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Nagyon sok szeretettel köszöntöm településünk 
lakosságát és minden kedves Olvasót!

Ismét elmúlt egy esztendő és újra elérkezett a karácsony 
is. Annak a karácsonynak az ünnepe, mely nemcsak Jézus 
születésének, a kereszténységnek, hanem a család, a békesség, 
az öröm, és a szeretet ünnepe is egyben. A karácsony, mely a 
család, békesség, szeretet melegét hozza közelebb hozzánk.

A szeretet tökéletesen összefog mindent, az Adventi készü-
lődés erre is figyelmeztet. Nem elég minden egyéb a karácsonyi 
ünnephez, feldíszített fenyőfa, ajándékok sokasága, ha hiányzik 
a szeretet, nem lesz teljes az ünnep. Mi tehát a karácsony titka, 
hogy megmutassa a szeretet útját?

Ahogy Pál Apostol mondja:

„Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a há-
rom, de közülük a legnagyobb a szeretet.”

A karácsonyi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk, és 
kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom a félreértések, 
megbántások tisztázására. Mivel a szeretet nagylelkű és bá-

tor, nincs sok értelme azon gondolkodni, kinek illik vagy kell 
kezdeményezni. Ne feledjük, a legszebbet, a szeretetet életünk-
ben kell kimutatnunk egymásnak!

Nagy szükségünk van rá, hogy erőt meríthessünk a minden-
napokban és a következő időszakot megújult erővel tudjuk foly-
tatni.

Azt kívánom mindnyájuknak, hogy a lehető legtöbb pillana-
tát éljék meg a karácsony csodájának azokkal, akik fontosak az 
Önök számára. Adjuk időnket, figyelmünket, magunkat csalá-
dunknak, szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek.

Kívánom mindenkinek, hogy a Szeretet és a vele együtt járó 
békesség tegye csodássá az ünnepeket!

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete  nevében áldott, békés, 
szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok Önöknek Ju-
hász Gyula: Karácsony felé című versével. 

 Fülöp János, polgármester

„Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben.”
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Kismanók őszi eseményei
Hétről-hétre programok, események 
gazdagítják óvodai hétköznapjainkat, 
melyeknek többnyire felnőtt – gyermek 
egyaránt részese. Viszont vannak alkal-
mak, amikor pedagógusaink a fejlődésük 
elősegítését szem előtt tartva, az óvodán 
kívül, nem sajnálva akár a magánidejü-
ket sem, továbbképzésen vesznek részt 
önszorgalomból. Ezeken a napokon nem 
csak az új ismeretre éhes óvó nénik vál-
lalnak plusz feladatot, hanem azok a 
kolléganők is, akik helyettesítik a távol-
lévőket. Így történt ez szeptember végén, 
mikor lehetőségünk nyílt egy, sajnos egy-
re több gyermeket is érintő betegség rész-
letesebb megismerésére, óvodai keretek 
között használható ismeretek elsajátítá-
sára. Az Oktatási Hivatal által szervezett 
„DiabMentor – szakmai továbbképzés 
pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek 
támogatásáért” képzés támogatást nyúj-
tott azon köznevelési intézmények peda-
gógusai részére, amelyekben szükségessé 
válhat a diabéteszes gyermekek napköz-
beni ellátásáról történő gondoskodás 
megszervezése. A  továbbképzésen részt 
vett pedagógusok (Gász Gáborné, Acsá-
di Sándorné, Kara-Dohóczki Annamá-
ria, Kiss Anita) a sikeres vizsgát követően 
már kézbe is vehették az erről szóló tanú-
sítványt. Gratulálok mindannyiónknak.

Kara–Dohóczki Annamária tartja in-
tézményünkben az ovi focit, melyhez 
szükséges továbbképzést óvodai Bozsik 
program keretében jelenleg is végzi. 

Előírásoknak megfelelően minden 
intézményben lennie kell egészségügyi 
feladatokat ismerő és ellátó személyek-
nek. Az  ehhez szükséges tanfolyamot 
és annak sikeres vizsgáját óvodánkban 
Szaksz Viktória és Kiss Anita végezte el 
sikeresen.

Szeptember utolsó hete minden cso-
portban az egészség hete volt. Hétköz-
napjainkban is fontos és kiemelt figyel-
met kap az egészséges életmódra nevelés, 
mellyel a gyermekeket már a helyes étke-
zés és életmód fontosságára ösztönözzük, 
„Egészség napunkon” pedig a finomabb-
nál finomabb ételek közös elkészítése 
még inkább örömtelivé varázsolja neve-
lési célunkat. Mint minden évben, idén 
is anyagi támogatást kaptunk óvodave-

zetőnk által, így ügyesen gazdálkodva az 
alapanyagok vásárlásánál, egészséges és 
finom ételeket készíthettek, majd kós-
tolhattak meg a szorgos kezű gyerme-
kek. A  mozgás örömét közösen élhette 
át a 6 csoport, udvarunk hatalmas tere 
sorversenyeknek és ügyességi játékok-
nak adott teret, melyek szervezését és 
lebonyolítását Reni óvó néni és Ancsa 
óvó néni vállalta. 

Az emlékek, óvodai évek felelevení-
tésére is gondolva, minden évben fény-
képész örökíti meg a gyermekek őszinte 
mosolyát, vagy akár kesergő pillantását 
ötletesebbnél ötletesebb hátteret mögé-
jük helyezve. Október közepén 3 napon 
át kattogott óvodánk tornatermi falai kö-
zött Komáromi Gábor fényképezőgépe, 
melynek végeredménye mosolyt, boldog-
ságot csalt a szülők arcára. 

Október 21-én pedagógus II. fokozat-
ba történő sikeres minősítési eljárásom 
egy hosszabb felkészülés idejét zárta le 
számomra. Megkönnyebbülés és hatal-
mas teher szabadul fel ilyenkor minden 
minősülő pedagógus lelkében. Ezúton 
köszönöm nem csak családomnak, ha-
nem Áginak és kolléganőimnek, isme-
rőseimnek, a felém nyújtott rengeteg 
segítséget, biztatást és türelmet! A meg-
mérettetés előtt álló kollégáimnak pedig 
kitartást kívánok.

Október 22-én hatalmas tapstól vissz-
hangzott a Művelődési Ház. Eddig az 
óvoda falain belül, most már a falunak is 
hírül adva büszkélkedhetünk vele, hogy 
a Süni csoportos Vera óvó néni pedagó-
gus munkássága példaértékű mindenki 
előtt! „Akire büszkék vagyunk”díj átvéte-
le hatalmas elismerés és rengeteg munka 
eredménye. Úgy vélem, Vera számára ez 
a munka szívből jövő, önzetlen és hatal-
mas szeretet értékével bír. Drága Vera, 
őszintén és szívből gratulálok magam és 
a kollektíva minden tagja nevében, to-
vábbi munkádhoz kitartást, türelmet és 
minden elképzelhető jót kívánunk!

Végül október utolsó hetében elcsen-
desedett óvoda falai és udvara arról ta-
núskodott, hogy megkezdődött az őszi 
szünet. Jóval kisebb gyermeklétszámmal 
működve, de felügyeletet biztosítva az 
óvoda kapui nyitva maradtak. Ez  az el-
csendesült időszak lehetőséget biztosított 
számunkra az előttünk álló feladatok és 
programok átgondolására, felkészülé-
sének megkezdésére, szükséges doku-
mentációink befejezésére. Előkerültek a 
téli dekorációk, azok felújítása, új ötletek 
megvalósítása céljából. A közelgő adven-
ti időszakra és vásárra hangolódva már 
készülnek az ötletesebbnél ötletesebb ka-
rácsonyi hangulatot varázsló szépségek 
is, melyhez várjuk a szülők segítségét. 
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Ezúton tájékoztatom a kedves szülőket 
és olvasókat, hogy az új, óvodákra vo-
natkozó EMMI határozat alapján adventi 
vásárunk a tavalyihoz hasonlóan, online 
módon kerül lebonyolításra. Részleteket 
minden csoport zárt Facebookján ke-
resztül a pedagógusok fognak közölni.

Régóta várt pillanat valósulhatott meg 
november első munkanapján, amikor 
gyermekek és szüleik előtt kinyílt a böl-
csőde kapuja. Másfél hétre rá pedig az 
épület hivatalos átadása is megtörtént. 
Két csoport és dolgozóik örömmel vették 
használatba a felújított, korszerű épület 
minden zugát. Ficánka csoportba Ra-
kiczkiné Bali Mónika és Tóthné Horváth 
Éva gondozó nénik, valamint Neidhardt 
Ágnes dajka várja a piciket, a Mókus 
csoport gyermekeinek pedig Szabó Eri-
ka és Délczeg Dorina a gondozó néniei, 
Fodor Zoltánné, Mariann néni pedig a 
dajkájuk. 

November elején munkagépektől volt 
hangos az óvoda udvara. Az alvásidőben 
ébren lévő gyerekek kíváncsian hallga-
tóztak és kérdezősködtek a beszűrődő 
zajok oka után. Ennek magyarázata nem 
más, mint a Magyar Falu Program ta-
valyi pályázatán nyert összegből több 
új, korszerű játék került telepítésre ezen 
időben. Köszönjük a Polgármesteri Hiva-
talnak a sikeres pályázatot!

November régi – új programot is ho-
zott: megrendezésre került a Művelődé-
si Házban Fehérné Hága Renáta Nyuszi 
csoportos óvó néni vezetésével a Márton 
napi vigadalom. Minden évben fantasz-
tikus hangulattal örvendeztet meg ben-
nünket a Nyuszi csoport. Idén is a mese-
jelenetet közös ének- tánc követte, majd 
az ügyességi sorversenyeket követően 
a mozgásban elfáradt éhes és szomjas 
gyerekek libazsíros kenyérrel, lilahagy-
mával és langyos teával frissülhettek fel. 
Idén már nem csak az ovisok, hanem a 
bölcsisek is részesei voltak ennek az ese-
ménynek. Az óvoda auláját díszítő libás 
alkotások szavazatának összegzése is 
megtörtént erre a napra, majd kihirde-
tésre került a győztese, melyet a Maci 
csoportos Váczi Ádám nyert. Jutalma 
egy szép Márton napi lámpás volt, me-
lyet Reni óvó néni adott át. Köszönjük a 
felkészülést és a felejthetetlen élményt a 

Nyuszi csoport gyermek és felnőtt tag-
jainak.

