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Karácsonyi kézműves foglalkozás

December 22-én, csütörtökön,  
10 órától 12 óráig a Művelődési házban.  

Szeretettel várunk Benneteket!

ÁLDOTT, BÉKÉS SZENT KARÁCSONYT ÉS

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK

TELEPÜLÉSÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK!

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Farkas Anna: KARÁCSONY KÖZELEG

Díszes város tündöklik a csillogó fényben, 
szeretet és megértés repül szét a szélben. 
Jégkristályos tájon meghitt ünnepi csend ül, 
karácsonyi énekhang vidámságtól csendül.

Szívünket mind örömmel, boldogan kitárjuk, 
szeretetnek ünnepét meghatottan várjuk. 
Gyerekek a templomban felöltözve szebben, 
angyalkáknak serege fejük fölé lebben.

Betlehemet csodálja szemük csillogása, 
orcájuknak tündöklő boldog ragyogása. 
Karácsonykor a földnek apraja és nagyja, 
szeretetnek örömét ontja a Világra. 
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairól

Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint 
a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
1. §

E rendelet hatálya a Fadd nagyközség köz-
igazgatási területén élő, bejelentett lakcím-
mel rendelkező és életvitelszerűen ott tar-
tózkodó természetes személyekre terjed ki.

2. Támogatási feltételek 
2. §

(1) Fadd Nagyközség Önkormányzata (a to-
vábbiakban: Önkormányzat) a belügy-
miniszter által a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. 
évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. 
pont szerinti települési önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-
hoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 
meghirdetett pályázat alapján, a rendel-
kezésre álló keret mértékéig a szociáli-
san rászorult személynek – annak írás-
beli kérelmére – ellenszolgáltatás nélkül 
szociális célú tűzifa támogatást (a továb-
biakban: tűzifa támogatás) nyújt.

(2) Tűzifa támogatásra az jogosult, 
a) aki:

aa) lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viselésével 
kapcsolatos települési támoga-
tásban részesül,

ab) aktív korúak ellátására jogo-
sult, vagy 

ac) időskorúak járadékára jogo-
sult, vagy

ad) a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermeket ne-
velő család,

ae) 65 éven felüli egyedül élő nyug-
díjas, vagy

af) ápolási díjban részesül, 
és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberende-

zéssel rendelkezik és téli fűtését tű-
zifával oldja meg.

(3) Nem jogosult tűzifa támogatásra, aki 
erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos, 
avagy háztartásában erdőgazdálkodó 
vagy erdőtulajdonos él és a rendelet ha-
tályba lépését megelőző 2 évben fakiter-
melést végzett.

(4) Nem állapítható meg tűzifa támogatás 
az életvitelszerűen nem lakott ingatlan 
tekintetében. 

(5) A tűzifa támogatás háztartásonként 
csak egy jogosultnak állapítható meg.

3. A támogatás igénylése és elbírálása 
3. §

(1) A kérelmet az 1. melléklet szerinti for-
manyomtatványon a Faddi Polgármes-
teri Hivatal Igazgatási Csoportjához 
(7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) 2022. de-
cember 15-ig kell benyújtani. 

(2) A kérelmek elbírálása a Polgármester 
hatáskörébe tartozik, aki a kérelmekről 
legkésőbb 2022. december 22-ig dönt.

(3) A kérelmek elbírálása során előnyben 
kell részesíteni a 2. § (2) bekezdés a) 
pont aa)-ad) alpontjában foglalt feltétel-
nek megfelelő igénylőt.

(4) A háztartásonként biztosítható tűzifa 
mennyiségét – az Önkormányzat ren-
delkezésére álló tűzifa mennyisége és a 
beérkezett kérelmek ismeretében – úgy 
kell meghatározni, hogy az háztartáson-
ként az 5 m3-t nem haladhatja meg.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. mellék-
let szerinti átvételi elismervény aláírásá-
val igazolja.

