
  FALUNAP 
2022. Augusztus 06. szombat 

       Bartal park 
7.00   Gyermek horgászverseny 
8.00   Kispályás focikupa - a focipályán 

11.00 Habparty a Bartal parkban  

   Délután kezdődő főzőverseny: 
családok,baráti társaságok civil szervezetek  

és vendégeik közös programja 

A minták leadása 16.30 - 17.00 között. 

15.00 Little Stars modern tánc bemutató 

Alpolgármesteri köszöntő,véradók elismerése 

16.00 Kolompos mulatság - gyermekkoncert 

17.30 Tábori Emese és Berek Dániel műsora 

18.30 Szenior tánc 

18.45 Eredményhirdetés 

19.00 Kossuth Gergő bel canto énekművész - 

„Szóljon hangosan az ének!”-Retro koncert 

20.00 Utcabál! Zenél:Major László és Baros Gábor 

Délelőtt 10 órától folyamatosan: 
Kézművesség, körhinta, Cirkuszvarázs ugrálóvár, 
arcfestés, GringoBár büfé, vattacukor, jégkása, 
árusok, stb 

Műsorvezető: H. Horváth László 
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Kismanók nyári napjai
„Minden jó, ha a vége jó!” tartja a mondás, mi 
pedig tartottuk magunkat a mondáshoz. Számos 
programmal gazdagodtak gyermekeink a tanév 
végéhez közeledve is, mint ahogy az az aktív idő-
szakban is lenni szokott.

Május 24-én, kedden, hátizsákokkal a hátu-
kon, izgatott gyermekek közeledtek az óvoda ka-
puja felé, hiszen elérkezett a már olyan sokszor 
emlegetett „nagy kirándulás”. Idén Pécs volt az úti 
cél, ahol a Zsolnay negyed Bóbita Bábszínházának 
előadásán érezhette jól magát gyermek és felnőtt 
egyaránt. De hogyha már ilyen messzire elutaz-
tunk, gondoltuk, használjunk ki még több lehe-
tőséget, így látogatást tettünk a Pécsi Állatkertbe 
is. Minden évben, mikor szabadtéri program is 
tervbe kerül, aggódva lessük az előrejelzést, vajon 
kedvez- e nekünk az időjárás? Szerencsére idén 
sem húzta keresztbe számításainkat, így a hazafe-
lé vezető úton sok gyermek megfáradva ugyan, de 
élményekkel gazdagodva, alvással töltötte az időt. 

A Pumukli és Katica csoportos gyermekek so-
kat nem pihenhettek, hiszen két nap múlva a már 
régóta tervezett kirándulással folytatták élmény-
szerzéseik sorát, Lengyel – Annafürdő csodálatos 
fái között barangolták be az erdőt. A csoportok az 
adventi jótékonysági vásáron összegyűlt összeg ál-
tal tudták megvalósítani tervüket, ezzel együtt a 
gyermekekhez közelebb hozni a természet szere-
tetét és annak kincseivel való ismerkedést.

Sajnos a Pillangó csoport nem járt ilyen siker-
rel, számukra az időjárás nem kedvezett várszegi 
kirándulásuk megvalósításában. Bízunk benne, 
hogy legközelebb kedvezőbbek lesznek számuk-
ra is a körülmények a tervezett program napjára.

Ugyanebben a cipőben jártunk a gyermek-
nap megvalósításában is, amikor is egy gyors és 
azonnali átszervezést követően állomásainkat 
kénytelenek voltunk az időjárás bizonytalansága 
miatt zárt térbe áthelyezni, a légvár és habparti 
programokat pedig sajnos lemondani. Idén újra 
nyitott ajtókkal vártuk egész délelőtt tartó prog-
ramjainkra a szülőket, több–kevesebb sikerrel ak-
tív részesei is voltak a gyermekeikkel való közös 
élményszerzésnek. 

A játékkal töltött órákat megelőzően sor került 
a tehetséggondozás keretein belül Nagy Anita óvó 
néni és „gyermekei” „Így tedd rá!” táncbemutató-
jára, Ancsa óvó néni focis tehetségpalántáinak dí-
jazására, Ildi óvó néni sakk versenyének és a Kis-
okos matematika verseny eredményhirdetésére.

Bozsik programban aktívan részt vevő és 
az óvodai foci legjobban teljesítő gyermeke: 

Bán Levente Valentin (Pumukli csoport) 
lett.

A sakkverseny legjobban teljesítő tehet-
sége Smolek Réka (Maci csoport) volt.
Matematika verseny:
I. helyezett: Pató Martin (Pumukli cso-

port)
II. helyezett: Kiss Lili Réka (Süni csoport)
III. helyezett: Dömötör Léna (Nyuszi cso-

port)
Ezúton gratulálunk minden aktív résztvevő-

nek!
A hét elejét vidáman kezdő napokat folytat-

ta egy újabb készülődés, próbákkal és tanulással 
sűrítve, mely nem más, mint az iskolaérettséget 
igazoló óvodai ballagás. Az alkalomhoz illő de-
koráció, a megható zenék és műsorok meghozták 
minden csoportban az eredményt, szem aligha 
maradt szárazon, hiszen ez nem csupán egy bal-
lagás, hanem egy korszak lezárása. Egy olyan kor-
szaknak, melyet a gondtalan, játékos tevékenység 
után felvált a rohanó hétköznapok forgataga, tele 
követelményekkel, elvárásokkal és az új ismeretek 
tömkelegével. 

Szülők, nagyszülők, hozzátartozók mindegyi-
kében bizonyára megfogalmazódott az a kérdés: 
„Mikor nőtt meg ekkorára?”. Valóban… Aktív 
részeseiként éljük meg gyermekeink minden-
napjait, mert az idő rohan, bölcsisekből óvodások, 
óvodásokból iskolások lesznek, majd felnőtt em-
berekké válnak ők is. 

Kívánok minden leendő 1. osztályos gyermek-
nek boldog, sikeres iskolai éveket, szüleiket pedig 
kérem, segítsék, bátorítsák és dicsérjék gyerme-
keiket nagyon – nagyon sokat!

Elballagott óvodásaink helye sem marad so-
káig üres, hiszen a legkisebbek is elköszöntek 
megszokott bölcsis környezetüktől, ősztől kezdve 
folyamatosan várjuk őket a „nagyobbak” birodal-
mában.

Június második hetében egy utolsó megmé-
rettetésben vehettek részt a nagycsoportos fiúk, 
amikor is az erő játszotta a főszerepet és pünkösdi 
királyként került ki győztesen Sárközi Emánuel 
(Katica csoport). 