Sajnos a sok fertőtlenítés és egész-
ségügyi szellőztetés ellenére is számos 
betegség van jelen nem csak a mi kis 
közösségünkben, hanem országszer-
te. Óvodavezetőnk maszkhasználat és 
a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő 
használatának kötelezővé tétele mellett 
úgy érzem a végsőkig kiállt a szülőkért, 
hogy bejöhessenek az óvoda épületébe. 

Felsőbb rendelkezések betartásának ele-
get téve viszont meg kellett hozniuk azt 
a döntést, hogy november utolsó heté-
től kezdve ismét idősávokat kell alkal-
maznunk a gyermekek délutáni haza-
engedése során. Bízunk benne, hogy az 
előző tanév példáját követve idén együtt-
működnek a kedves szülők és hozzátar-
tozók, hiszen ennek a rendszernek a be-
vezetése a dadusok számára is feladataik 
elvégzése mellett plusz terhet ró. 

Igyekszünk a kialakult helyzet mellett 
a gyermekek számára élményekkel teli, 
boldog pillanatokat szerezni, így a közel-

gő események, mind a Télapó ünnepség, 
mind a Karácsony megrendezésre kerül, 
azonban sajnos szülők nélkül. Bízunk 
benne, hogy a közeljövőben minden visz-
szatér a régibe és ovis életünket is élhet-
jük a megszokottak szerint.

Kedves Olvasók! Gyorsan elrepültek 
az első félév hetei, hónapjai az óvodában 
is. Ahogy olvashatták, volt mit tenni és a 
jövőben sem fogunk unatkozni. Az  ün-
nepi készülődés és az ünnepek meghitt 

napjai nagyon fontosak óvodán belül és 
az otthon falai között is.

Ezúton kívánok kollégáim nevében is 

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK 
ÉS „KISMANÓNAK” 

BÉKÉS, BOLDOG, ÖRÖMTELI 
ÜNNEPNAPOKAT ÉS 

EGÉSZSÉGBEN BŐVELKEDŐ 
ÚJ ÉVET!

 Kiss Anita óvodapedagógus
 Pumukli csoport
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Pákozdi kirándulás
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nagylelkű támogatásának 
köszönhetően iskolánk 50 tanulója 5 felnőtt kísérővel együtt 
2021. október 12-én egy emlékezetes kiránduláson vehetett részt 
Pákozdon. 

Első állomásunk Agárd volt, ahol megcsodáltuk a H2o Akvá-
riumházat. A bemutatóteremben elhelyezett nyolc akváriumban a 
Velencei–tó jellegzetes halfajainak (harcsa, süllő, sügér, ponty, csu-
ka, keszeg, amur, busa), valamint más vízi élőlényeinek – szitakötő 
lárvák, vízi skorpiók, vízi botpoloskák – megfigyelésére is lehetőség 
nyílt itt. 

A kikötő melletti mólón egy rövid séta után izgalommal telve 
hajóra szálltunk. A menetrend szerinti Szúnyog-szigeti sétahajóval 
indultunk a Pákozdi-csata egykori színterére. A romantikus, nád-
szigetek között vezető hajóúton bepillanthattunk a tó élővilágába. 
Szerencsénk van, mert láthattunk: nagy kócsagot, mely a Velencei-
tó és a madárvédelem jelképe is, de megpillanthattunk még: szürke 
gémet, danka sirályt és bütykös hattyút is. 

A Pákozdi Szúnyog-szigeten, a kikötőnél, érintetlen természeti 
környezettel találkozhattunk. Az öreg, hangulatos teraszú Halász-
csárda előtt sétáltunk el, ahonnan hajdanán a halász emberek indul-
tak zsákmányejtő útjukra, innen gyalogtúra keretében végig kutya-
goltuk az utat a Pákozdi-csata emlékére állított Obeliszk irányába. 

A magyar hadtörténet egyik legismertebb csatája zajlott a kör-
nyéken 1848. szeptember 29-én, amikor is a magyar honvédek visz-
szaverték és megfutamodásra késztették Jellasics horvát bán Budára 
vonuló seregét. Bár méretét tekintve az ütközet nem tartozott a sza-
badságharc nagyobb hadműveletei közé, politikai és erkölcsi hatása 
felbecsülhetetlen volt. Ezért ez a nap, szeptember 29-e, a hazai hon-
védelem jelképévé vált.

Itt a Pákozdi-csata Emlékmúzeum, interaktív kiállítás, lövészá-
rok, egykori barakk épület, lézerlövészet, játékos katonai kiképzés, 
valamint számos látnivaló várt ránk, a 165m magas Mészeg -hegyen. 

A park területén több emlékművet, szobrot, haditechnikai esz-
közt, járművet is találtunk, talán a legérdekesebb az 56-os emlékmű, 
az utcakövekből emelt barikád és a szovjet lánctalpas tank. 

Az Obeliszk mellől fantasztikus kilátás nyílik a Velencei-tó vége-
láthatatlan nádasrengetegére és a Velencei-hegység lankáira.

Nagyon hamar elröppent az idő, a gyerekek több időt szerettek 
volna még ott eltölteni, de mindannyiunk sajnálatára haza kellett 
indulnunk.

Fáradtan, sok emlékkel gazdagon érkeztünk meg Faddra. 
Reméljünk, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló kirán-

dulásokat szervezni.
 Puskásné Dobos Nóra, intézményvezető helyettes

Pályaválasztási nap
November 12-én intézményünkben Pályaválasztási napot 
tartottunk. Ezen a napon változatos programokkal és 
feladatokkal igyekszünk segíteni tanulóink továbbtanulását, 
pályaorientációját, szakmaválasztását. 

Az ötödik és hatodik évfolyamos gyerekek először 
szakmabemutató kisfilmeket nézhettek, majd négy helyszínen 
játékos formában ismerkedtek a különféle foglalkozásokkal, 
szakmákkal. 

A hetedikes és nyolcadikos tanulóinkhoz a Pedagógiai 
Szakszolgálat egy munkatársa látogatott el, aki tájékoztatást 
tartott a középiskolák rendszeréről, képzési lehetőségeiről, 
valamint egy pályaválasztási társasjátékot is játszhattak a 
továbbtanulás előtt álló gyerekek.

Az előadás után a diákok látogatást tettek a Solio Kft. 
üzemében, ahol a gyártási technológiát és az előállított 
termékeket mutatták be az üzem dolgozói. Köszönjük a 
közreműködésüket!
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Márton nap az alsóban
Az őszi, téli időszak bővelkedik a 
néphagyományokon alapuló jeles na pok ban.

Szent Márton napját Európa szerte no-
vember 11-én ünnepeljük. Ehhez a naphoz 
és Márton alakjához több népszokás kötő-
dik. Iskolánk alsó tagozatos diákjai idén is 
megünnepelték Márton napját. 24 gyermek 
örömmel vett részt a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum által szervezett Szent Márton püs-
pök legendájához kapcsolódó múzeumi órán. 

Rendezvényeinken játékos formában, 
életkori sajátosságaikat figyelembe véve is-
mertettük meg tanulóinkkal Márton püspök 
legendáját, valamint az e naphoz kötődő 
népszokásokat, hiedelmeket, időjóslásokat. 
A „libás” héten a témakörhöz kapcsolódóan 
érdekes feladatokat oldottak meg. Tanultak 
Márton napi verseket, készítettek lámpáso-
kat, valamint a gyerekek keze nyomán külön-

böző technikákkal született, szebbnél-szebb 
alkotásokkal díszítettük iskolánk folyosóját. 
November 11-én a sportcsarnokban ügyes-
ségi játékok várták a lelkes csapatokat. Volt 
libatömés kukoricával, libaterelő játék, mo-
csárjárás libatalpon, népi játékok, puzzle ki-
rakás, lúdgége tészta fűzése. Jó hangulatban 
telt a délután. A gyerekek nagyon jól érezték 
magukat, lelkesen vettek részt minden fel-
adatban. 

A Márton napi libagaliba fénypontja az 
esti lámpás felvonulás volt, melyre a libalako-
mát követően, sötétedéskor került sor. Már-
ton napi dalokat énekelve nagy izgalommal 
indult el mindenki a maga készítette kis lam-
pionjával az utcán.

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult 
rendezvényünk sikeres lebonyolításához.

 Balázs Istvánné

Márton nap a felsőben
November 11. Szent Márton napja. Iskolánkban a felső ta-
gozaton évtizedes hagyománya van a Márton napi progra-
moknak. 

Elsőként a Bartal parkban ügyességi vetélkedőn mérték 
össze tudásukat az osztályok, ahol a legügyesebb a 6.b osz-
tály volt (Budai Kornél, Kolompár Lorenzó, Fodor Gergő, 
Orsós Márk), második a 7. b lett (Mánn Annamária, Kir-
tyán Gábor, Papp Bálint, Udovisits Máté), harmadik helyen 
a 7.a osztály végzett (Orsós Réka, Kolompár Zsüliett, Varga 
Kolos, Zsolnay Péter). Szent Márton életéből, a naphoz kap-
csolódó szokásokból és népi jóslásokból egy kvízen adtak 
számot tudásukból tanulóink. Az alapos felkészülés szoros 
versenyt eredményezett, itt a 6.a osztály volt a legjobb (Cse-
hák Fédra, Csehák Kata, Fanta Máté, Rózsavölgyi Kornél), 
második az 5.b lett (Geösel Liliána, Papp Júlia, Rácz Dávid), 
a harmadik helyet a 7.b szerezte meg (Bányai Lilla, Mánn 
Annamária, Prisztacs Gerda, Orsós Noémi). 

Ezután az előzetesen elkészített lámpásokkal tettünk egy 
sétát a község központjában, majd jó étvággyal elfogyasz-
tottuk a nyolcadik osztályosok által feltálalt zsíros kenyeret 
és teát. Rábóczki Dóra

Kirándulás Veszprémbe
Október 15-én az EFOP 3.1.5 projekt keretében kapott állatkerti 
belépőinket kihasználva Veszprémbe szerveztünk kirándulást. 

Reggel a kissé fagyos és ködös időjárásban 50 tanulóval in-
dultunk útnak. Szerencsére Veszprémben már szép napos és kel-
lemesen meleg időben sétálgathattunk az állatkertben. A közel 
négy órás szabadidőt tartalmasan töltötték tanulóink, kisebb 
feladatot kapva kellett az állatokkal ismerkedniük, majd játszó-
terezésre is akadt lehetőség. Délután kellően elfáradva, de élmé-
nyekkel gazdagodva tértünk haza.
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Gondolatok az önkéntes tűzoltókról
Kedves faddi lakosok!

