-
li, eredetien berendezett szobákat, Sissy használati tárgyait, 
ruházatát és korabeli táncokat bemutató előadáson is részt 
vehettünk. Majd Máriabesnyőre is ellátogattunk, ahol a bazi-
likát és a kegyhelyet tekintettük meg, majd a lelkigyakorlatos 
ház várt bennünket finom ebéddel.

Augusztus 25-én a kiskunmajsai gyógyfürdőbe utaztunk. 
Az autóbusznyi ember kellemesen elfáradva érkezett haza az 
esti órákban.

Szeptember 1-re meghívást kaptunk a tamási gyógyfürdő-
ben megrendezett regionális nyugdíjas napra. A kis létszámú 
csoportunk nagyon jól érezte magát. 9 órától 14 óráig a fel-
kért nyugdíjas csoportok látványos, tartalmas műsorát néz-
tük, majd Kaczor Feri énekes szórakoztatta a nagy létszámú 
közönséget. Időközben elfogyasztottuk a meghívók által ké-
szített finom ebédet. A szórakozás mellett gyógyíthattuk be-
teg végtagjainkat a kellemes meleg gyógyvízben.

Szeptember 4-én nyárbúcsúztatót tartottunk irodánk ud-
varán. A résztvevő 65 fő részére „főszakácsunk” ízletes bab-
gulyást főzött, aminek előkészítésében a vezetőség tagjain túl 
egyre több rendszeres segítők is vannak tagjaink közül, amit 
ezúton is köszönünk.

Déryné színházi program keretén belül 12 tagunk vásárolt 
bérletet az 5 előadásból álló sorozatra a mözsi Művelődési 
Házban megrendezett előadásokra. Az egyszemélyes előadás 
Karády Katalin és Rejtő Jenő életébe adott betekintést, majd 
Hobo, az általa megzenésített József Attila verseket adta elő. 
A hátralévő két előadás is biztosan nagy élményt fog nyújtani.

További programjaink között szerepel a közgyűlésünk, 
melyet október végére tervezünk és decemberben a szeretet 
ünnepének, a karácsonynak a megünneplése.

A vezetőség nevében 
 Ádám Imréné elnök

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

Boróka Énekkar
A Nyugdíjas Egyesülettel közös kiránduláson vettek részt a 
Boróka tagok Gödöllőn. Egyesületünk biztosította pályáza-
ton nyert összegből a résztvevőknek a költségeket.

Tagjaink örömére megkezdődtek a kórus próbák is .A he-
lyi szüreti délutánra kezdtük a felkészülést augusztus 26-tól. 
Kórusvezetőnk már tervezi az Adventi műsor programját is.

 Ádámné Irén

KÖNYVELÉS 
FADDON

Több mint 10 éves tapaszta-
lattal, regisztrált mérlegképes 
könyvelői végzettséggel vál-
lalom egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes 
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint magán-
személyek személyi jövedelemadó bevallásának elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!

Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu
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K Ö Z É R D E K Ű

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 7/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi ellátásokról

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, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 18. § (1a) bekezdésében, 21. § (1) 

bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) 

bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Fadd nagyközség közigazgatási területén a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki. 

2. A gyermekek védelmének rendszere
2. § Fadd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 

e rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítja a pénzbeli és természetbeni, 

valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat 

az alábbiak szerint:

1. pénzbeli ellátások:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2. természetbeni ellátások:

a) gyermekétkeztetés

b) szünidei gyermekétkeztetés

3. személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás 

aa) Család- és gyermekjóléti szolgálat, 

ab) Család- és gyermekjóléti központ.

3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

3. § A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítá-

sának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

a) az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, 

b) a szünidei gyermekétkezésre, 

c) természetbeni támogatásra, vagy 

d) egyéb kedvezmény igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv). 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény részletes szabályait a Gyvt. 19-20. §-a 

tartalmazza.

4. Gyermekétkeztetés

4. §
(1) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfele-

lő gyermekétkeztetést: 

a) a fenntartásában lévő óvodában és a Tankerületi Központ által fenntartott 

és működtetett általános iskolában intézményi étkeztetés, továbbá

b) a szünidei gyermekétkeztetés 

formájában biztosítja. 

(2) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyerme-

kétkeztetésre a Gyvt. szabályozása az irányadó. 

(3) Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők után igé-

nyelhető 50 %-os normatív gyermekétkeztetési kedvezmény iránti kérelem 

az 1. melléklet szerinti nyilatkozat alapján nyújtható be.

(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben nyújtott gyerme-

kétkeztetés intézményi térítési díjait külön önkormányzati rendelet rögzíti.