4. §
A támogatás kizárólagos forrása a Belügy-
minisztérium döntése alapján az Önkor-
mányzat számára megállapított 6.894.195 
forint összegű vissza nem térítendő kiegé-
szítő – 362 erdei m3 keménylombos tűzifa 
– támogatás, valamint az Önkormányzat ál-
tal biztosított 417.830 forint saját forrás és a 
szállítási költség.

4. Záró rendelkezések 
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba és 2023. március 31. napján ha-
tályát veszti.
 Bordács József Dr. Percsi El-
vira
 polgármester jegyző

Záradék:
A rendelet 2022. november hó 25. napján a 
helyben szokásos módon kihirdetésre ke-
rült.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K

1. melléklet a 11/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez, 3. melléklet a 6/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Faddi Polgármesteri Hivatal Napközi-otthonos Konyha NYERSANYAGNORMA ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ 2022. szeptember 1-től (Ft-ban)

Étkezési forma A
Nettó nyersanyagnorma 616,-Ft. Fizetendő (Ft)

B tízórai C ebéd D uzsonna E Összesen F

1. Óvodás gyerek napi háromszori étkezés: – 65 337 65 467 + áfa

2. Iskolás gyerek napi háromszori étkezés – 70 430 60 560 + áfa

3. részétkezés:
4. tízórai nincs – – 0

5. ebéd – 430 – 430 + áfa

6. tízórai+ebéd 70 430 – 500 + áfa

7. Szociális étkeztetés ebéd átadási ára CSSK 
részére

ebéd nyersanyagnorma – 616 – –

8. ebéd szolgáltatási díj – 412 + áfa – 412 + áfa

9. Munkahelyi vendégétkező nyersanyagnorma – 616 – –

10. ebéd szolgáltatási díj – 847 +áfa – 847 + áfa

11. Bölcsődei étkezés nyersanyagnorma – 465,60 Ft – 466 + áfa

12. A szünidei étkezés nyersanyagnormája 616 Ft/adag, szolgáltatási díja 706+ÁFA Ft/adag.
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K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K

Tisztelt faddi és dombori 
lakosok, kedves barátaim!
Közeledik az év vége, ezért érdemes visszatekintenünk az el-
múlt időszak történéseire. Az  előző lapszámban megjelent 
beszámolóm óta több olyan fontos döntés és önkormányzati 
rendelet született, amelyekről röviden tájékoztatni szeretném 
Önöket. 

Önkormányzatunk szervezeti egységében megalakult két 
új bizottság, – a Humánpolitikai és a Településfejlesztési – így 
elkezdődött az új felállásban a munka. A bizottsági üléseket 
a testületiket megelőző hétfőkön tartjuk meg. Bevezettem a 
polgármesteri fogadóórát is, amelyre minden hónap második 
szerdáján kerítek sort – az elsőt már meg is tartottam. 

Képviselő-testületünk meghozta az energiaárak emelke-
dése miatti takarékossági intézkedéseket, amelyeket már be 
is vezettük. Az önkormányzatunkat sújtó megnövekedett ki-
adási tételek és az irreálisan elszabadult bekerülési költségek 
miatt több fronton kellett díjakat és adókat emelnünk. Ezek 
közé tartozik a piac bérleti díja, a temetkezési infrastruktú-
ra díjai, az önkormányzati lakások bérlete, az iparűzési adó 
mértéke, valamint a stéghasználati díjak. Az emelések mér-
téke a lakosságra vetítve csekély, ugyanakkor az önkormány-
zatunk pénzügyi egyensúlyának megtartása érdekében elen-
gedhetetlen. 