Úgy gondolom, időről időre nem árt 
emlékeztetni magunkat és közösségün-
ket, hogy településünknek mennyi, és 
milyen értékei vannak. Természetesen itt 
nem csak a természeti, vagy tárgyi érté-
kekre gondolok most elsősorban, hanem 
azon személyekre és szervezetekre, akik 
az elmúlt nehéz időszakok ellenére is (so-
kat) tettek a településért.

A pandémia ideje alatt is ezen szemé-
lyek, szervezetek tovább tevékenykedtek, 
működtek a háttérben, nem függesztet-
ték fel tevékenységüket, de sajnos a ki-
alakult helyzet miatt a látványosság kissé 
alább hagyott, a háttérbe szorult. Számos 
hagyományőrző, és egyéb rendezvény / 
program nem került / nem kerülhetett 
megrendezésre: mint a tűzoltó bál, vagy a 
különböző bemutatók.

A helyzetből adódóan, ha a szóra-
kozásból nem is, de a munkából bőven 
akadt teendője a Fadd Nagyközségi Tűz-
oltó Egyesület tagjainak. Tűzoltóink nem 
csak a riasztások alkalmával a kialakult 
veszélyhelyzet megszüntetésén dolgoztak, 
tevékenykedtek, hanem „békeidőben” is 
aktívan szerepet vállaltak a közösségünk 
közfeladatai terén. A teljesség igénye nél-
kül ilyen például a templom csatorna 
rendszerének tisztítása, valamint rend-
szeresen vérüket is adták a szervezett vér-
adásokkor.

Én magam ezzel a cikkel szeretnék 
tisztelegni településünk valamennyi tűz-
oltó tagja előtt, és egyben megköszönni az 
eddigi áldozatos, önkéntes alapon vállalt 

munkájukat. Továbbá bíztatni minden 
tagot, hogy igen is fontosak számunkra, 
a közösségnek szüksége van rájuk, és a 
munkájukra a jövőben is.

Az ő esetükben valóban igaz, és meg-
állja helyét az a szlogen, hogy „a Mi sza-
badidőnk az Önök biztonságáért”. Ne fe-
ledjük, az ördög nem alszik, a tűzoltóink 
pedig éberen őrködnek, figyelnek, őriz-
nek bennünket.

Mi is történik a riasztások alkalmával?
Nézzünk kicsit bele tűzoltóink munká-

jába. A  központi irányítás – katasztrófa-
védelem – minden alkalommal riasztást 
küld, ha Fadd térségében történik vala-
milyen riasztásra okot adó esemény – tűz, 
baleset, viharkár, stb. -. Ezt az sms riasz-
tást az egyesület házon belül tovább fej-
lesztette.

A riasztás rövid szöveges üzenetként, 
sms formájában jelenik meg minden ak-
tív tűzoltótag saját mobiltelefonján, akik-
nek a mobilszáma hozzá van rendelve a 
riasztási rendszerhez.

Az sms röviden tartalmazza hol (tele-
pülésen belül az utca, házszám) és mi tör-
tént.

Tűzoltóink ezután, ha otthon, vagy a 
környéken tartózkodnak, és ha tehetik, 
csapot-papot otthagynak és ki mivel tud, 
olyan járművel, eszközzel (autó, kerékpár 
vagy futva) elindulnak a bázisra, vagyis 
a tűzoltó szertárhoz. Ott van a találkozó 
mindenkinek. Mindez persze néhány per-
cen belül lezajlik, és 5-10 percen belül in-
dul is a tűzoltóautó. Természetesen ilyen-
kor, riasztásokkor, nem számít, hogy a 

szabadidejében az ember éppen étkezett, 
lefeküdni készült, vagy már lefeküdt, vagy 
éppen szerelt valamit. Akár szenteste is, 
mint előző évben tapasztaltuk. Ha riasz-
tás jön, akkor aki tud, az megy.

Minden riasztás alkalmával változó, 
hogy a szer (tűzoltóautó) hány fővel fog 
éppen elindulni, mert tűzoltóink az ön-
kéntes munkájuk mellett azért dolgoznak 
is. Persze az is fontos, hogy a szertárhoz 
érkező tűzoltók között legyen sofőr is. Ha 
összejött a csapat, tűzoltóink már indul-
nak is a helyszínre.

Azok persze, akik részt kívánnak venni 
az adott bevetésen, azok egy elektronikus 
csoportban jelzik egymásnak, hogy szá-
míthatnak rá, és így többnyire bevárják 
egymást. De van olyan helyzet is, amikor 
a tűzoltó tag a helyszínen csatlakozik a 
már kint lévő csapathoz.

Az út alatt, a helyszínre érkezésig a tűz-
oltó csapat rádión még további informá-
ciót kap az esettel kapcsolatban.

A tűzoltók a riasztást követően nem 
tudják, hogy a helyszínre kiérkezve pon-
tosan mi is vár rájuk, csak elképzelések, és 
feltételezések vannak. Pontos információt 
csak a helyszínre kiérve tudnak szerezni, 
miután a csapat vezetője felderíti a hely-
színt. A felderítést gyorsan és körültekin-
tően kell elvégezni, és dönteni, hogy mi-
ket kell végrehajtani.

Sajnos előfordulnak olyan esetek is, 
melyek nemcsak fizikailag, hanem pszi-
chésen is megterhelik önkéntes tűzoltóin-
kat. Ezen események örök lenyomatként 
maradnak meg lelkükben. Kovács Klára

Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület egyeĺőre nem tart próbákat. Így az adventi 
műsorunk is elmarad. Ezzel az emlékkel kívánunk minden tagunknak kellemes ünnepeket!Faddi Nyugdíjasok 

Egyesülete
szünetelteti a fogadóóráit. Csupán a 
karácsonyi ajándék átadására kerül 
sor december 14-én és 15-én.
Bízunk, hogy februárban visszaáll-
hatnak a fogadóórák és tagokkal a 
közvetlen találkozás.

Békés, boldog ünnepeket kívá-
nunk az egyesület valamennyi 

tagjának!
 Vezetőség
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A K I R E  B Ü S Z K É K  V A G Y U N K

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott községi ünnepségen elismerésben részesültek:

A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói közül:

Farkas Balázs 4.a
Kiss Márk László 4.a
Kirtyán Zita 4.b
Bognár Nóra 4.b
Mácsik Miron Attila  5.b

Csehák Fédra 6.a
Csehák Kata 6.a
Gangl Liza 7.a
Kirtyán Gábor 7.b

A Faddi Kismanók Óvoda javaslatára: Sersli Zoltánné
A Tegyünk a Szívünkért Egyesület tagjai közül: Pánczél Józsefné

A Faddi Nyugdíjasok Egyesületének tagja: Pápai József és Csák Sándor
A Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület tagja: Balogh Zoltánné

A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület tagja: Szalai Ákos
A Faddi SE Karate Szakosztálya javaslatára: Bali Anna

A Faddi SE Labdarúgó Szakosztálya jelölésére: Szabó Máté és Szabó Béla

Fülöp János polgármester úr köszöntötte a településünkön nyugdíjba vonult közalkalmazottakat: 
Németh Györgynét, Bali Károlynét és Pánczélné Csöndes Magdolnát.

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület 
Fejlesztések, pályázati sikerek - Fejlő-
dünk, hogy jobbak legyünk!

Eddigi beszámolóinkban általában a 
vonulásokról, eseményekről, képzések-
ről és gyakorlatokról szokott szó esni. 
A háttérben történő fejlődés és fejlesz-
tésekkel kapcsolatban kevés szó esik. 
Ezért szeretnék most ezekről is beszá-
molni.

– Minden évben pályázunk a BM-
OKF és a MTSZ közös pályázatán, ahol 
általában kb 1 Mft összeget lehet nyerni.

Ezek nagy része működésre, biztosí-
tásra, üzemanyagra és egyéb kiadásokra 
megy. Néha sikerül eszközöket is besze-
rezni pl: motoros láncfűrész, kézi rádió, 
légzőkészülék, kisebb tűzoltó technikai 
és egyéb eszközök.

– Magyar Tűzoltó Szövetség 2021 
PLUSZ (egyszeri alkalom volt) pályáza-

tán: 0.3Mft Gépjárműfecskendő (tűzol-
tó autó) nagy felújítása történt meg.

Civil szervezetek pályázatán:
– NEA 2019-es   3Mft Vizimentés cél-

jára gumicsónak, benzinmotoros 9.9Le 
csónakmotor, mentőmellények, egyen-
ruházat, csizmák, tömlők, lámpák.

– NEA 2020-as   1Mft  Csónakszállító 
utánfutó, kompresszor, akkumulátoros 
mentőeszköz (fűrész), ruházat.

– NEA 2021-es   2.3Mft  Akkumu-
látoros feszítővágó, melyhez pluszban 
még önrészt is kellett adnunk, mert eny-
nyiből nem jön ki.

– Magyar Falu program pályázatán 
2021:  5Mft 9 fős gépjármű vásárlásra 
(ez még folyamatban).

Ezen kívül a helyi önkormányzat is 
támogat minket, mint a többi helyi civil 
szervezetet.

Az ADÓ 1%-ból is szép összeg jött 
össze. Itt szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy szintén megköszönjem 
azoknak a támogatást, akik nekünk ad-
ták az adójuk 1 %-át!

Kérjük Önöket, hogy továbbra is tá-
mogassák egyesületünket, hogy szabad-
időnkben segíthessünk!

Önnek csak egy felajánlás, nekünk a 
működésünk!

Szeretetben, egészségben gazdag kel-
lemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánunk minden kedves lakos-
nak Faddon és Domboriban!

 Tisztelettel: Baros Gábor
 az Egyesület elnöke
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Idősek Klubja
Üdvözlöm az olvasókat! Amint már az 
előző lapszámban is, most is szeret-
ném felhívni figyelmüket arra, hogy 
központunkon keresztül igényelhető 
jelzőrendszeres házisegítségnyújtás 
is! Amennyiben valaki úgy gondolja, 
szüksége van rá, kérem, jelezze az in-
tézményben a gondozónőknél igényét!

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a szervezőknek az Idősek Világnap-
ja alkalmából tartott rendezvényen a 
színvonalas műsort és vendéglátást! 
Mindenki, aki részt vett az esemé-
nyen, maradandó élményekkel térhe-
tett haza.

Az újság legutóbbi megjelenése óta 
történt pár dolog az Idősek Klubja 
háza táján.

A pandémiás helyzet szerencsére 
megengedte, hogy egy kicsit szaba-
dabban mozoghassunk. Így kihasznál-
hattuk az időt például közös főzésre, 
amikor a közös ötletelés eredménye-
ként végül is elkészült egy nagyon ízle-
tes pásztortarhonya, megspékelve egy 
jó adag finomabbnál finomabb külön-
böző ízesítésű palacsintával. 