Június 15-i tanévzáró értekezleten ugyan hiva-
talosan is lezárta az óvodavezető a 2021/2022-es 
tanévet, az ovi ajtaja nyárra sem zárul be teljesen, 
hiszen felügyeletet biztosítunk a dolgozó szülők 
gyermekei részére. Bőrük épségének megóvására 
az udvaron töltött idő alatt a Süni csoport által 
„Van új kalap a nap alatt” pályázaton nyert nap-
tejek segítenek bennünket. Ezzel a lehetőséggel 
az óvoda összes csoportja több darab gyermekek 
számára használható, magas védőfaktorú krémet 
kapott és használt már a tanév befejezte előtt is. 
Köszönjük mind a Süni csoport dolgozóinak a pá-
lyázat elkészítését, mind a szavazó szülők, hozzá-
tartozók és segítő szándékú emberek szavazatát!

A háttérben már olykor-olykor készülünk az 
őszi kezdésre, akár csak egy dekorációs vagy fej-
lesztő játék ötletével, akár a dadus nénik a játékok 
és termek fertőtlenítésével, vagy a karbantartók az 
egészségügyi festéssel.

Viszont ennyire ne rohanjunk előre! Használ-
juk ki a nyár adottságait! 

Minden kolléganőmnek és olvasónak kellemes 
nyári időtöltést és balesetmentes szórakozást kí-
vánok!

 Kiss Anita
 óvodapedagógus, Pumukli csoport

Ó V O D A
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E G Y H Á Z I  É L E T

„Egy percre ma
Úgy néztem fel a csillagokra én, 
Mintha bámuló, nagy gyerekszememmel
Legelőször tekinteném…” (Reményik S.)

Június 18-án elballagtak a Faddi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola nyolcadik osztályos tanu-
lói. A szép és megható ünnepi búcsúzónak eb-
ben az évben is a Bartal Park adott otthont. Az 
ünnepély a hetedikes diákok közreműködésé-
vel zajlott, szülők és pedagógusok jelenlétében. 

A műsoron Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tanke-
rületi Központ igazgatója is tiszteletét tette.

Márkus Tiborné igazgatónő elbúcsúzott a 
diákoktól, és díjakat adott át az arra érdeme-
seknek. Az év végzőse  Mácsik Fédra Anita 8. a 
osztályos tanuló lett.

Sok sikert, és kitartást kívánunk a ballagók-
nak elkövetkezendő tanulmányaikhoz, és az 
életük további alakulásához.

„Az emberben ott rejlik az egész világ, s ha 
tudod, hogyan szemléld, és hogyan tanulj be-
lőle, a kapu előtted, a kulcs pedig a kezedben.” 
(Jiddu Krishnamurti)

 Székelyi Judit

I S K O L A

„Hasonló a Mennyek Országa a mustár-
maghoz, amelyet fog az ember, és elvet a 
szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden 
magnál, de amikor felnő, nagyobb minden 
veteménynél, úgyhogy eljönnek az égi ma-
darak, és fészket raknak az ágai között.”
 (Mt 13,31-32)

„Egy hölgy azt álmodta, hogy a piacon 
egy újonnan nyílt üzletbe lép be. A legna-
gyobb megdöbbenésére Isten állt a pult 
mögött.
– Mit árulsz itt? – kérdezte a hölgy.
– Mindent, amit a szíved kíván. – mondta 
Isten.

A hölgy alig akart hinni a fülének. Elhatá-
rozta, hogy a legjobbat kéri, amit az em-
ber csak kívánhat magának:
– Szeretnék békét a lelkem számára, és 
szeretetet és boldogságot. És bölcs is sze-
retnék lenni, és soha többé nem akarok 
félni. – mondta a hölgy.
Rövid gondolkozás után még hozzáfűzte:
– Nem csupán a magam számára, hanem 
minden ember számára a földön kérem 
ezt.
Isten elmosolyodott:

– Azt hiszem kedvesem, hogy félreértet-
tél engem. – mondta Isten.
Mi itt nem árulunk gyümölcsöket, hanem 
csak a magokat.”

Ludgen Hohn – Morisch: Minden 
napra egy jó szó. Herder, Freiburg 
2005. Fordítás: Csomós Balázs.

Szeretettel várunk mindenkit vasárna-
ponként 10 órára istentiszteleteinkre, 
hogy Isten Országa és a szívünkbe elve-
tett magok Isten áldásai által növekedje-
nek, és gyümölcsöt teremjenek.

Csomós Balázs
református lelkipásztor

Ismét búcsúzunk…
A 2021/2022-es tanév szorgalmi időszakának 
vége intézményünkben ismét a búcsú időszaka 
volt. Két kollégánk: Nagyné Fodor Irén és Nyig-
rényi Edit 40 év munkaviszony után jól megér-
demelt pihenésüket kezdik meg.
A nyugdíjba vonulás nagy dolog, és meghatá-
rozó pillanat egy ember életében. Egy fejezet 
lezárul, és elkezdődik egy új.
Nagyné Fodor Irén: Pedagógusi pályáját 1981-
ben kezdte Kajdacson, majd 1982-től a nyugdíj-
ba vonulásáig a Faddi Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában tanított. Oktató-nevelő munkáját a 
kezdetek óta mindig is az igényesség jellemezte. 
Türelmessége, személyes példamutatása tanítói 
munkája során is megismerhető volt, hiszen a 
nevelés, a mindennapi tanári munkájában nagy 
hangsúlyt kapott. A nevelőtestület azon tagja, 
aki a tehetséggondozás és a felzárkóztatás el-
kötelezett híve. Lelkiismeretesen, szeretettel 
gondoskodott a rábízott gyerekekről. Munká-
jában a rendszeresség, pontosság és precizitás 

volt megfigyelhető. Munkabírása és tempera-
mentuma példa volt az egész tantestület szá-
mára. Pályafutása alatt igyekezett minél jobb 
ember és jobb pedagógus lenni. Hosszú éveken 
át dolgozott azon, hogy a kezei között felnövő 
gyermekek becsületes, a munkájukat szerető, 
boldog felnőttekké válhassanak, valamint hogy 
munkatársai jó szívvel emlékezzenek majd az 
együtt töltött időkre. Az eltelt több mint 40 év-
ben a folyamatos kihívások éltették. Szakmailag 
jól felkészült, alkotó pedagógus. Nem ismert fá-
radtságot, betegséget, munkáját mindenek elé 
helyezte. Ez adott neki mindig új erőt. 