Emellett engedjék meg, hogy a beruházásaink és a pályá-
zataink jelenlegi helyzetéről is beszámoljak. A  folyamatban 
lévő pályázatainkkal próbálunk a bürokrácia útvesztőjében 
lépésről-lépésre előre haladni. A Volent-öböl közvilágítás fej-
lesztésének előkészítésén és tervezésén jelenleg is dolgozik a 
kivitelező - előre láthatólag jövő tavasszal elkészül a munka. 
A  „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex progra-
mokkal” című pályázat részeként felújításra kerülő öt épület 
kivitelezése immár komoly felügyelet mellett a végéhez köze-
ledik. Azonban a képviselő-testületünknek egy fontos döntést 

kell meghoznia a projektet érintő korábbi anomáliák és a mi-
nőségi-mennyiségi hiányosságok kezelését illetően, amelyre 
rövidesen sort kerítünk. A  Kossuth Lajos utcában tervezett 
csapadékvíz-elvezetési projektre a szerződést megkötöttük 
a kivitelezővel – a szükséges pénzügyi forrásra vár a kezdés. 
A Sertéstelepi út felújításának előkészületi ügyintézései folya-
matosan zajlanak. 

Az egykori Nevelőotthon épületének turisztikai célú fej-
lesztéséről, valamint a projekt előkészítő munkáiról egyez-
tettem a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonpro-
fit Kft. munkatársaival, akik támogatásukról biztosítottak. 
A rekreációs pályázatunk előkészítése is a tervek szerint ha-
lad.

Mindemellett két új pályázat előkészítésén is dolgozunk. 
Ezek egyike a tűzoltó laktanya és közösségi épület létesítése 
településünkön. Ezúton is köszönöm, hogy ilyen szép szám-
ban kitöltötték a projekthez tartozó igényfelmérésünket. 
A másik előkészítés alatt álló pályázat részeként pedig közös-
ségi tereinket kívánjuk fejleszteni három helyszínen. Mindkét 
projekt előrehaladásáról tájékoztatni fogom Önöket. 

Dombori faluban végre zárt szennyvízcsatorna beruházást 
jelenthetek be, amelyet egy óriási előrelépésként könyvelhe-
tünk el. Kiemelten fontos lépéseket tettünk a Fadd-Tolna-Bo-
gyiszló holtágrendszer rehabilitációjának ügyében november 
15-én, a kormánybiztosi találkozón, ahol a három érintett te-
lepülés vezetői mellett részt vett országgyűlési képviselőnk, 
Horváth István úr is. Holtágaink létfontosságú ügye hamaro-
san a kormány elé kerül. 

A faddi Duna-holtág vízutánpótlásának kérdésével addig 
is folyamatosan foglalkozunk, jelenleg is érkezik víz a Bartal-
csatornán keresztül. Emellett tárgyalásokat kezdeményeztem 
a Paksi Atomerőmű illetékeseivel a probléma javítása érde-
kében. 

Decemberben új stégbérlési lehetőségeket hirdetünk - gaz-
dátlan, elhanyagolt helyszíneken – bízom benne, hogy so-
kuknak kedvezünk majd a felhívással, amelyről természete-
sen bővebb információkkal fogunk szolgálni. Emellett pedig 
hamarosan elindul a települési szociális tüzelőanyag progra-
munk is. 

Idén a korlátozások és a szankciók ellenére önkormányza-
tunk a Béri Balogh Ádám Művelődési Házzal karöltve igyek-
szik minél szebbé és meghittebbé tenni a közelgő ünnepeket 
településünkön. Az  adventi hétvégéken közösségi progra-
mokkal szeretnénk kedveskedni településünk lakóinak. Erről 
bővebben a közösségi média felületeinken, valamint a web-
oldalunkon is olvashatnak. Jöjjenek el minél többen, hiszen 
érdemes lesz! 

Minden hivatali kollégámnak, az intézményeink vezetői-
nek és dolgozóinak, valamint a Fatodi Kft. csapatának köszö-
nöm az eddigi pozitív hozzáállásukat és a munkájukat! Hajrá 
Fadd! Hajrá Dombori! 

Végezetül engedjék meg, hogy áldott, békés karácsonyi ün-
nepeket, valamint boldog új évet kívánjak minden faddi és 
dombori családnak, szeretteiknek! 