Október közepén lehetőségünk 
nyílt az önkormányzat buszával el-
látogatni Fácánkertbe, ahol is Joha-
novits László Rádiómúzeumát te-
kintettük meg. Úgy gondolom, ez a 
gyűjtemény mindenkinek jó szívvel 
ajánlható. Akár fiatal, akár idős. Aki 
fiatal, annak azért ajánlható, hogy lás-
sa, milyen volt, aki idős, annak azért, 
mert így is visszahozza fiatalsága em-
lékeit, amikor meglátja ezeket a ma 
már ritkaságba menő tárgyakat. Érde-

mes volt ellátogatni a múzeumba, ahol 
sok mindent megtalálhatunk a birodal-
mi néprádiótól a gramofonig. Hatalmas 
élményt nyújtott klubtagjaink számára 
is! És nem utolsó sorban nagyon szívé-

lyes vendéglátásban volt részünk, amit 
ezúton is nagyon köszönünk! 

Végül egy kicsit szomorúbb téma. In-
tézményünkben Halottak napja alkal-
mából méltóképpen megemlékeztünk 
elhunyt szeretteinkről, klubtagjainkról. 
A megemlékezés során Grácsikné Réti 

Ágnes megható előadásában hallgatha-
tunk sok szívhez szóló verset. Ezúton is 
szeretném megköszönni még egyszer 
Áginak a közreműködését!

Továbbra is várunk mindenkit szere-

tettel intézményünkbe – természetesen 
a pandémiás helyzetet és előírásokat fi-
gyelembe véve -, amely az érdeklődők 
előtt nyitva áll hétfőtől péntekig 7 óra 30 
perctől 15 óra 30 percig.

Köszönjük figyelmüket! 
 Idősek Klubja dolgozói
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Kedves Testvérek! Kedves Olvasók!

 „Úgy szerette Isten a világot, hogy az 
Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz 
Őbenne el ne vesszen, hanem örökélete le-
gyen!” (Jn.3,16)

Én nem vágyok mesébe illő kará-
csonyra, nem akarom, hogy tökéletes 
legyen minden, terveimnek megfelelő-
en. Én idén karácsonykor elhatároztam 
- a költő szavaival élve -, hogy „angyalt 
szeretnék lesni”, Istent keresni, ünnep-
lőben elé állni és ünnepelni. Mert mire 
oda ér egy háziasszony, hogy ünne-
peljen, kicsit úgy érezheti magát, mint 
az az asszony, aki egyszer így fakadt ki 
lelkipásztorának: „Tudja, Tiszteletes úr, 
addigra a lelkemet is kidolgozom az ün-
nepi előkészületekkel, mire odakerülök, 
hogy a karácsonyfa is fel van díszítve, 
és aláteszem az anyámtól örökölt kis já-
szolt, benne a kis Jézussal, s köré állítom 
a pásztorokat. Van közöttük egy fekvő 
pásztor is – hát én minden karácsonykor 
azt a fekvő pásztort irigyelem. Szeretnék 
oda feküdni helyette a karácsonyfa alá, 
és behunyni a szemem, mert addigra 
már teljesen kimerült vagyok.”

Milyennek lát Isten és milyennek lá-
tom én magamat? Az vagyok, akinek te-
remtett? Olyan sok fölösleges, hiábavaló 
terhet veszünk magunkra és cipeljük azt 
mondván, ez a jó nekünk (akár a kará-
csonyi készülődés során is!).

 
Karácsonykor Isten tükröt tart elénk, – 
eléd is és elém is – az Ő csillagtükrét, 
amely ragyogó fényű, valódi képet mu-
tat rólunk.

 
Ebbe a tükörbe, ha belenézel, ked-

ves… (helyettesítsd be a neved) szépnek, 
jónak, szeretettnek láthatod magad. Is-
ten így néz rád, legyen ezernyi bűnöd, 
kudarcod, hibád. Mert Jézus Krisztus 
megfizetett minden bűnödért, hogy újra 
Isten gyermeke lehess, tiszta, bűntelen, 
szeretett. 

Olyan hihetetlenül hangzik, de igaz. 
Olyan, mint egy mese, de valóság! Min-
dig lehet újra kezdeni, lehet tiszta lappal 
kezdeni Istennél és Istennel! Ezért mer-
jünk „angyalt lesni”, merjük Istent keres-
ni 2021 karácsonyán!

Kedves Atyánk! 
A szeretet ünnepén néha csak arra 

gondolunk, hogy egymást kell szeret-
getnünk, és elfeledkezünk arról, hogy 
minden emberi szeretet csupán vissz-
fénye annak, amivel Te szerettél min-
ket Fiadban, a Jézus Krisztusban. Akkor 
igazán szeretet ünnepe ez a nap, ha a 
Te szeretetedre figyelünk, s újra és újra 
rádöbbenünk, mennyire szerettél ben-
nünket. Ezért lehet, szabad egymást is 
szeretnünk mégis, akkor is, ha mi nem 
igazán vagyunk szeretetre méltók. Hi-
szen Te is annak ellenére szeretsz min-
ket, hogy azok vagyunk, akik. Köszönjük 
ezt a végtelen szeretetedet! – Ámen.

Ünnepi alkalmaink:
dec. 24. – 10:00 szentesti 
istentisztelet – hittanos gyermekeink 
szolgálatával a templomban
dec. 25. – 10:00 karácsony elsőnap- 
ünnepi istentiszelet úrvacsorával  a 
templomban
dec. 26. – 10:00 karácsony 
második nap- ünnepi istentiszelet 
úrvacsorával  a templomban
dec. 31. – 10:00 óévi istentisztelet
jan. 1. – 10:00 újévi istentisztelet

Istentől gazdagon megáldott kará-
csonyi ünnepeket és békességben, 
egészségben teljes boldog Újeszten-
dőt kívánok szeretettel!

 Csomósné Sütő Tünde 
 ref. lelkipásztor

E G Y H Á Z

Karácsonyi versek II.

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!

Karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már Isten szekere!

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyujt felénk,
mesetükröt, a keze.

Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!

Tagadjátok…? Restellitek…?
Elfordulnak fejeitek…?
Megvakultak szemeitek…?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek…?

Akkor bizony rútak vagytok,
szégenyek és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!

Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellől, nyomtalan.

 Wass Albert
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Bartalfa 2021

Kedves Faddiak, támogatók,  

kedves olvasó!

Az augusztusi számban írtam arról, hogy áprilisban közös-
ségi fagyűjtést kezdeményeztem a Bartal-csatorna környeze-
tének fásításáért egy új, zöld közösségi tér alapjainak letétele 
érdekében. Ügyem, nagy örömömre, egy jó szándékú, tenni 
akaró, támogatói, pályázatainkat támogató csapat közös ügy-
évé, összefogásává lett és sikerrel járt.

438 db földlabdás lombhullató fát ültettünk ki a csatorna 
környezetébe. Ebben a beszámolómban szeretnék köszönetet 
mondani azoknak a résztvevőknek, segítőknek, akik a meg-
valósítást, kivitelezést pénzükkel, a munkájukkal támogatták 
és támogatják a jelen pillanatban is (tart a kivitelezés). 

Röviden a számokról. 
A Bartalfa gyűjtésből 9.2 millió, PIP Kft. által tá-

mogatott pályázaton 10 millió, TOP tájseb rehabili-
tálása c. pályázat tartalékából 2.8 millió forintot si-
került összegyűjtenünk. Ezt az összeget kifejezetten fák 
telepítésére gyűjtöttük, pályáztuk meg! Az alapötletem is ez 
volt! Ennek érdekében indult a gyűjtés! Fákra, fakarókra, vé-
dőhálóra, táblákra, a szállítási, gépi, kézi kivitelezésre, anyag 
– és munkaköltségekre! 

A kivitelezési munkákat a Fatodi Kft. nyerte. 
A lombhullató fákat az Alsótekeresi faiskolából vásároltuk 

meg. A növények minősége kiváló, együttműködésük példa-
értékű. Itt el kell mondanom, hogy már a gyűjtés elejétől a Jó 
Isten figyelemmel volt az ügyünk iránt. Olyan önzetlen civil 
segítőket küldött, akik munkájukkal támogatták a Bartalfát. 
Varjú Ildikó, Inger Zita, Kovács Gábor, Csillag Orsi (Ulmer 
Orsi). Orsi gigantikus munkát végez jelenleg is! A tölgyfa tá-
mogatói táblákat kézzel, pirográf segítségével, gázálarcban, 
beégeti / írja meg. 75-80 db táblát! Meg fogjátok látni, mi-
csoda igényes minőségben valósítja meg az elképzelésemet. A 
fák latin- magyar neve és a támogató felirata kerül a táblákra. 
Kitartóan a saját munkája mellett, szabadidejét feláldozva te-
szi mindezt 4-5 hete. Faddon a férje, Balázs, feldarabolja a 
deszkákat, azt felviszik Pestre, az Orsi szabadkézzel megírja, 
majd lehozza hozzám lakkozásra és minden kezdődik előröl.

Az ő munkája lesz a Bartalfán az egyik korona! Mert ezek 
a táblák nem csak igényesen megírtak, hanem azoknak a tá-
mogatóknak a feliratait viselik, akik anyagilag vagy a munká-
jukkal segítettek bennünket.  

Az első szállítmány (200 fa) november 3- án érkezett. Itt 
megint kegyes volt hozzánk a teremtő! A szállítást végző Ra-
dák Kft. fuvaros cég, segítőkész, jóindulatú embereket kül-
dött, akik a türelmes munkájukkal sokat segítettek nekünk a 
rakodásban, jóval többet, mint amire szerződtek. A második 
szállítmány november 10-én érkezett! Addigra szinte minden 
fát kihordtunk a Kecsó által kimarkolt gödrökbe. A depónk 
a Gyümi területén volt. Csibor István nagyvonalú ajánlata-
ként ott tudtuk lepakoltatni a 438 db fát, ott volt a bázisunk. 