Nyigrényi Edit: Mindig is nagyon szerette a 
gyerekeket, ezért választotta a tanítást hivatá-
sául. Tudatosan készült a pedagógus pályára. 
Az általános iskola elvégzése után a paksi Vak 
Bottyán Gimnáziumba járt orosz tagozatra. 
Érettségi után a Kaposvári Tanítóképző Főiskola 
Szekszárdi Kihelyezett Tagozatára jelentkezett 
tanítói szakra. Faddon kezdett tanítani, majd kis 
kitérő után visszakerült az első munkahelyére, 
azóta is itt tanított.

A matematika különösen szívügye volt min-
dig is, ezért végezte el a matematika műveltség-
terület szakot. Sok türelemmel, kitartással igye-
kezett megszerettetni ezt a sokaknak nehéznek 
tartott tantárgyat. Minden órájára rendkívül 
alaposan, rengeteg feladattal készült.   Azzal is 
büszkélkedhet, hogy rendszeresen vett részt 
diákjaival különböző iskolán belüli és kívüli 
rendezvényeken, versenyeken, ahol a diákokkal 
próbálta megszerettetni a reál tudományokat.

Hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
 Márkus Tiborné intv.

Áldás, békesség!

Augusztus 23. 8.00: Javítóvizsgák; Augusztus 29. Tankönyvosztás a felső tagozatosoknak a Váci utcai épületben; 
Augusztus 30. Picur tábor; Augusztus 30. Tankönyvosztás az alsó tagozatosoknak a Váci utcai épületben.i
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Így telt a tanév a „Gárdonyiban”

A tanévet 263 aktív tanulóval zártuk. 
Elballagott két nyolcadik osztályunk. 
Növendékeink többsége sikeresen tel-
jesítette a tantervi követelményeket. 
Kitűnő tanulóink száma: 27 fő. 4 tanu-
ló- Kirtyán Zita 4.b, Papp Júlia 5.b, Len-
csés Bence 7.a , Mácsik Fédra Anita 8.a 
–nyerte el az „Év tanulója” , „ Év vég-
zőse” címet. Gratulálunk diákjainknak!

Lemorzsolódásban érintett (3-as ta-
nulmányi átlag alatti) tanulóink száma 
14 fő, a tavalyi tanévhez képest javulást 
mutat. 13 tanulónknak kell augusztus-
ban egy vagy több tantárgyból javító-
vizsgát tennie, 4 tanulónak pedig évet 
kell ismételnie. 

Oktatáshoz szükséges tárgyi felté-
teleink folyamatosan bővülnek. Ebben 
a tanévben teljesen megújultak a vizes 
blokkok a Mátyás király utcai épüle-
tünkben. A Váci utcai épületben 4 tan-
terem, az irodák, a teakonyha parket-
tája, a Mátyás király utcai épületben 3 
tanterem parkettája újult meg, valamint 
a központi épületben 1 tanterem PVC 
burkolatának cseréje is megtörtént. Kö-
szönjük a Szekszárdi Tankerület támo-
gatását!

Nehéz, ám a fáradtság mellett szép 
eredményeket is hozó tanéven vagyunk 
túl. Módosuló pedagógiai elvek mentén 
kezdtük meg a közös munkát, s válasz-
tott utunkat következetesen jártuk, ne-
hezebb időszakokban sem torpantunk 
meg. Fő elképzelésünk, hogy a Faddi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola néhány 
éven belül nyerje vissza egykori jó hír-

nevét, s azt a célt tűztük ki magunk elé, 
hogy e folyamat tartós alapjait már a 
most befejeződő tanévben is letegyük. 

Egyik többször hangoztatott alapel-
vünk, hogy – mivel az iskola nem ver-
senypálya – ne a többi iskolát akarjuk 
megelőzni, hanem a mi korábbi, illetve 
jelenbéli önmagunkhoz képest akar-
junk – lehetőleg minél több dologban 
– előrelépni. E munkának köszönhe-
tően, a 2021. évi Országos Kompeten-
ciamérésben (OKM) az Oktatási Hivatal 
által 2022 júniusában közzétett listán, 
az OKM adatai alapján a legtöbb hozzá-
adott pedagógiai értéket teremtő ma-
gyar iskolák közé került intézményünk.

Egyik nagyon fontos megoldásra 
váró problémánk továbbra is, hogy ta-
nulóink igazolatlan hiányzásait meg-
szüntessük. Sajnálatos módon az idei 
tanévben 36 diákunk nem tudta igazol-
ni hiányzásainak egy részét. 5 tanulónk 
ellen a jogszabályoknak megfelelően 
szabálysértési eljárást kezdeményez-
tünk, mert igazolatlan mulasztásainak a 
száma elérte a 30 tanórát. A következő 
tanév egyik fő feladata lesz, hogy eze-
ket a számokat csökkentsük és háziren-
dünkben foglaltakat minél jobban meg-
ismertessük a szülőkkel és diákjainkkal. 
Ebben a munkában sok segítséget kap-
tunk a Család- és Gyermekvédelmi 
Szolgálattól. Köszönjük támogatásukat!

A tanév során sok színes, értékes 
programunk volt. Új programokat ve-
zettünk be, eredményesen. Ilyen volt 
az Arizona program, Boldog iskola 

program, stratégiai játékok oktatása, 
robotica szakkör. Intézményünk ren-
delkezik lego robotok építéséhez szük-
séges készletekkel, ezért 6 pedagógus 
elvégzett ehhez kapcsolódó képzést, két 
pedagógusunk pedig kísérletképpen ro-
botika szakkört szervezett, nagy siker-
rel. Ezeket a programokat a következő 
tanévben folytatni szeretnénk.

Hagyományainknak megfelelően az 
5. és 8. évfolyamos tanulók színvonalas 
műsorral készültek a községi ünnepé-
lyekre.

Fontos hónap volt iskolánk számára 
az április. Ekkor voltak ugyanis a jövő 
tanévre szóló első osztályos beiratko-
zások. A következő tanévben ismét két 
első osztály indítására van lehetősé-
günk.