Tisztelettel: Bordács József  polgármester
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A Faddi Boróka Ének és Néptánc 
Egyesület kórusa okt. 9-én ünnepelte 
megalakulásának 20 éves jubileumát. 
A  rendezvényen a kórus tagjain túl 
részt vettek fellépőként régi tagjaink, 
hangszeres és énekes vendégelőadók és 
a Bogyiszlói zenekar. A  műsorban el-
hangzottak egyházi énekek, klasszikus 
művek és népdalok is. 

Papik Sándor elnök ünnepi beszé-
dében visszaemlékezett az elmúlt 20 

év eseményei-
re, fellépésekre. 
Megemlékezett 
az elhunyt tag-
jainkról is. Fel-
k ö s z ö n t ö t t e 
azt a 10 főt, aki 
alapítótagként 
és még most is 
aktív tagja a kó-
rusnak. Külön 

köszöntötte Koleszár 
Istvánnét, az alapító 
kórusvezetőt, aki 17 
éven keresztül volt a 
karnagy és Szemerey 
Esztert, aki átvette a 
kórus vezetését. 

Bali Ervin alpolgár-
mester is köszöntötte 
az ünneplőket. A  ren-
dezvényt kiegészítette 
a kupolában felállított 

kivetítőn a 20 év műsoraiból és képeiből 
összeállított blokk, melyet ezúton kö-
szönünk Balogh Zoltánnak. A  műsort 
követően a tagjaink által készített hím-
zésekből, gobleinekből, kötésekből, hor-
golásokból kiállítást tekinthettek meg a 
megjelentek, melyet Kleinné Makó Ju-
dit volt kórustag nyitott meg, majd ezt 
követően szerény vendéglátással zárult 
a 20 éves ünnepségünk. 

 Ádámné Irén 

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

Tisztelt Olvasók!
Legutóbbi találkozásunk óta fontos dolgok 

történtek életünkben. Elsősorban szeretnénk 
megemlíteni a jelen helyzetben talán a leg-
fontosabbat: 2022. november 21-i dátummal 
intézményünk átmenetileg elköltözött a 
faddi Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és 
Könyvtár épületébe. Telefonszámunk változat-
lan maradt: 06 74 672 347.

Továbbra is sok szeretettel várunk minden-
kit az új helyszínen is!

Klubunk életében sok izgalmas dolog történt 
az utóbbi időben. Többek között, amit minden-
ki nagyon élvezett, a helyi Solio Kft-nél tettünk 
látogatást. Palcsó Gábor ügyvezető igazgató úr 
elmesélte az üzem létrejöttének történetét, va-
lamint ismertette, milyen sokféle terméket állí-
tanak elő, és ezeknek az előállítási folyamatát. 
Megtudtunk sok hasznos információt a külön-
féle olajok egészségre előnyös tulajdonságairól. 
Nagyon örültünk, hogy lehetőségünk adódott 
betekinteni az üzem életébe. Köszönjük, hogy 
itt lehettünk, nagy élmény volt nekünk!   

Természetesen folyamatosan zajlanak egyéb 
programjaink a klubban, amire szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt! Köszönjük a figyel-
met.

 Idősek Klubja Dolgozói

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat faddi ügyfélfogadási helyszíne megváltozott. Kollegáink 
a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár épületében tartják 
fogadónapjaikat a megszokott módon: hétfői és szerdai napokon 
8.00-12.00, pénteken 8.00-11.00 óra között. 
Mindenkit várunk szeretettel!