Z Ö L DROVAT
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A Fatodi kistraktoraival, platósaival innen hordtuk a fákat a 
csatornához erőltetett menetben. Igazodva az útépítéshez, 
esőhöz, a kilométerekhez, fizikai korlátainkhoz. A fiúk kiál-
lását köszönöm és hálás vagyok a munkájukért! Kitettek ma-
gukért, minden kérésemben segítettek, pedig néha nem volt 
könnyű…jó hangulatban tellett a munka, húzták, vonták, bil-
lentették, borították a fákat! Vizet fakasztottak, szivattyúztak, 
öntöztek, iszapoltak, lapátoltak. Kb.:16 nap alatt kihordtuk a 
helyére a fákat Úgy 20-a körül mindet be is ültettük! Mindezt 
azért tudtuk megcsinálni, mert mindenki jól állt a munká-
hoz, valamint volt egy szuper gépi segítségünk gépkezelővel. 
A Pánczél Tibi. Megmentette a fiúkat a gerincsérvtől. Köszön-
jük a munkához való hozzáállását, segítőkészségét, kitartását, 
leleményességét (ketrec, amit odavarázsolt nekem a metszés-
hez, magasba emeléshez) és mindazt a pluszt, amit még bele-
tett abba a bő két hétbe, amit együtt dolgoztunk vele.

A fiúk 22-én Hostyánszki Tamás irányításával megkezdték 
a fák karózását, vadhálózását, kikötését, ami nagyon pipec 
lesz! Majd ezt követi a támogatói táblák kihelyezése. Ha az 
időjárás, az akarat engedi, Szentestére meglesz minden…

Köszönöm Fatodi Kft.! Wusching Gábor, Fodor József. Az 
ültető brigádnak: Hostyánszki Tamás, Szőke Zoltán, Novák 
Zoltán, Kovács Jaky, Klopcsik György, Oláh István, Nyirati 
Gyuri! Köszönöm partnereinknek. Kecsónak, Pánczél Tibi-
nek, Csibor Istvánnak.

Végül, de nem utolsó sorban külön köszönöm Fülöp János 
Polgármester úrnak, hogy mögém, az ügyem mögé állt! Hogy 
a körülményei ellenére támogatta elképzeléseimet, segítette, 
hogy mindez megvalósuljon! Mert mindezt mindannyian 
együtt vittük véghez!

Továbbá külön köszönetemet és hálámat szeretném kife-
jezni minden támogatónak, aki a Bartalfa közösségi favásár-
lást anyagilag támogatta és bizalommal volt irántam és elhit-
te, hogy mindez megvalósul! Az Isten áldjon meg mindenkit 
azért az örömért, amit ezzel nekem és vélhetően a helyi kö-
zösségünknek okoz a megvásárolt fákkal! Szeretném ismer-
tetni a támogatók névsorát a befizetés sorrendjében. 

Az általuk utalt összegek, 5000-1.5 millió forint között vol-
tak. Volt, aki közös fát vásárolt egy általa gondolt összeggel. 
A többség a weboldalon kiválasztott konkrét fafajtákat, akár 
többet is. A nagyvonalú cégek, alapítványok szabadfelhaszná-
lást biztosítottak. Köszönöm!

A Bartalfa közösségi fagyűjtés civil, céges, egyesüle-
tek anyagi támogatói:

Faddi Dunáért Közalapítvány, Tolnagro Kft, BA-TU Kft., 
Dunautica, Dr. Varga József, Méhn Imre, Vincze Károly, 
Schöck Zoltán, Dr. Dobos István, Fadd Nagyközség Önkor-
mányzata, DC Therm Kft, Takács Balázs, Svincsók László, 
Dombori Residence Kft, Faddi Földtulajdonosok Közössége, 
Virág Attila, Faddi Sportegyesület, Vida Tamás és családja, 
Szabján család, Hernádi Zsolt, Gutay Julianna, Urbán Péter, 
Gyimóthy Kálmánné és családja, Szabó Miklósné, Keserű 
Richárd, Berlinger Gábor, Keserű Jánosné, Vital SSZE és a 
Herczig család, Faddi Labdarugó Szakosztály, Mikus Gábor, 
Mikus Bence, Mikus Péter, Mikus Barnabás, Dr. Katona Ta-

más és Nagy Teréz, Katona Áron és családja, Katona Teréz 
Anna, Módos Kft, Dr. Schmidt Gabriella, Ferger János, Ferger 
Gina, Ferger Viktória Hanna, Acsádi Virág és Acsádi Gábor, 
Ferger Kata Dóra, Ferger János József, Dr. Fenyvesi Tímea, 
Horváth Sándor, Prof. Gutay László János és felesége, Nagy-
né Baracsi Éva, Dunaág 7139 Egyesület, Molnár Krisztina, 
Gyöngyösi Csaba, Süli János, Agód Zoltán, Ballabás Dóra, 
Varjú Ildikó és családja, Fülöp János és családja, Fülöp Emese 
és családja, Sági Szabolcs, Baros Gábor, Atompillér Kft, Bor-
dács József és családja, Bali Ervin, Gerendai Ferenc és csa-
ládja, Mészáros László, Márkus György és Tibai Márta, Kapin 
László és családja, Palotás Kinga Andrea és a Nyirati család, 
Nyirati Lujza, Bak Zsolt és családja, Dr. Percsi Elvira, Komlósi 
Éva, Bakacsi Diána, Varga Ákos és Mosonyiak, Gangel Éva, 
Inger Zita, Kovács Gábor, Csillag Orsi, Holcsek Balázs és Bori, 
Benis Brigitta.

A pionírok! Elszármazottak, lokálpatrióták, nagyvonalú 
támogatók, akik hittettek és tettek az ügyért!  

Pályázati támogatóink: PIP Kft, Süli János tárca nélküli 
miniszter, TOP TM Kormányhivatal Naszvadi Balázs.

Tavasszal folytatjuk a Bartalfával. Aki akar, ismét csatla-
kozhat, vagy új emberként támogathat bennünket az újabb 
céljaink megvalósításáért. 

Boldog Karácsonyt Kívánok mindenkinek!
Benis Brigitta 

a Bartalfa gyűjtés szervezője, 
képviselő

Z Ö L DROVAT
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„Együtt a faddi sikerekért”  
– riport Horváth István országgyűlési képviselővel

Új bölcsőde, modern Egészségház, kerékpárút Dom-
boriba. Csak néhány azokból a fejlesztésekből, ame-
lyek az elmúlt időszakban valósultak meg Faddon.
Advent során fontos számot vetni, kicsit elcsendesedni és jó szív-
vel átgondolni életünk, környezetünk mindennapjait. Szűkebb 
hazánkat, Faddot, az elmúlt négy évben a töretlen fejlődés jelle-
mezi: a településre érkezett 1,5 milliárd forintot meghaladó kor-
mányzati támogatásból szinte napról napra fejlődött, változott 
a falu, barátságos otthont 
nyújtva a faddiak, és kiváló 
kikapcsolódási lehetőséget 
adva a nyaralni vágyóknak.

Célok nélkül nincs ered-
mény, nincs siker. A telepü-
lés vezetése felismerte ezt, 
remek koncepciókat dolgoz-
tak ki Fadd fejlesztésre, hogy 
még otthonosabbá tegyék a 
települést. A Fülöp János 
Polgármester Úr által felvá-
zolt elképzeléseket magam 
is kiválónak tartottam, így 
örömmel támogattam az el-
múlt négy év fejlesztéseinek 
megvalósítását, segítve az 
azokhoz szükséges forrá-
sok előteremtését. A forrás 
azonban nem minden, a 
megvalósításhoz tevékeny 
emberek kellenek és vall-
juk be, ezt nem könnyítette 
meg a koronavírus okozta 
világjárvány, ám a magyar 
emberek, a faddiak kiválóan 
helyt állnak ebben a nehéz helyzetben is – mondja Horváth Ist-
ván, a térség országgyűlési képviselője. 

A fejlesztések során fontos szempont volt, hogy javuljon az 
önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minősége. Ennek 
eredményeként a község központjában megépült a 21. század 
kívánalmainak megfelelő Egészségház. Nemrég elkészült Fadd 
bölcsődéje is, ahol csaknem 30 gyermek elhelyezése biztosított, 
segítve ezzel a dolgozó szülőket. A sikeres jövő a gyermekek 
oktatásában rejlik, így fontos volt elvégezni a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola korszerűsítését is, hogy a diákok egy komfortos 
intézményben tanulhassanak. 

A térség vezetői a nehéz helyzetben élőkre is gondoltak: több 
száz millió forintos forrásból szociális lakások épültek és felzár-
kóztató programok valósultak meg Faddon. 

Emellett az elmúlt évek látványos beruházásai a közlekedést 
javító fejlesztések, amelyek a közúti, a kerékpáros és a gyalogos 
forgalomra is kiterjedtek. 

A kormány támogatásával sikerült felújítani a községet át-
szelő utat, emellett épültek új térkő burkolatú járdák és egyéb 
belterületi utak is. Hatalmas mérföldkő a Tolnával közösen több 

évtizede áhított beruházás megvalósulása: a holtág mentén te-
kerve, biztonságosan lehet kerékpározni Domboriba, illetve akár 
Tolnára is. A faddiak remekül gazdálkodnak a természet adta le-
hetőségeikkel, megújult a holtág központi strandja és ma már 
a Bartal csatornán keresztül kajakkal is megközelíthető a tolnai 
holtág, köszönhetően a turisztikai fejlesztésekre elnyert forrá-
soknak – hangsúlyozza Horváth István.  

Az építkezéseknek, beruházásoknak köszönhetően mára 

Fadd egy kisvárosias környezetet és szolgáltatásokat nyújtó tele-
püléssé fejlődött. A falusi CSOK, a Babaváró Hitel, a lakásfelújítá-
si támogatás pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy vonzó lehetőség 
legyen a vidéki élet.  

Horváth István úgy véli, hogy a sikerek mögött ott áll a Fad-
dért, Domboriért tenni akarók közössége is. – A nyári üdülő-
telepi fórumon magam is megtapasztaltam a civilek elkötele-
zettségét, tettrekészségét. A fórumon arra kértem őket, hogy 
a település vezetésével együttműködve dolgozzanak ki egy 
középtávú, öt éves fejlesztési stratégiát az üdülőtelepre vonat-
kozóan, amelynek megvalósításában szeretnék közreműködni. 
Hiszem és vallom, hogy Fadd-Dombori, élve a csodás természeti 
adottságaival, egy kiváló üdülőtelepülés lehet, amely vonzza a 
kikapcsolódni, pihenni és szórakozni vágyókat. A jövőbeni si-
kerek érdekében, már megfogalmazódtak új célok, település-
fejlesztési tervek. Tervben van többek között az új helyi piac és 
a Duna-parti sétány kialakítása is. Az elmúlt évek fejlődéséhez 
csak gratulálni lehet a faddiaknak. Bízom benne, hogy a jövőben 
is sikeresen tudunk együttműködni, sikerrel tudom munkámmal 
a község fejlődését, szépülését szolgálni. WJ
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 9/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a gyermek-
védelmi ellátásokról szóló 7/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának 3. pontját az alábbi b) alponttal 
egészíti ki: 

„Fadd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormány-
zat) az e rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítja a pénzbeli 
és természetbeni, valamint a személyes gondoskodás keretébe tarto-
zó gyermekjóléti alapellátásokat az alábbiak szerint:…
…3. személyes gondoskodást nyújtó ellátások:…
…b) bölcsődei ellátás.” 