(5) A személyi térítési díj befizetésével és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermek-

védelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. r.) tartalmazza.

(6) A fenntartói hatáskört a polgármester gyakorolja.

5. Szünidei gyermekétkeztetés
5. §

(1) A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a Gyvt. értelmében hátrányos helyzetű gyermek, továbbá a halmo-

zottan hátrányos helyzetű gyermek számára ingyenesen biztosítja.

(2) Fadd nagyközség jegyzője a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylé-

sükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló Korm. r-ben foglaltak alapján 

végzi tájékoztatási kötelezettségét.

(3) A szünidei gyermekétkeztetés az Önkormányzat Napközi Otthonos Konyhá-

járól biztosított. 

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt minden évben a szünetet megelő-

zően, az erre vonatkozó felhívásban megállapított legalább 8 napos határidő-

ben, Fadd nagyközség jegyzőjéhez kell benyújtani.

6. Gyermekjóléti szolgáltatás
6. §

(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában meghatározott feladatait a Tolna és 

Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulás Család- és 

Gyermekjóléti Központja, továbbá Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (a 

továbbiakban együtt: Szolgálat) útján biztosítja. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A Szolgálat a szolgáltatást a szülő, 

más törvényes képviselő kérelmére, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésé-

ben felsoroltak, továbbá a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár 

– gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján látja el. A kérelmet 

előterjeszteni, a jelzést megtenni közvetlenül a Szolgálat vezetőjénél lehet.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket 

és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:

a) az ellátás tartamáról és feltételiről,

b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,

c) az intézmény házirendjéről,

d) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.

(4) Az ellátásra jogosult köteles:

a) a (3) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni,

b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,

c) a jogosultsági feltételekben és a nyilvántartott adataiban bekövetkezett 

változásokról tájékoztatást adni.

(5) Az ellátás biztosítását a Szolgálat vezetőjének intézkedése alapozza meg.

(6) A gyermekjóléti szolgáltatással, és az azt biztosító Szolgálattal összefüggő elő-

írásokat a Gyvt. 39-40.§-ai részletezik. 

(7) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnésének eseteit és módjait a Gyvt. 37/A. 

§-a foglalja magában.

7. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a fo-

lyamatban lévő, jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Fadd Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások szabá-

lyairól szóló 9/2003. (V.13.) önkormányzati rendelete, valamint az annak 

módosításáról szóló 15/2004. (XI. 2.), 2/2007. ((I. 31.), 26/2007. (XII. 12.), 

5/2009. (II. 11.), valamint 3/2010. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira 

 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. június hó 25. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre 

került.

 Dr. Percsi Elvira jegyző
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R E N D E Z V É N Y E I N K R Ő L

Szüreti 
forgatag
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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:

730-1600

Szombaton:

730-1100

SCHULLER termékek:

• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, taka-

rófóliák
• 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 SZÁLLÍTÁS INGYENES

Magyarok Kenyere 

15 MILLIÓ BÚZASZEM

A faddi gazdák is hozzájárultak az immár 11 éve futó Kárpát-medencei 

jótékonysági programhoz, melyben mezőgazdasági termelők jelképe-

sen egy-egy zsák búzát adnak a programban szereplő célokra.

Szinte minden megszólított faddi gazda hozzájárult a program 

sikeréhez.

Köszönet érte az adományozóknak!

Bényi András
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•  Karosszéria javítás 
(személy-, kisteher- és tehergépkocsi 
karosszéria és karosszéria tartozékainak 
javítása) 

• Alváz- és üregvédelem

• Kipufogó javítás

•  Szélvédőcsere

• Öregebb, korrodált autók javítása is

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 
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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

SZÁRAZBAB  
a készlet erejéig

LEKVÁROK  
(kajszi, szilva, birs, eper, vegyes)

ErősJóska  
paprikakrémek

Erőspaprika  
hűtött és felfűzve

FAGYASZTOTT szilva, meggy 
süteményhez, főzéshez

Sárgabarack kompót
Házi paradicsom ivólé,  

üveges lecsó

Házi torma céklával
Kiskerti termesztésű 

KAMILLAVIRÁG 
(kismamáknak, 

arclemosáshoz, teának

HÁZI SAVANYÚ  
hagyma erőspaprikával

HÁZI TOJÁS
TYÚKOK 

konyhakészen

Szeretettel várom  
a faddi piacon,  

Messengeren, telefonon.

OLÁH
GÁBOR

7133 FADD,

SOMOS U. 32.

30 – 275 97 63
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