Országos programokhoz is csatla-
koztunk. Idei évben 4. alkalommal az 
Európai Diáksportnaphoz. Ezen a na-
pon a tanulók különböző sport felada-
tokat teljesítettek. Második alkalommal 
regisztráltunk a Digitális témahét 
projekthez, melynek kapcsán az alsó 
tagozatosok megismerkedtek a lovagi 
élettel, a felsősök 5-6. évfolyamon a Pe-
tőfi Sándor János vitéz című művét dol-
gozták fel kicsit másképp, mint ahogy a 
tananyag tartalmazza, míg a 7-8. évfo-
lyamosok az emeletes iskola épületének 
95 éves fennállása kapcsán a levéltárban 
gyűjtöttek anyagot. Fenntarthatósági 
témahéten az alsósok újrahasznosított 
anyagokból játékokat készítettek , a fel-
sősök szépítették az iskola udvarát, va-

I S K O L A
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lamint szemetet gyűjtöttek a faluban. E 
témahét kapcsán intézményünk a me-
gye legaktívabb iskolája címet nyerte el. 
Mindkét programsorozatot sikeresen 
megvalósítottuk. Az alsó tagozatosok – 
már nem először- részt vettek az OÉTI 
által szervezett Happy Hét program 
sorozaton.

Amikor a vírushelyzet már lehetővé 
tette, nevelőink számos iskolán kívüli 
programra vitték, utaztatták el tanít-
ványainkat. Lázár Evin programnak 
köszönhetően minden diák eljutott 
színházba vagy cirkuszba, múzeum-
ba, állatsimogatóba. Nagy örömünkre 
az idei évben ismét 3 hangversenyen 
vehettünk részt a Faddi Gyermekekért 
Alapítványnak, a Faddi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak, Fadd Nagyköz-
ség Önkormányzatának köszönhetően. 
Köszönjük támogatásukat!

Tanulóink az idei évben is számos 
rangos megmérettetésen vettek részt. A 
teljesség igénye nélkül a legeredménye-
sebben teljesítő diákjaink:

Kaán Károly Természetiismereti 
verseny megyei fordulójában összetett-
ben Papp Júlia 2., Sáfrány Míra 3. helye-
zést ért el. Országos fordulóban Papp 
Júlia 23. helyezett lett és különdíjat ka-
pott.

25. Kárpát-medencei Simonyi 
Zsigmond helyesírási verseny me-
gyei fordulójában 2. helyezést ért el 
Papp Júlia.

Nemzetközi Kenguru Matemati-
kaverseny megyei fordulójában 4. he-
lyezést ért el Bereczki Kármen, 6. helye-
zést ért el Tóth Jázmin, 7. helyezést ért 
el Papp Júlia.

Karate Európa bajnokságon: Kir-
tyán Zita egyéni formagyakorlatban 1. 
helyezett lett,

Kirtyán Gábor egyéni 3 pontos küz-
delemben   1. helyezett lett, egyéni 1 
pontos küzdelemben  3. helyezést ért el. 
Csapat versenyszámokban:10-13 éves 
vegyes csapat formagyakorlatán - Kir-
tyán Zita-Lukács Bence – az 1. helyet 
szerezte meg, 12-15 éves csapat küzde-
lemben - Kirtyán Gábor 3.helyezett lett. 
WKF Diákolimpián Deli Kíra egyéni 
küzdelemben utánpótlás U14-es kate-
góriában 3. helyezést ért el. WKF Ma-
gyar Bajnokságon Varga Kolos egyéni 

küzdelemben U14 utánpótlás kategó-
riában 3. helyezést ért el.

Mármarosi Kupa Tolna elne-
vezésű versenyen 5000 m kajak ver-
senyszámban 9. , Kammerer Zoltán 
Regionális Akadémia Kupán kajak ver-
senyszámban 11. helyezést ért el Csehák 
Fédra. A 31. Országos Táncművészeti 
Elődöntőben moderntánc kategóriá-
ban 3., a 10. Országos Kortárs-Modern 
Táncművészeti Fesztivál döntőjében 
moderntánc kategó-
riában 1. helyezést ért el 
Csehák Kata 6.a osztá-
lyos tanuló. 

Megyei Bozsik ku-
pán a legtöbb mérkőzést 
nyerte a faddi iskola csa-
pata: a csapat tagjai: Ba-
ros Dániel, Benkő Zsom-
bor, Horváth Barna, 
Lakatos László, Nyirati 
István, Sáfrány Míra, 
Sándor Zalán.

A Magyar Labdarúgó Szövetség OTP 
Bank Bozsik programjának Fair play dí-
ját  kapta: Benkő Zsombor 3. a osztályos 
tanulónk .

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat által meghirdetett rajz-
pályázaton: Karaszi Mária 5.a osztá-
lyos tanulónk különdíjat kapott. Gra-
tulálunk diákjainknak és a felkészítő 
pedagógusoknak!

Márciusban és májusban már hagyo-
mány szerint vendégül láttuk a leendő 
első osztályosokat kézműves és sport-
foglalkozásra. Augusztusban pedig vár-
juk őket majd a Picur táborunkba.
Két év kihagyás után májusban ismét 
megrendeztük a Gárdonyi napot a szü-
lők közreműködésével és támogatásá-
val, melyet ezúton is köszönünk nekik! 
Az iskola eseményeiről a gardonyisuli.
hu honlapunkon és az iskola facebook 
csoportjában folyamatosan tájékoztat-
tuk a szülőket, érdeklődőket.
Május hónapban sikeres minősítő vizs-
gát tett kitűnő eredménnyel Szlanyinka 
Dóra tanító néni. Ezúton is gratulálunk! 
Tanfelügyeleti ellenőrzésen vettek részt: 
Fehér Andrea, Gerendai Mariann, Vida 
Andrea pedagógusok. A tanfelügyeletet 
végző szakértők mindhárom pedagógus 

munkáját kiválónak minősítették. Szív-
ből gratulálunk, és további sikereket kí-
vánunk nekik! 
Fehér Andrea tanítói képesítése mellé, 
új képesítést szerzett matematika mű-
veltség területen.
Az idei tanévben a Szekszárdi Tan-
kerület Elismerő Oklevelét kapták, 
a jövő nemzedékéért végzett áldoza-
tos nevelő-oktató munkájukért Fehér 
Andrea, Rábóczki Dóra, Bali Ervin pe-

dagógusok. Gratulálunk nekik, további 
munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Ebben a tanévben is komoly munkát 
tudhatunk magunk mögött: terveztünk, 
szerveztünk, küzdöttünk, bosszankod-
tunk, szenvedtünk, izgultunk és örül-
tünk az eredményeinknek, a sikereink-
nek, nem utolsó sorban és mellesleg 
neveltünk, tanítottunk. Ebben a mun-
kában benne van tantestületünk pozitív 
hozzáállása, a nevelés-oktatást segítők 
áldozatos munkája és az iskola vala-
mennyi dolgozójának segítőkészsége.
Néha nehezítette a szakmai munkát a 
megbetegedések száma miatti magas 
pedagógushiányzás, ami az amúgy is jó 
és folyamatos munkát végző pedagógu-
sok terhelését időnként nagyon-nagyon 
megemelte. Mind ezek ellenére sikeres 
évet zártunk az oktató munka eredmé-
nyessége és a gyermekeink neveltsége 
területén is.