2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép: 
„(1) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának 

megfelelő gyermekétkeztetést: 
a) a fenntartásában lévő óvoda és bölcsőde többcélú intézményben 

és a Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett általá-
nos iskolában intézményi étkeztetés, továbbá…

…formájában biztosítja.” 

3. §
A Rendelet az alábbi 6/A. §-sal és az azt megelőző „6/A. Bölcsődei el-
látás” alcímmel egészül ki

„6/A. Bölcsődei ellátás

6/A. §
(1) Az Önkormányzat a családban nevelkedő 1-3 éves korú gyerme-

kek napközbeni ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére 
bölcsődét működtet.

(2) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Faddi Kismanók Óvoda és 
Bölcsőde 7133 Fadd, Templom u. 3. (a továbbiakban: Intézmény) 
két bölcsődei csoportjában biztosítja.

(3) A bölcsődei ellátás tekintetében az Intézmény működési területe 
Tolna megye közigazgatási területére terjed ki.

(4) A bölcsődei ellátásra a Gyvt. 42. § - 42/A. §-ai, továbbá a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intéz-
mények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §–45. §-ai az 
irányadók. 

(5) A bölcsőde működésének részletes szabályait, a bölcsődei ellátás 
igényléséhez benyújtandó dokumentumok körét a bölcsőde Szer-
vezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

6/B. §
(1) A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybe vevő 

szülője, törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A bölcsődei ellátás igénybevételét Fadd Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
által évenként meghatározott beíratási időben lehet kérni az intéz-
mény vezetőjétől. 

(3) A bölcsődei ellátás igénybevételére szóló kérelmet írásban, az arra 
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A gyermekek bölcsődei ellátását a szülő a (2) bekezdésben meg-
határozottnál eltérő időpontban is kérheti, amennyiben megfelel a 
Gyvt. 41. §-ának (2) bekezdésében, valamint 43. §-ának (3) bekez-
désében foglaltaknak. 

(5) A felvételről az Intézmény vezetője dönt.
(6) A felvételi kérelmet a Gyvt. 41. §-ának (2) bekezdésében, valamint 

43. §-ának (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kell el-
bírálni.

(7) A bölcsődei felvétel során a Gyvt. 43. §-ának (3) bekezdése szerint 
kell eljárni. A felvételi sorrendet a kérelem benyújtásának időpont-
ja határozza meg. 

(8) A felvételi kérelem elbírálása folyamán a Gyvt-ben rögzítetteken túl 
előnyben kell részesíteni azt a gyermeket,
a) akinek szülője, törvényes képviselője orvosilag igazolt betegsége 

miatt, az ellátást biztosítani nem vagy csak részben tudja, 
b) akinek megfelelő testi, szellemi fejlődése biztosítása érdekében 

a bölcsődei ellátásra szükség van, 
c) akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt 

időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátarto-
zója nevel, 

d) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és 
szülei, törvényes képviselői munkáltató igazolással rendelkez-
nek. 

(9) A felvételi kérelem elbírálásának a Gyvt-ben meghatározottakon 
túli szempontja, hogy a felvétel során előnyben kell részesíteni a 
Fadd nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel, vagy bejelen-
tett tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket, azzal, hogy szabad 
férőhely esetén a Gyvt. 94. § (5a) bekezdése a) pontjának figyelem-
be vételével a jelentkezés sorrendjében helyt kell adni a Tolna me-
gye közigazgatási területén lakóhellyel, vagy bejelentett tartózko-
dási hellyel rendelkező gyermek felvételére irányuló kérelemnek is.

(10) A bölcsödébe történő felvételnél soron kívüli ellátásban kell ré-
szesíteni azt a gyermeket, akire a gyámhatóság tesz javaslatot, va-
lamint akinek a késedelem egészségét, életét, testi épségét, egész-
séges fizikai és pszichikai fejlődését veszélyeztetné.

(11) Ha a bölcsőde létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sor-
rendjében kell nyilvántartásba venni, a nyilvántartásba vételről a 
kérelmezőt értesíteni kell. 

(12) Az Intézmény vezetője a bölcsődei ellátás esetében:
a) a kérelmezett időpontot megelőző 30. napig a szabad férőhelyek 

függvényében tájékoztatja a kérelmezőt a felvétel időpontjáról,
b) a felvétel időpontját megelőző 15. napig az ellátás igénybevéte-

lére vonatkozóan megállapodást köt a kérelmezővel, melynek 
tartalmára a Gyvt. 32. §-ának (7) bekezdése az irányadó.

(13) Az Intézmény vezetője döntésének tartalmaznia kell:
a) a kérelmező jogosult e az ellátásra,
b) mely időponttól és hol veheti igénybe az ellátást,
c) a fizetendő étkezési, gondozási díj összegét,
d) a döntés elleni jogorvoslat lehetőségét. 

6/C. §
(1) Amennyiben az ellátást kérelmező szülő az Intézmény vezetőjének 

döntését sérelmesnek tartja, a vitatott döntés kézbesítését követő 8 
napon belül a polgármesterhez benyújtott kifogással élhet. 
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(2) A polgármester a kifogásról annak beérkezését követő 8 napon be-
lül határozattal dönt. 

(3) A polgármester határozata ellen – annak kézbesítését követő 15 
napon belül a Képviselő-testülethez benyújtott fellebbezéssel lehet 
élni. 

6/D. §
(1) A szülő, törvényes képviselő az Intézmény vezetőjénél előzetesen 

írásban köteles bejelenteni, ha a bölcsődei ellátást meghatározott 
ideig nem kívánja igénybe venni.

(2) A bölcsődei ellátás megszűnésére:
a) az Intézmény vezetőjének, vagy
b) a szülő, törvényes képviselő 

 döntése alapján kerülhet sor a Gyvt-ben foglaltak és a bölcsőde 
házirendjében meghatározott szabályok figyelembevételével.

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik:
a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte,
b) a Gyvt. 42/A. §-ában foglalt esetben, az ott megjelölt életkor el-

érésekor,
c) ha a szülő, vagy a törvényes képviselő az ellátás megszüntetését 

kéri,
d) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
e) határozott időtartamú elhelyezés esetén a határozott időtartam 

elteltével,
 feltéve, hogy az ellátás igénybevételére nem a Gyvt. 31. §-ának (2) 

bekezdése alapján került sor.
(4) Az önkéntesen igénybe vett ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. § (1)-

(2) bekezdéseiben foglalt esetben, vagy az Intézmény vezetője 
megszünteti a Gyvt. 37/A § (3) bekezdésben foglalt esetben, va-
lamint ha a szülő, törvényes képviselő az ellátást a gyermek tekin-
tetében egybefüggően legalább 15 napon keresztül igazolatlanul 
nem veszi igénybe.

(5) Az ellátás megszűnése, megszüntetése esetén az Intézmény vezető-
je írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt:
a) a személyes gondoskodás megszűnéséről, megszüntetéséről,
b) a megszűnés, megszüntetés:

ba) okáról,

bb) időpontjáról
c) a döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőségről. 

6/E. §
(1) Az Önkormányzat az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásán túl 

más gyermeknevelést segítő szolgáltatásként 1-3 éves gyermekek 
számára a Gyvt. 44/B. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyeletet 
működtet.

(2) A szülő a napközbeni gyermekfelügyeletet az Intézmény vezetőjé-
vel való előzetes időpont-egyeztetés alapján veheti igénybe a ren-
delkezésre álló kapacitás függvényében bejelentkezési sorrendben.

(3) A napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételére vonatkozó rész-
letszabályokat a bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata tar-
talmazza.

6/F. §
(1) A bölcsődei ellátás során nyújtott étkezésért térítési díjat kell fi-

zetni.
(2) A bölcsődei alapellátás mentes a gondozási díj alól.
(3) A napközbeni gyermekfelügyeletért fizetendő gondozási díj gyer-

mekenként bruttó 2.000 Ft/nap.

6/G. §
A bölcsődei nyitvatartás rendjét a bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzata és Házirendje tartalmazza.”

Záró rendelkezések

4. §
Ez a rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. szeptember hó 10. napján a helyben szokásos módon 
kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet  
a vásárok és búcsúk rendjéről 

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. §
(1) Vásáron és búcsún az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és 

hatósági előírások megtartásával áru- és termékértékesítés, továb-
bá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint 
helyben végezhető kereskedelmi, szolgáltató és javítóipari tevé-
kenység (a továbbiakban együttesen: árusítás) folytatható.

(2) A rendelet hatálya a Fadd Nagyközség közigazgatási területén ren-
dezett, illetve tartott vásárra, alkalmi (ünnepi) vásárra (a további-
akban: búcsú), a vásáron, búcsún árusítást folytatóra, a vásár, bú-
csú üzemeltetőjére, fenntartójára, rendezőjére, továbbá a vásáron, 
búcsún tartózkodóra terjed ki.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a külön jogszabály szerint közte-
rületen a húsvéti, karácsonyi, szilveszteri, valamint az évi egy alka-
lommal az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban rendezett 
vásárra.

(4)  A rendelet hatálya nem terjed ki az alkalmi árusításra, az üzletek-
ben történő árusítás külön jogszabályban foglalt eseteire, valamint 
az egyedi engedély alapján közterületen folytatott árusításra. 

(5) Közterületen csak az végezhet árusítást, aki erre közterület-haszná-
lati engedélyt kapott.

2. A vásár, búcsú helye, időpontja

2. §
(1) A vásár helye a Fadd, Mátyás király utca nyugati végén lévő – Vá-

sártér elnevezésű – közterület.
(2) Az Önkormányzat által vásár évente három alkalommal kerül meg-

rendezésre az alábbi időpontokban:
a) Tavaszi vásár: minden év márciusának harmadik szombatján
b) Nyári vásár: minden év júniusának harmadik szombatján
c) Őszi vásár: minden év októberének harmadik szombatján.
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3. §
(1) A búcsú a Bartal park területén kerül megtartásra.
(2) A búcsú évente egy alkalommal, a Pünkösdöt követő első vasárnap 

kerül megtartásra.