Szekszárd M. J. V. Humánszolgáltató Központja Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ kötelezően ellátandó feladata Tolna Megye területén a Fogyatékos-
ságügyi Tanácsadás biztosítása. Ezen tevékenység a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően valósul meg Tolnai Járásban. A Szekszárd M. J.V . Humánszol-
gáltató Központja Családsegítő és Gyermekjóléti Központ fogyatékosságügyi 
tanácsadás keretében segítséget nyújt azoknak a személyeknek, akik önmaga, 
vagy hozzátartozója alapján érintett, vagy állapota alapján kérdései lehetnek. 
A Fogyatékosságügyi Tanácsadó az alábbiak szerint biztosítja a szolgáltatást 
Tolnai Járásban: 
• tájékoztatás a fogyatékossággal érintett szemé-

lyek életében felmerülő kérdések kapcsán, 
• tanácsadás (felmerülő kérdések tekintetében, 

fogyatékosságnak megfelelő ellátási formákról, 
támogatási lehetőségekről, ha betegséget, bal-
esetet követően megváltozik munkaképessége 
a személynek, s nem ismeri lehetőségeit, rend-
szerszintű komplex segítés megvalósítása stb.),

• delegálás és közvetítés szükség szerint. 

Fogyatékosságügyi Tanácsadó elérhetősége: 
7100 Szekszárd, Szent István tér 10. | H-P.: 8.00-16.00
e-mail: szdgyjk@gmail.com | tel.: 06-74/511-482

I D Ő S E K  K L U B J A
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Tegyünk a Szívünkért Egyesület

Az őszi borongós időt igyekszünk feltöltődésre használni. 
Nemrég tartotta  Csomós Balázs református lelkész, mint 
mentálhigiénés tanácsadó, a „Hogyan éljük túl a vészterhes 
időket?” című programsorozat első foglalkozását, a stressz-
kezelésről. Megtudtuk, hogy milyen fontos a felismerés, és mi 
mindent tehetünk a magunk megsegítése érdekében. A kö-

vetkező alkalmak már 2023-ban lesznek: „Erőforrásaink fel-
fedezése” és „Tanuljunk meg vágyakozni az után, amink van!” 
címmel.

A fűtési megszorítások következtében a gyógytornát a mű-
velődési ház kupolájában tartjuk. Ez senkit ne riasszon vissza, 
mert pont megfelelő a hőmérséklet a testmozgáshoz. Szóval 
ezúton buzdítom a tagokat, hogy jöjjenek tornászni, bármi-
lyen cudar idő is van odakint!

Nemrég indult kézműves foglalkozásainkon csütörtökön-
ként a papírfonás csínját-bínját igyekszünk elsajátítani.

Nagyon hálásak vagyunk a művelődési ház dolgozóinak, 
hogy most, amikor a község több szervezetének, szolgálatá-
nak, klubjának otthont adnak, akkor is készségesen megpró-
bálnak egyesületünk programjainak helyet biztosítani!

Szeretettel hívom tagjainkat 2022. december 13-án 15 

órára a szokott karácsonyra hangolódó és egyben évzáró ösz-
szejövetelünkre!

 Pánczélné Csöndes Magdolna

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

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulóján tartott községi ün-
nepségen elismerésben részesültek:

A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
tanulói közül:

• Bereczki Kármen 4.a

• Tóth Jázmin 4.a

• Kiss Emma 4.b

• Horváth Barna 4.b

• Papp Júlia 6.b

A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
javaslatára: Márkus Tiborné

A Faddi Kismanók Óvoda javaslatára: 
Acsádi Sándor Istvánné

A Tegyünk a Szívünkért Egyesület tagjai 
közül: Baros Gézáné

A Faddi Nyugdíjasok Egyesületének tag-
jai: Pápai Józsefné és Horváth Istvánné

A Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesü-
let tagja: Német Éva

A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület 
tagja: Németh Magdolna

A Faddi SE Karate Szakosztálya javaslatá-
ra: Kirtyán Gábor

A Faddi SE Labdarúgó Szakosztálya jelö-
lésére: Wiedemann Zoltánné és Gász Balázs

A Faddi Sporthorgász Egyesület tagja: Si-
mon Ferenc

A Faddi Polgárőr Egyesület tagja: Gilián 
Norbert

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat javaslatára Fülöp János.

Bordács József polgármester úr köszön-
tötte a településünkön nyugdíjba vonult 
közalkalmazottakat: Szilágyiné Holecz Judi-
tot, Nagyné Fodor Irént és Nyigrényi Editet.