Az intézmény pedagógusainak és pe-
dagógusok munkáját segítő kollégák-
nak, akik most szabadságukat töltik, 
kellemes és tartalmas pihenést kívánok, 
hogy augusztus végén újult erővel kezd-
hessük meg a 2022/2023-as tanévet.

Márkus Tiborné
intézményvezető

I S K O L A
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Fadd Nagyközség 
Önkormányzata 

képviselő-testületének 
8/2022. (V. 30.) önkormányzati 

rendelete a nagyközség 
szabályozási tervéről és helyi 
építési szabályzatáról szóló  

12/2017. (viii. 29.) 
önkormányzati rendelet 

módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekez-
dés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. 
§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint 
az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrende-

zési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrende-
let 9. mellékletében biztosított vélemé-
nyezési jogkörében eljáró szervek véle-
ményének kikérésével a következőket 
rendeli el:

1. §
Fadd Nagyközség szabályozási tervé-
ről és helyi építési szabályzatáról szóló 
12/2017. (VIII. 29.) önkormányzati ren-
delet (továbbiakban Rendelet) 16. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„(2) Az Má jelű övezetben épületet el-
helyezni legfeljebb 3%-os beépítettséggel 
lehet.”

2. §
A Rendelet a következő 5/a. alcímmel 
egészül ki:

„5/a. Általános előírások

5/A. §
Fadd közigazgatási területén belül szál-
láshely szolgáltatásként, vagy folyama-
tosan 2 óra időtartamot meghaladó tar-
tózkodásra szánt lakókocsit, lakóautót, 

huzamos tartózkodás célját szolgáló 
gépjárművet, illetőleg késztermékként 
az építési helyszínre szállított mobil-
házat, mobil- és tengeri konténert elhe-
lyezni nem lehet.”

3. §.
A Rendelet 16. §-a a következő bekez-
déssel egészül ki:
„(3) Az Má-2 jelű övezetben épületet el-
helyezni legfeljebb 8%-os beépítettséggel 
lehet.”

4. §.
A Rendelet 2. melléklete jelen rendelet 
1. melléklete szerint módosul.

5. §

Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő na-

pon lép hatályba.
(2) A hatálybalépést megelőzően érke-

zett és jogerősen még el nem bírált 
ügyekben jelen rendelet akkor al-
kalmazható, ha a rendelet a kérelem 
tárgyára vonatkozóan kedvezőbb el-
bírálásokat tartalmaz.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Záradék:
E rendelet 2022. május hó 30. napján a 
helyben szokásos módon kihirdetésre 
került.

 Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata 

képviselő-testületének 

önkormányzati rendeletei teljes 

terjedelemben megtalálhatóak a 

település honlapján:

www.fadd.hu

Tisztelt Faddi Választópolgárok!
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy Fadd Nagyközség Helyi 
Választási Bizottsága 2022. szeptember 11. napjára tűzte ki 
az időközi polgármester-választást. 
Az időközi polgármester-választáson indulni szándé-
kozók az ajánlásokat 2022. július 23. és augusztus 8. kö-
zötti időszakban gyűjthetik.

A polgármester-jelöltekre a választópolgárok 2022. szeptem-
ber 11-én 6.00 órától 19.00 óráig adhatják le szavazataikat.

További információért Dr. Percsi Elvira jegyzőhöz, a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetőjéhez tudnak fordulni.
 Faddi Helyi Választási Iroda

1. melléklet a(z) …../2022. (……) önkormányzati rendelethez
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FADDI NYUGDÍJAS EGYESÜLET tagjai meghívásra 
május 27-én az igali és június 30-án a kiskunmajsai gyógy-
fürdőbe látogattak, ahol regionális nyugdíjas találkozón vet-
tünk részt. Az egész napos műsoros rendezvény mellett élvez-
hettük a gyógyvizet. A nagy hőség ellenére két igen kellemes 
kirándulás volt .Mindkét kirándulás alkalmával kedvező be-
lépőjegyet és mérsékelt árú ebédet vehettek igénybe nyugdí-
jasaink, amit köszönünk Molnárné 
Icának, aki ezeket megszervezte.
Június 9-én a Tengelic-Szölőhegyi 
nyugdíjasok meghívására egy vi-
dám, játékos sportdélutánon vol-
tunk.
Június 18-án a Tolna Megyei Éle-
tet az Éveknek dalos találkozóján 

Tamásiban Horváthné Ági két csodálatos dallal kápráztatta 
el a résztvevőket. Hangszeres kísérője Fojdl Antal harmoni-
kás volt. Köszönjük Ági, hogy példaértékű felkészültségeddel 
képviselted nyugdíjasainkat itt is.
Július 29-én Fadd ad otthont a nyugdíjasok megyei sportnap-
jának. A részt vevő18 egyesület csapatai „versenyeznek”, majd 
egy vidám fehérasztalos délutánnal zárjuk a napot. 

FELHÍVÁS „Fadd Nagyközségért”  
kitüntető díj adományozására

Tisztelt Faddiak!
Fadd Nagyközség Önkormányzata a településért hosszabb 
időn keresztül, folyamatosan kiemelkedő munkát végző 
állampolgárok, vagy közösségek tevékenységének elisme-
résére „Fadd Nagyközségért” elnevezéssel kitüntető díjat 
alapított.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozható 
azoknak a polgároknak, vagy közösségeknek, akik Fadd 
közművelődéséért, kulturális színvonalának emeléséért, 
sportéletének fejlesztéséért, illetve egyéb szellemi, erkölcsi 
és anyagi értékeinek gyarapítása, hírnevének öregbítése te-
rén kiemelkedő munkát végeztek.

A „Fadd Nagyközségéért” kitüntető díjat évente egy al-
kalommal, egyszerre legfeljebb két állampolgárnak, vagy 
közösségnek lehet adományozni. A kitüntetés posztumusz 
is adományozható. A kitüntetés átadására minden évben az 
október 23-i ünnepi megemlékezés alkalmával kerül sor.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díjra javaslatot tehet 
az Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, bizottsága, 

a Polgármester, az Önkormányzat intézményének vezetője, 
továbbá a nagyközség polgárai.

A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat minden évben leg-
később szeptember 15-ig írásban, a mellékelt adatlap ki-
töltésével kell eljuttatni a Polgármesterhez.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a kitüntetésre javasolt személyek, közösségek nevét, 
• munkásságuk ismertetését. 