3. A vásárra és búcsúra vonatkozó általános rendelkezések

4. §
Vásár, búcsú rendezésére csak az kaphat engedélyt, aki lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkezik az Európai Unió tagállamában vagy az Euró-
pai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, 
illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség 
vagy tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről megállapo-
dásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján 
– a szabad mozgás és tartózkodás joga, továbbá a naptári évenként 90 
munkanapot meg nem haladó szolgáltatásnyújtás joga tekintetében – 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 
állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-ál-
lam), s a lakóhelye, székhelye szerint illetékes jegyző jogerősen nyil-
vántartásba vette.

5. §
Vásáron, búcsún árusítást az végezhet, aki:

a) a jogszabályokban erre előírt feltételeknek megfelel, s azt iga-
zolja,

b) a kereskedelmi, értékesítési tevékenységre vonatkozó jogszabá-
lyokat betartja, 

c) az általa igénybe vett árusítóhely használatáért a helypénzt meg-
fizette.

d) személyazonosságát, lakcímét az Önkormányzat megbízottjá-
nak igazolta,

e) a tevékenység végzésére feljogosító dokumentumot az Önkor-
mányzat megbízottjának bemutatta.

6. §
(1) Vásáron és búcsún csak az árusíthat, aki a devizajogszabályok 

szempontjából belföldinek minősül. 
(2) Vásáron és búcsún gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi 

szervezet, mezőgazdasági őstermelő, népművész, népi iparművész, 
képzőművész és fotóművész, valamint magánszemély árusíthat.

4. A vásáron és búcsún forgalomba hozható áruk

7. §
(1) Vásáron – az árusításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések meg-

tartásával, a kedvtelésből tartott és hobbiállat kivételével – bár-
mely áru és termék árusítható, valamint bármely árusító tevékeny-
ség végezhető.

(2) Búcsún nem végezhető kölcsönző és javítóipari tevékenység, va-
lamint nem árusítható – az édesipari termékeken, a mézen, lépes 
mézen, sajton, fűszeren, valamint a vendéglátó-ipari tevékenység 
keretében felszolgált készételen kívül – élelmiszer, élőállat.

(3) Vásáron csak vészmentes helyről hozott, érvényes hatósági igazo-
lással rendelkező, állategészségügyi szempontból árusításra alkal-
masnak minősített élőállat hozható fel és árusítható.

(4) Elhullott állat esetén az árus azonnal köteles a hatósági állatorvot 
értesíteni. A vásár területéről az állathullát eltávolítani csak a ható-
sági álltaorvos engedélyével lehet.

(5) Élőállat ketrecből, járműről árusítható.
(6) Vásáron, búcsún csak fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelelő 

és hamisítatlan élelmiszer árusítható a közegészségügyi és járvá-
nyügyi, az állategészségügyi és élelmiszer-egészségügyi és higiéni-
ai előírásokban foglaltak szerint. 

(7) Élelmiszer árusítása kizárólag asztalokról történhet, a nyersanya-
gokat az árusítás időtartama alatt védetten kell tárolni és elhelyez-
ni. Élelmiszer tiszta, védtetővel ellátott asztalról, állványról, edény-
ből, tartályból árusítható, nem helyezhető közvetlenül a padozatra, 
földre. Gyümölcs és zöldségféle tiszta ládából, kosárból, alátéttel 
ellátott zsákból, gyékényről is árusítható.

(8) Élelmiszer csak olyan körülmények között tárolható és árusítható, 
mely megfelel az élelmiszer-árusításra irányadó közegészségügyi, 
élelmiszer–higiéniai és állategészségügyi előírásoknak, és rendel-
tetésszerű használattal biztosított a forgalomba kerülő élelmisze-
rek jó minősége, tisztaságának megőrzése, valamint biztosítja a 
forgalomba kerülő élelmiszerek szükség szerinti hűtését.

(9) Közvetlen fogyasztásra kerülő csomagolatlan élelmiszert (tej, tej-
termék, kenyér, péksütemény, gyúrt tészták) a szennyeződés meg-
akadályozása végett letakarva kell árusítani. 

(10) Élelmiszert megízlelni csak úgy szabad, ha azt a vevő edényébe 
teszik.

(11) Az áru tárolására szolgáló tartály (edény, láda, kosár, stb.), csoma-
golóanyag minősége az előírásoknak meg kell, hogy feleljen (az áru 
íze, szaga, minősége ne károsodjon).

(12) Szakvizsgálatra szoruló áru (gomba, vágott állat, stb.) hatósági 
szakvizsgálat nélkül nem árusítható. 

(13) Mezőgazdasági őstermelő kizárólag a saját gazdaságában előál-
lított, termesztett zöldséget, gyümölcsöt, egyéb növényt, gombát, 
nem hőkezelt savanyított terméket, egyéb feldolgozott növényi 
eredetű terméket, mézet, lépes mézet, virágot, saját tenyésztésű, 
nevelésű állattól származó tejet, tejterméket, tojást, darabolás nél-
kül vágott és belezett szárnyast és nyulat, sertéshúsból előállított 
füstölt húst, étkezési zsírt, saját tenyésztésű, nevelésű élő haszonál-
latot, vadon betakarított, összegyűjtött terméket árusíthat. 

(14) Nem hőkezelt savanyított terméket, egyéb feldolgozott növényi 
eredetű terméket, továbbá sertéshúsból előállított füstölt húst, ét-
kezési zsírt az a mezőgazdasági őstermelő árusíthat, aki a terméket 
az élelmiszerekről szóló törvényben előírt létesítési és működési 
engedéllyel rendelkező üzemben állította elő és rendelkezik a ter-
mék forgalomba hozatalához szükséges jóváhagyott gyártmány-
lappal.

(15) A gombát árusítás előtt átvizsgálás és engedélyezés végett gomba-
szakértőnek kell bemutatni. Ha a gombaszakértő az árusítást enge-
délyezte, arról adott napra érvényes igazolást ad, melyet az árus az 
árusítás időtartama alatt jól látható helyen köteles tartani.

(16) A népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és fo-
tóművész csak saját alkotásait árusíthatja.

(17) Az egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek nem mi-
nősülő magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat hasz-
náltcikként vásáron alkalomszerűen árusíthatja. 

(18) A (17) bekezdés alkalmazásában alkalomszerűnek minősül a ha-
vonta legfeljebb két ízben történő árusítás.

(19) A (17) bekezdés alkalmazásában nem minősül használtcikknek a 
kozmetikai termék, a takarmány, az élelmiszer és az élvezeti cikk.

(20) Az egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek nem mi-
nősülő magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem 
folytathat, továbbadás céljára beszerzett árut nem árusíthat.

(21) A rendelet nem érinti:
a) az árusításra vonatkozó egyéb jogszabályi előírásokat,
b) azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek egyes 

áruk, termékek árusításához, vagy egyes árusító tevékenységek 
végzéséhez külön feltételeket állapítanak meg, továbbá 

c) azon jogszabályok rendelkezéseit, amelyek egyes áruk, termé-
kek vásáron, búcsún történő árusítását, vagy egyes árusító 
tevékenységek vásáron, búcsún történő végzését tilalmazzák.
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5. A vásár, búcsú fenntartása, üzemeltetése

8. §
(1) A vásár, búcsú fenntartója és üzemeltetője az Önkormányzat. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva Önkor-

mányzat megbízottja útján:
a) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével kije-

löli az árusítóhelyeket,
b) gondoskodik:

ba) a vásár, búcsú előkészítéséről, rendjének fenntartásáról, za-
vartalan lebonyolításáról, a vonatkozó jogszabályi rendel-
kezések betartásáról, annak ellenőrzéséről, szükség esetén 
– az illetékes hatóság bevonásával – intézkedik,

bb) az árusok elhelyezéséről, az asztalok számozásáról (1-35),
bc) megfelelő hulladéktárolóról, annak szükség szerinti fertőt-

lenítéséről, a keletkezett hulladék elszállításáról,
bd) a vásár területének, megvilágításáról, őrzéséről, tisztántar-

tásáról hó- és síkosság-mentesítéséről,
be) a helypénz és az egyéb jogcímen meghatározott díj besze-

déséről, elszámolásáról,
c) az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett naprakész nyil-

vántartás vezet az árusokról, amely tartalmazza az árus:
ca) nevét, lakcímét, székhelyét, 
cb) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi 

számát, őstermelői igazolvány-számát,
 és azt ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára 

bemutatja, hozzáférhetővé teszi.
d) a naptári évben tartandó összes vásárról a típus és időpont meg-

határozásával vásárjegyzéket készít és azt az Országos Vásár-
naptárban történő közzététel, valamint tájékoztatás céljából 
megküldi az illetékes hatóságoknak,

e) a vásár területén mobil illemhelyet, vízvételi lehetőséget, az elle-
nőrzések, hatósági vizsgálatok elvégzéséhez helyiséget biztosít.

6. Helyhasználat

9. §
(1) Vásáron. búcsúban árusítást csak helyhasználat alapján, a kijelölt 

árusítóhelyen lehet végezni.
(2) A helyhasználat egy napra szóló. 
(3) Az árus napi helyhasználatra a helyhasználat díjának megfizeté-

sét igazoló, dátumbélyegzővel ellátott nyugtával (a továbbiakban: 
helyjegy) szerez jogosultságot.

(4) Az árus a helyjegyet köteles magánál tartani. Amennyiben azt az 
Önkormányzat megbízottjának felhívására nem tudja bemutatni, 
köteles a helyjegyet az 1. melléklet szerinti pótdíjjal emelt mérték-
ben megváltani.

(5) A helyjegy másra át nem ruházható.
(6) A napi helyhasználat joga a helyjegy megváltásának napjára nyitás-

tól zárásig, vagy addig tart, amíg az árusítóhelyet a napi helyhasz-
nálatra jogosult árus kiüríti és elhagyja.

(7) Ugyanaz árusítóhely napijegy megváltása ellenében egy nap több-
ször kiadható, amennyiben azt a napi helyhasználatra jogosult 
árus kiüríti és elhagyja.

(8) Az igénybe vehető legkisebb árusítóhely 2 fm vagy 12 m2.

7. A helyhasználat díja

10. §
(1) A napi helyhasználatért helypénzt kell fizetni.
(2) A helypénz mértékét az 1. melléklet rögzíti.
(3) A helypénzt az árusítás időtartamától függetlenül egész napra meg 

kell fizetni.

(4) A helypénzt egyösszegben, az árusítóhely elfoglalása előtt kész-
pénzben kell megfizetni az Önkormányzat megbízottja számára.

(5) A helypénz alapja az árusítóhely alapterülete, élő állat árusítása ese-
tén a felhajtott állatok darabszáma.