Nagyné Fodor Irén és Nyigrényi Edit kiemel-
kedő munkájáért Pedagógus szolgálati 
Emlékérmet vehetett át.

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete 
2022-ben „Fadd Nagyközségért” kitün-
tető díjat adományozta Pál Magdolnának 
több évtizedes odaadó pedagógiai mun-
kája, valamint a település kulturális érté-

keinek megőrzése, a közéletben végzett 
lelkiismeretes tevékenysége elismeréséül.

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete 
2022-ben „Fadd Nagyközségért” kitün-
tető díjat adományozta Fülöp Jánosnak el-
hivatott polgármesteri tevékenysége, kö-
zösségépítő munkája, Fadd Nagyközség 
jó hírnevének öregbítése elismeréséül.

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete 
2022-ben „Fadd Nagyközség Díszpolgá-
ra” címet adományozta Fülöp János nyu-
galmazott polgármesternek a településen 
és a településért végzett kiemelkedő te-
vékenységéért.

C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L
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Az őszi hideg, borús napokat színes prog-
ramokkal igyekeztünk színesíteni minden 
korosztály számára. Kívülálló szemmel az 
ember megirigyelheti azt a sok élményt, 
mellyel nálunk gazdagodnak a kis manók. 
Melyek ezek az események? Lássuk őket szépen sorban. 

Október közepén újra óvodánkba látogatott Rubányi Anita, 
akivel egy bőröndmese kapcsán már találkozhattak a gyere-
kek az elmúlt tanévben. Idén Anita szintén egy szuper mesét 
hozott ovisaink számára, melynek előadásmódja és kellékei 
teljesen elvarázsolták a gyerekeket csoportról csoportra. Nem 
csak hallgatói, hanem részesei is lehettek az élménynek, ami-
kor is zárásként mozgással egybekötött elemekkel, dalokkal 
idéztük fel a mese, „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” törté-
néseit.

Nem sokat, csupán két napot kellett várnunk, majd újabb 
meglepetés várta a gyerekeket. A RépaRetekMogyoró párosa 
fergeteges hangulatot varázsolt pörgős, interaktív gyermek-
műsorával a tornaszoba falai közé. Zene, tánc, játék és móka, 
mind eleme volt ennek a röpke fél órának. Közel jártunk még 
a tanév kezdetéhez, ezzel együtt az új gyermekek beszoktatá-
sának idejéhez, így a legfiatalabb korosztály vigasztalása sem 
maradhatott el az óvó nénik számára ebben a nyüzsgésben. 
Természetesen mondani sem kell, a délutáni pihenés adott 
volt ezen a napon is az élményekkel feltöltött és elfáradt gyer-
mekek számára.

Az október 23-i megemlékezés egyik eseménye az „Aki-
re büszkék vagyunk” elismerés átadása. Az idei évben Acsá-
di Sándor Istvánné, a Pumukli csoport Ria nénijét érte ezen 
megtiszteltetés. Lelkiismeretes, elhivatott munkáját a kezei 
alól már több évtizede kikerülő, tanulmányaikban sikereket 
elérő gyermekek is bizonyítják. Szívből gratulálok magam és 
kolléganőink nevében!

Október végéhez közeledve egy teljesen új felkérés érke-
zett óvodánk részére, melynek megvalósításához a polgár-
mester úr is hozzájárult a tárgyi feltétel megteremtésével. 
Csoportonként kolléganőimmel és ovisainkkal tökfaragásba 
fogtunk, majd az elkészült faragások helyet kaptak a falu köz-
pontjában. A kezdeményezés sikeressége folytán remélhető-
leg jövőre is megismétlődik.