A felhívás és az adatlap letölthető az Önkormányzat hon-
lapjáról (www.fadd.hu), valamint igényelhető a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán.

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

Várjuk megtisztelő javaslataikat.

 Fadd Nagyközség Önkormányzata

K Ö Z É R D E K Ű

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

FADDI BORÓKA kórus idei első 
fellépése a Trianoni megemlékezé-
sen volt, majd ezt követően megkez-
dődött a templom napi felkészülés. 
Három szólamú kórusművek mellett 
egyházi népénekek gyakorlására ke-
rült sor heti két alkalommal. Bizony, 
a nagy meleg egy kicsit próbára tet-
te a tagokat, de a művelődési házzal 
való egyeztetéssel az esti órákban 
voltak a próbák. A misén résztvevők 
és akik a délutáni Tolnatáj Tv felvé-

telét megnézték elismeréssel nyilat-
koztak a kis létszámú kórus énekéről.
Július 10-re Bátya község hívta meg a 
Családi napjára a kórust. Dalcsokor-
ral készült a csoport. Egy igen kelle-
mes sikeres fellépés volt. A vendég-
látók nagy szeretettel vették körül 
a csoportot. Jó lenne, ha több ilyen 
fellépés szerveződne. Köszönjük Ba-
kosné Margitkának, aki szervezte ezt 
a fellépést.
 Ádámné Irén

Fotó: Balogh Zoltánné
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 10/2022. (v. 30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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

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

2. §
(1) A Képviselő-testület a 2021 évi zár-

számadás címrendjét az Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelettel 
azonosan állapítja meg. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó 
Önkormányzat, az önállóan műkö-
dő és gazdálkodó Faddi Polgármes-
teri Hivatal (a továbbiakban: Hiva-
tal), valamint az önállóan működő, 
de saját gazdasági szervezettel nem 
rendelkező Faddi Kismanók Óvoda 
(a továbbiakban: Óvoda) költség-
vetési szervek külön-külön alkotnak 
egy-egy címet.

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

3. §
(1) A Képviselő-testület a 2021. évi zár-

számadás főösszegeit 
a) 1.167.893.000,- Ft bevétellel, 

és
b) 1.014.764.000,- Ft kiadással
 jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetése összevont 
mérlegét a 2. melléklet, az 
Önkormányzat kiadásainak 
és bevételeinek mérlegét a 
4. melléklet a Polgármesteri 
Hivatal bevételeinek és 
kiadásainak mérlegét az 5. 
melléklet, a Faddi Kismanók 
Óvoda bevételeinek és 

kiadásainak mérlegét a 6. 
melléklet foglalja magában.

(3) Az Önkormányzat működési célú 
bevételeinek és kiadásainak mérle-
gét, felhalmozási célú bevételeinek 
és kiadásainak mérlegét a 3. mellék-
let rögzíti.

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

(5) Az Önkormányzat felújítási kiadá-
sainak teljesítését a 8. melléklet mu-
tatja be felújításonként. 

(6) Az Önkormányzat 2021. évi adóssá-
got keletkeztető ügyletekből és ke-
zességvállalásokból fennálló kötele-
zettségeihez rendelt bevételeket a 9. 
melléklet taglalja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormány-
zat 2021. évi saját költségvetésének 
teljesítését 1.127.114.000,- Ft be-
vétellel és 974.048.000,- Ft kiadás-
sal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Hivatal 
2021. évi költségvetésének teljesí-
tését az 5. mellékletnek megfele-
lően 183.852.000,- Ft bevétellel és 
183.796.000,- Ft kiadással fogadja 
el. 

(9) A Képviselő-testület az Óvoda 
2021. évi költségvetésének teljesí-
tését 94.679.000,- Ft bevétellel és 
94.670.000,- Ft kiadással a 6. mel-
léklet alapján hagyja jóvá. 

4. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormány-

zat 2021. költségvetési évben telje-
sített céljelleggel juttatott működési 
célú és felhalmozási célú támoga-
tásait a 10. melléklet szerint hagyja 
jóvá.

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

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adóssá-
got keletkeztető ügyletekből és ke-
zességvállalásokból fennálló kötele-
zettségeit a 12. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat által felvett hite-
lek és kibocsátott kötvények alakulá-
sát, következő évekre kiható kötele-
zettségeket a 13. melléklet rögzíti.

(5) Az Önkormányzat által 2021. évben 
nyújtott közvetett támogatásokat, 
kedvezményeket és mentességeket a 
14. melléklet foglalja magában.

5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormány-

zat 2021 évi költségvetési gazdálko-
dásának maradványát a 15. mellék-
let szerint hagyja jóvá. 

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési 
szervei maradványa 153.074.410.- 
Ft, mely kötelezettséggel terhelt ma-
radvány, azt a 2021. évi költségvetés 
végrehajtása során a 2019.-2021. 
évben vállalt, a következő évekre át-
húzódó, 2021. évben és az azt követő 
években esedékes fejlesztési célú kö-
telezettségek kifizetéseire kell fordí-
tani. Az alaptevékenység szabad ma-
radványa 55.749,- Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormány-
zat 2021. december 31-i állapot sze-
rinti vagyonát 2.695.621.441,- Ft-
ban állapítja meg. Az Önkormányzat 
részletes vagyonmérlegét a 16 mel-
léklet mutatja be.

(4) A Képviselő-testület az Önkormány-
zat mérleg szerinti eredmény-kimu-
tatását a 17. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

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

(6) A Képviselő-testület a 2021. évi lét-
számgazdálkodásról szóló, a 2021. 
évi létszámterv teljesítéséről készí-
tett kimutatást a 22. mellékletben 
foglaltak szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

6. §
A rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba és 2023. január 1. napján 
hatályát veszti.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2022. május hó 30-án a hely-
ben szokásos módon, a Faddi Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel, kihirdetésre került.