(6) Az árusítóhely alapterületének nagyságát asztalról történő árusítás 
esetén folyóméterben, egyéb esetben négyzetméterben kell megál-
lapítani. Minden megkezdett folyóméter és négyzetméter egésznek 
számít.

(7) A helypénz tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi 
adót.

(8) Az Önkormányzat megbízottja az általa beszedett helypénzzel a 
tárgyhót követő hónap 5. napjáig számol el az Önkormányzattal.

8. Helyfoglalás

11. §
(1) Az árusítóhelyet a helypénz megfizetését követően lehet elfoglalni.
(2) A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
(3) Más árusoktól elkülönítetten kell elhelyezni az élelmiszert, az élőál-

latot és használtcikket árusítókat, valamint a mozgóbolti és a gép-
járműről árusítókat.

(4) A napi helyhasználók számára nem kötelező minden alkalommal 
ugyanazt az árusítóhelyet biztosítani.

(5) A helyhasználatot el kell utasítani, ha a vásár, búcsú tartására, ren-
dezésére szolgáló terület kihasználtsága további árus elhelyezését 
nem teszi lehetővé.

(6) Az árus az árusítóhelyet köteles a zárást követően 30 perc múlva 
kiüríteni és elhagyni.

9. Rendészeti szabályok

12. §
A vásáron, búcsún minden résztvevőnek be kell tartania a vonatkozó 
kereskedelmi, közegészségügyi, köztisztasági, állatvédelmi, állategész-
ségügyi, növény-egészségügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, építés-
ügyi, tűzrendészeti, tűzvédelmi, munkavédelmi, előírásokat, korláto-
zásokat.

13. §
(1) A mozgóbolti árusítás kivételével a vásár, búcsú területére közle-

kedési eszközzel csak áruszállítás céljából és csak az áru lerakásá-
nak és felpakolásának – maximum 30 percig tartó – idejére lehet 
behajtani.

(2) A fel- és lepakolás végeztével a közlekedési eszközzel a vásár, búcsú 
területét haladéktalanul el kell hagyni.

(3) A nyitástól a zárásig közlekedési eszközzel – feladatát teljesítő men-
tő, rendőrségi, tűzoltóautó, orvos kivételével - a vásár, búcsú terü-
letére nem lehet behajtani.

14. §
(1) Az árut úgy kell elhelyezni, hogy az közlekedést, gyalogosforgalmat 

ne akadályozza.
(2) A közlekedésre, menekülésre, árufeltöltésre szolgáló útvonalak más 

célra nem használhatók, nem foglalhatók, torlaszolhatók el.
(3) Az árusítóhely hulladékkal, az árusító tevékenységet nem szolgáló 

eszközökkel, használaton kívüli göngyöleggel nem foglalható el.

15. §
(1) Az árus köteles:

a) az árusítóhelyet és közvetlen környezetét a köztisztasági, köz-
egészségügyi, higiéniai előírásoknak megfelelően az árusítás 
időtartama alatt folyamatosan tisztán tartani,

b) az árusítás során az árusítóhelyen és annak közvetlen környe-
zetében keletkezett bárminemű hulladékot az árusítás időtar-
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tama alatt folyamatosan gyűjteni és azt a kijelölt gyűjtőben 
elhelyezni,

c) az árusítás kereteit meghaladóan termelt hulladék elszállításáért 
külön díjat fizetni vagy az elszállításról saját költségén gondos-
kodni,

d) eszközeit, felszerelését, megmaradt áruját elszállítani,
e) az árusítóhelyet tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban elhagyni,
f) az árusítóhelyet szerződésszerűen és rendeltetésszerűen hasz-

nálni, 
g) minden árut árujelzéssel ellátni,
h) az áru nevét, szokásos mértékegység szerinti eladási árát, osztá-

lyos jelzését jól látható és olvasható módon feltüntetni,
i) cégtábláját jól látható és olvasható módon szakmájának, nevé-

nek, címének, székhelyének, telefonszámának, amennyiben 
van, elektronikus levelezési címének feltüntetésével kihelyezni,

j) a vásárlók könyvét, és az árusításra jogosító dokumentumokat 
magánál tartani,

k) az ellenőrző szervnek az áru származására, eredetére, mennyi-
ségére, minőségére, árára, az árusító tevékenységére, jogosult-
ságára, a forgalomba hozatalra vonatkozó megfelelő felvilágo-
sítást megadni, dokumentumot magánál tartani, bemutatni,

(2) Az árus a számára kijelölt árusítóhelyet az Önkormányzat megbí-
zottjának engedélye nélkül nem változtathatja meg, másnak nem 
engedheti át, máshol nem árusíthat és árut, göngyöleget nem rak-
hat le.

(3) Az árus az általa okozott kárért vagy balesetért a polgári jog szabá-
lyai szerint tartozik felelősséggel.

(4) A vásáron, búcsún elhelyezett áru megőrzése, tárolása, kezelése az 
árus feladata, az áru elveszéséért, megromlásáért, értékcsökkené-
séért az Önkormányzat nem terheli felelősség.

(5) Az árus csak hitelesített mérleget, mérőeszközt, súlyt használhat.
(6) Ha az áru mérlegelése külön tároló felhasználásával történik, a tára 

súlyt jól látható és olvasható módon fel kell tüntetni.
(7) Romlott, romlásnak indult vagy egyéb ok miatt bűzt terjesztő áru a 

vásár, búcsú területére nem vihető be, ott nem tárolható.
(8) Hálózati elektromos áramot igénylő eszközhöz az árus csak az erre 

a célra az Önkormányzat által kiépített áramvételi helyről vételez-
het áramot.

16. §
A vásár, búcsú területére – az értékesítésre szánt, vagy mutatványos, 
szórakoztató célból bevitt állat, valamint vakvezető, vagy mozgáskor-
látozottat segítő kutya kivételével – állatot bevinni, a vásár, búcsú te-
rületén található állatot - az árus által végzett etetés kivételével - etetni 
nem szabad.

17. §
A vásáron, búcsúban viszonteladónak árusítani, viszonteladás céljára 
árut vásárolni, ügynöki tevékenységet végezni nem szabad.

18. §
A vásárló közönség a vásárlásban és gyalogosközlekedésben semmi-
lyen módon nem akadályozható.

19. §
A vásáron zenés műsorszolgáltatás nem folytatható.

20. § 
A vásár, búcsú területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen sza-
bad.

10. Egyéb rendelkezések

21. §
(1) Ha az árus az általa megváltott árusítóhelynél nagyobb területet 

foglal el, a különbözet után az 1. mellékletben meghatározott pót-
díjat köteles fizetni.

(2) Az árus hatósági felszólításra haladéktalanul köteles az árusítást 
abbahagyni, a vásár, búcsú területét elhagyni, a hatósági személy 
pedig köteles az árussal szemben a megfelelő hatósági intézkedé-
seket megtenni, kezdeményezni:
a) szabálytalan vagy jogosulatlan árusítás esetén,
b) ha az árus a vásár, búcsú működésére, rendjére vonatkozó sza-

bályokat a hatóság felszólítása ellenére ismételten megszegi.

11. Vegyes és záró rendelkezések

22. §
(1)  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Fadd Nagyközség Ön-

kormányzata képviselő-testületének a vásárok, búcsúk és piacok 
tartásáról szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete hatályát 
veszti.

(3)  Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a kereskedelem-
ről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról és a 
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm., rendelet, a 
vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 
szóló 59/1999. (VI. 8.) EüM rendelet és az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irány-
adók.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Záradék:
A rendelet 2021. szeptember hó 30. napján a helyben szokásos módon 
kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

1. melléklet a 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet-
hez

A vásáron, búcsúban alkalmazott helyhasználati díjak, 
pótdíj

I. Helypénz: 
1. Élőállat árusítása esetén:

 a) ló, szarvasmarha:                                                                                     250 
Ft/db/nap

b) sertés, csikó, öszvér, szamár, juh, kecske:                                                
200 Ft/db/nap

c) választási, süldő malac, borjú, tejesbárány, tejesgida:   
           120 Ft/db/nap

d) nyúl, kifejlett baromfi: 35 Ft/db/nap
e) előnevelt baromfi: 25 Ft/db/nap
f) napos baromfi: 15 Ft/db/nap

2. Asztalról történő árusítás esetén: 120 Ft/fm/nap
3. Egyéb esetben: 150 Ft/m2/nap
II. Pótdíj:
A pótdíj mértéke az I. pont szerint számított helypénz másfél-
szerese.
A díjak tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét!



18 Faddi Hírek

A 2005-ben elhunyt, 
ám azóta szentté 
avatott II. János Pál 
pápa Faddra érkezett. 
Ember nagyságúnál 
is nagyobb köztéri 
szobrát a katolikus 
templom parkjában 
Felföldi László pécsi 
megyéspüspök áldot-
ta meg 2021. novem-
ber 6-án, szombaton 
délelőtt. 

VA L L Á S

R E N D E Z V É N Y E I N K B Ő L

Kiss Lajos bogyiszlói amatőr festő munkáiból 
nyílt kiállítás a művelődési házban október 22-
én. A tárlatot nagy érdeklődéssel fogadta a faddi 
közönség.
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Debreceniné 
Ledneczki Erika

mukörömépítés
szolárium
kéz- és lábápolás

Szeretettel várom minden kedves 
régi és új vendégemet! 

7133 Fadd, Mátyás király utca 37.

Bejelentkezés:

Erika Nails & Solarium

Kéz- és lábápolás, mukörömépítés 
bejelentkezés alapján.

Szolárium a  facebook oldalon közzétett 
idopontokban, valamint fixen kedden, 

és csütörtökön 16:00-19:00 óráig!

+36 30/ 47-91-973

füllyukasztás, orrpiercing
•  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 

Házi készítésű, adalékanyag nélküli termékek 

Benis Brigitta  
regisztrált őstermelő kínálatából 

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: 06-30-957-32-16
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Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Fülöp János polgármester

Szerkesztőség címe: Művelődési Ház

7133 Fadd, Béke u. 1. Tel.: (74) 447-460

Szerkesztő: Pál Magdolna

E-mail: kulturfa@tolna.net,  

ikszt.fadd@gmail.com

ISSN: 2060-4165

Nyomdai munkák:  

ATOMIX Kft. Nyomdaüzem

Felelős vezető: Bese Tamás

Tördelés: Szabó Szabolcs, Schubert Miklós

KÖNYVELÉS 
FADDON

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.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!

Kvandukné Gracsik Judit

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

Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag 

Kereskedés

7133 Fadd,  

Táncsics M. u. 8.

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

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:

730-1600

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