 Dr. Percsi Elvira jegyző
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K Ö Z É R D E K Ű

Menetidő
Travel time

1121  52'-57' 04:35 05:56 04:35 05:56 05:56

1121  149'-164' 04:35 05:56 04:35 05:56 05:56 31 13:56

1121  159'-174' 04:35 05:56 04:35 05:56 05:56 31 13:56

1121  54'-69' 04:35 05:56 04:35 05:56 05:56 31 13:56

 9'-31' 04:35 05:56 06:47 I 06:51 18 07:44 09:35 10:35 04:35 05:56 06:47 18 07:44 05:56 18 07:44 08:35 12:52

13:55 14:46 16:05 17:36 18:45 20:05 21:31 08:35 10:35 12:52 13:55 31 13:56 14:35 17:20 22:47

22:47 14:40 16:05 18:45 22:47

1121  81'-96' 04:35 05:56 04:35 05:56 05:56 31 13:56

 10'-14' 05:49 06:47 10:35 12:21 14:46 15:10 I 16:20 06:47 10:35 14:40 15:10 06:47 08:35 14:35 20:14

17:20 18:27 18:45 20:59 22:44 18:27 18:45

 21'-49' 04:35 05:56 06:47 I 06:51 18 07:44 09:35 10:35 04:35 05:56 06:47 18 07:44 05:56 18 07:44 08:35 31 13:56

13:55 14:46 16:05 17:36 18:45 20:05 21:31 08:35 10:35 13:55 16:05 14:35 17:20 22:47

22:47 18:45 22:47

5458  118' 18 07:44 18 07:44 18 07:44

A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / Due to the special features of road traffic, schedule is subject to change.

Az év végi ünnepi időszakban járataink a fentiektől eltérően közlekedhetnek.

18 nyári tanszünetben naponta /
31

I iskolai előadási napokon /
 x:xx Budapest-bérlettel nem vehető igénybe / Érvényes: 2022. június 16-ától

Munkaszüneti napokon
Sunday ⑦

tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon, kivéve december 26-án /

FADD, AUTÓBUSZ-VÁRÓTEREM

Vonalszám

Line number

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
From Monday to Friday ①−⑤

Szabadnapokon

Saturday  ⑥

Célállomás / Destination

Siófok, Autóbusz-állomás

Paks, Autóbusz-állomás
1121

5400

5458

5400

Gerjen, Autóbusz-váróterem

Dunaújváros, Dózsa Mozi

1121

5400

5458

Dunaszentgyörgy, Béke tér

Dunaföldvár, Autóbusz-állomás

Budapest, Népliget aut. pályaudvar

Budapest, Kelenföldi Erőmű

Bölcske, Autóbusz-váróterem

Le
tö

lté
s 
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Menetidő
Travel time

 1'-2' 04:15 04:37 04:40 04:40 04:53 05:00 05:10 04:40 05:00 06:06 06:30 04:54 06:55 25 07:05 98 07:40

05:55 06:10 06:20 06:30 06:37 06:40 I 06:50 07:05 98 07:40 09:05 09:35 08:49 09:05 09:35 10:30

07:07 TT 07:10 I 07:20 98 07:40 I 08:33 09:05 09:35 10:30 10:55 11:30 13:00 10:55 11:30 13:11 14:05

10:30 10:55 11:30 12:27 12:50 13:00 14:05 13:19 14:05 14:35 15:12 14:35 16:05 16:35 17:20

14:25 14:35 14:45 15:07 15:12 15:45 16:11 15:26 16:35 17:20 17:27 19:00 19:15 25 19:15

16:15 17:00 17:05 17:27 18:00 18:34 22 19:10 24 19:15

41 19:15 22 19:40 19:42 21:30 22:41

 10'-14' 04:37 06:10 07:07 09:05 10:55 14:05 15:07 07:05 09:05 10:55 14:05 25 07:05 09:05 10:55 14:05

17:05 22 19:10 16:35 16:35

 12'-19' 04:15 04:40 04:40 05:00 05:10 05:55 06:20 04:40 05:00 06:06 06:30 04:54 06:55 98 07:40 08:49

06:30 06:37 06:40 I 06:50 TT 07:10 I 07:20 98 07:40 98 07:40 09:35 10:30 11:30 09:35 10:30 11:30 13:11

I 08:33 09:35 10:30 11:30 12:27 12:50 14:25 13:00 14:35 15:12 17:20 14:35 16:05 17:20 19:00

14:35 14:45 15:12 15:45 49 16:09 I 16:11 16:15 17:27 24 19:15 18 20:09 21:04 19:15 25 19:15 18 20:09 21:04

17:27 18:00 18:34 41 19:15 22 19:40 19:42 18 20:09

21:04

 26'-36' 04:15 04:40 04:40 05:00 05:10 05:55 06:20 04:40 05:00 06:06 06:30 04:54 06:55 98 07:40 08:49

06:30 06:37 06:40 I 06:50 TT 07:10 I 07:20 98 07:40 98 07:40 09:35 10:30 11:30 09:35 10:30 11:30 13:11

I 08:33 09:35 10:30 11:30 12:27 12:50 14:25 13:00 14:35 15:12 17:20 14:35 16:05 17:20 19:00

14:35 14:45 15:12 15:45 49 16:09 16:15 17:27 17:27 24 19:15 18 20:09 21:04 19:15 25 19:15 18 20:09 21:04

18:00 18:34 41 19:15 22 19:40 19:42 18 20:09 21:04

 6'-10' 04:15 04:40 04:40 05:00 05:10 05:55 06:20 04:40 05:00 06:06 06:30 04:54 06:55 98 07:40 08:49

06:30 06:37 06:40 I 06:50 TT 07:10 I 07:20 98 07:40 98 07:40 09:35 10:30 11:30 09:35 10:30 11:30 13:11

I 08:33 09:35 10:30 11:30 12:27 12:50 13:00 13:00 13:19 14:35 15:12 14:35 16:05 17:20 19:00

14:25 14:35 14:45 15:12 15:45 49 16:09 16:11 15:26 17:20 17:27 24 19:15 19:15 25 19:15 18 20:09 21:04

16:15 17:00 17:27 18:00 18:34 41 19:15 22 19:40 18 20:09 21:04

19:42 18 20:09 21:04 21:30 22:41

A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / Due to the special features of road traffic, schedule is subject to change.

Az év végi ünnepi időszakban járataink a fentiektől eltérően közlekedhetnek.
Jelmagyarázat / Key to the signs used:
18 nyári tanszünetben naponta / daily during the summer school holiday

22 június 1-től augusztus 31-ig munkanapokon / on workdays between 1 June and 31 August

24 június 1-től augusztus 31-ig szabadnapokon / on Saturdays between 1 June and 31 August

25 június 1-től augusztus 31-ig munkaszüneti napokon / on Sundays and public holidays between 1 June and 31 August

41 május 31-ig és szeptember 1-től munkanapokon / on workdays until 31 May and from 1 September

49 tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján / on the last workday of the week during school terms

98

I iskolai előadási napokon /
TT tanszünetben munkanapokon / Érvényes: 2022. június 16-ától

Sunday ⑦

május 31-ig és szeptember 1-től munkaszüneti napok kivételével naponta és június 1-től augusztus 31-ig naponta / daily, except on Sundays and public holidays until 31 May and from 1 September

FADD, AUTÓBUSZ-VÁRÓTEREM
Célállomás / Destination

Vonalszám

Line number

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
From Monday to Friday ①−⑤

Szabadnapokon

Saturday  ⑥
Munkaszüneti napokon

Tolna, Szent István tér
1121

5400

5402

5458

1121

5400

5402

5458

Szekszárd, Autóbusz-állomás

Mözs, Malom
1121

5400

5402

5458

5402

Fadd-Dombori, Dombori Dunapart

Fadd, Újtelep
5400

5402
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Menetidő

25 98

I 98

TT I 98 I

25
22 24

41 22

25
22

98

I TT I 98 98

I
49 I 24 18 25 18

41 22 18

98

I TT I 98 98

I
49 24 18 25 18

41 22 18

98

I TT I 98 98

I
49 24 25 18
41 22 18

18

A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / 
Az év végi ünnepi időszakban járataink a fentiektől eltérően közlekedhetnek.

18 nyári tanszünetben naponta /
22 június 1-től augusztus 31-ig munkanapokon /
24 június 1-től augusztus 31-ig szabadnapokon /
25 június 1-től augusztus 31-ig munkaszüneti napokon /
41 május 31-ig és szeptember 1-től munkanapokon /
49 tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján /
98

I iskolai előadási napokon / on schooldays

TT tanszünetben munkanapokon / on workdays during school holidays Érvényes: 2022. június 16-ától

⑦

május 31-ig és szeptember 1-től munkaszüneti napok kivételével naponta és június 1-től augusztus 31-ig naponta /

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
①−⑤ ⑥

Munkaszüneti napokon
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Menetidő

31

31

31

I 18 18 18
31

31

I

I 18 18 18 31

18 18 18

A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / 
Az év végi ünnepi időszakban járataink a fentiektől eltérően közlekedhetnek.

18 nyári tanszünetben naponta /
31

I iskolai előadási napokon /
 x:xx Budapest-bérlettel nem vehető igénybe / Érvényes: 2022. június 16-ától

Munkaszüneti napokon
⑦

tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon, kivéve december 26-án / on the days preceding the first workday of the week during school terms, except on 26 December

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
①−⑤ ⑥

Budapest, Kelenföldi Erőmű

Le
tö

lté
s 
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)
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Menetidő

31

31

31

I 18 18 18
31

31

I

I 18 18 18 31

18 18 18

A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / 
Az év végi ünnepi időszakban járataink a fentiektől eltérően közlekedhetnek.

18 nyári tanszünetben naponta /
31

I iskolai előadási napokon / on schooldays

 x:xx Budapest-bérlettel nem vehető igénybe / The Budapest-pass is not valid Érvényes: 2022. június 16-ától

Munkaszüneti napokon
⑦

tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon, kivéve december 26-án /

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
①−⑤ ⑥

Budapest, Kelenföldi Erőmű
Le

tö
lté

s 
(p

df
)

1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.huD91753-1  (1/1)
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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, takaró-

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

(25 fm tekercsben)
• kerítés huzal
• kötöző drót

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

11,5 kg-os PB-gáz 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS INGYENES

Házi készítésű, adalékanyag nélküli termékek 

Benis BrigittaBenis 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

•  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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AKÁCMÉZ

Fehérakác – Robinia pseudoacacia – a pillangósvirágúak 

családjába tartozik. Az USA-ban őshonos, Európába az 

XVIII. sz.-ban ekkor még elsősorban a futóhomok meg-

kötésére telepítették. Rendkívül gyorsan növő, nagyter-

metű fa, általában 15-20 m magas, ritkán a 30 métert is 

eléri. Hosszú életű, akár 2-300 évig is él.

A Magyar Akácméz 2014-óta hivatalosan is Hungarikum. 

Mi a titka a Magyar Akácméznek?
Magyaroszágot történelmileg is a legnagyobb mézter-

melő országok között tartották számon. Hazánk méhé-

szete mindig is irigyelt magas színvonalú szakmaiságról 

tett tanúbizonyságot. Országunk földrajzi elhelyezkedé-

se, klímája egyaránt hozzájárul, hogy a hazai akácosok 

nektártermelésük legjavát nyújtsák. Mivel a Magyaror-

szágon lévő akácerdők területe nagyobb, mint az EU tag-

államokban található akácosok összessége, így a világon 

egyedülálló tisztaságú fajtaméz a Magyar Akácméz.

Az akácméz kellemesen lágy, íze harmonikus, akácvirág 

illatú, kevésbé savas méz. Színe a víztisztától – csaknem 

színtelentől – az enyhén sárgás, egyes években zöldes 

árnyalatig terjed. Magas gyümölcscukor tartalma miatt 

akár 2 évig is folyékony marad. Mellékíz nélküli lágy aro-

mája miatt a legkiválóbb alapanyag sütés-, főzés- vagy 

különböző italok ízesítéséhez.

Hatásai:

 – gyomorsav túltengés miatti emésztési zavarok 

ellen is ajánlott

 – akácmézben lévő gyümölcscukornak köszönhe-

tően májregeneráló hatású

 – felső légúti megbetegedések gyógyulását elő-

segítő

 – csonterősítő

 – immunrendszer erősítő

 – vérszegénység ellen hat

NAPRAFORGÓ MÉZ

A napraforgó méz enyhe illatú, kellemesen aromás, íze 

a napraforgó termésére emlékeztet. Közepesen gyorsan 

kristályosodik, ezért folyékony és kristályos formában is 

találkozhat vele a fogyasztó. Előfordul, hogy az a két hal-

mazállapot egyszerre van jelen a termékben, alul kristá-

lyos, felül folyékony, ilyenkor általában a két réteg össze-

keverésével krémmézként hozzák forgalomba. Színe az 

aranysárgától a narancssárgáig terjed. A napraforgóméz 

savas kémhatású – pH értéke 4,5-3,6 között változhat.

A napraforgó méz sütésre, italok ízesítésére vagy önma-

gában fogyasztva is kiváló

Hatásai:

- savas méz lévén gyomorsav túltengésben szen-

vedőknek nem ajánlott!

- immunerősítő

- fertőtlenítő hatású

- gyulladáscsökkentő

- idegerősítő, nyugtató hatású

- koleszterinszint csökkentő

- prosztata betegségekre ajánlott

OLÁH GÁBOR

7133 FADD, SOMOS U. 32.

30 – 275 97 63
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