Nem kellett sokat várni, máris újabb közös táncra perdült 
minden Kismanó. Márton nap alkalmából a Nyuszi csoport, 
Fehérné Hága Reni óvó néni vezetésével idén is egy fantasz-
tikus délelőttöt varázsolt a művelődési ház falai közé nem 
csak az óvodások, hanem a bölcsisek számára is. Megismer-
hettük a kis Nyuszikák előadásában Szent Márton legendáját, 
majd közös ének-tánc, valamint ügyességi sorversenyek vet-
ték kezdetét. Ekkor került kihirdetésre a libaszépségverseny 
győztese is, melyet Kneller Balázs Pumukli csoportos óvodás 
nyert. Jutalmát, egy szép Márton napi lámpást, Reni óvó néni 
adta át. Figyelve arra, hogy senki ne éhezzen jövőre, az óvo-
dába visszaérve finom libazsíros kenyeret ettünk hagymával, 
szomjunkat pedig tea csillapította.

Az egészség megőrzése az oviban is fontos, ezért „mézes-
reggelit” tartottunk. Ehhez adott segítséget november 17-én 

Majsai István méhész, akinek előadása 
után finom mézet kóstolhatott mindenki, 
valamint ajándékba is kaptak a gyerme-
kek. Micskei Dóra felajánlása által ugyan-

ebből az alkalomból minden csoport pedig 1-1 üveg mézzel 
és színezőkkel lett gazdagabb. Köszönjük mindkettőjüknek!

Mielőtt a medvék aludni tértek volna, óvodánk Maci cso-
portja nemes feladatot tűzött ki maga elé célul, a Pécsi Ál-
latkert barna medvéjét fogadta örökbe egy évre. Ezzel csat-
lakoztak a pécsi állatkert támogatóinak köréhez és egy évig 
jogosultakká váltak az „Állatkerti Nevelőszülő” név használa-
tára. Gratulálunk a kezdeményezés megvalósításához! Ezzel 
csak kezdetét vette szorgosságuk, folyamatosan bújják a kü-
lönböző, gyermekek és gyermekeket nevelő intézmények szá-
mára kiírt pályázatokat. A Pumukli csoport mellett ők is részt 
vettek és sikeresen teljesítették a „NAGY népmese kihívást”. 
Ezen felül a 8. Polgár Judit Világsakkfesztivál alkalmából óvo-
dásoknak szóló rajzpályázatra benyújtottak kreatív munkáért 
emléklapot kapott 3 Macis kispajtás: Bíró Emília, Váczi Ádám 
és Kákonyi Áron. További sikereket kívánunk számukra! No-
vember közepén újabb örömhír fogadta a csoportot, a Diego 
szőnyegáruház által kiírt rajzpályázaton Guld Panna Zsófia 
munkája után ajándékcsomagban részesültek. 

Még folyamatban lévő pályázatok kerülnek hamarosan 
megvalósításra: „Cseppetsem! Program”, melynek köszönhe-
tően az óvoda használt sütőolaj gyűjtőponttá válik; a „Zöld 
Óvoda” program által pedig az udvaron kihelyezett ládák 
növényei is elfogyasztásra kerülnek egy – egy tízórai, vagy 
uzsonna mellé. Szeretettel gratulálunk az elért eredmények-
hez a gyermekek mellett a Maci csoport felnőtt tagjainak is: 
Ildi néninek, Ivett néninek és Zsuzsi néninek!

November közepe – vége a fogadóórák ideje is volt. Min-
den óvónő előre egyeztetve a szülőkkel lehetőséget biztosított 
a gyermekek fejlődési nyomon követésének tájékoztatásáról, 
illetve lehetőséget biztosítottunk a mindennapos találkozá-
sok mellett egy privát beszélgetésre, az esetleges felmerülő 
kérdések megválaszolására. 

Nem csak adni, hanem kapni is jó – tartja a mondás. Kelle-
mes meglepetés érte óvodánkat, amikor egy nemes felajánlás 
érkezett a Kismanók Óvodai és Bölcsődei Alapítvány részére 
az „M Ciklámen Virág–Ajándék” üzlet által, miszerint szom-
batonként az üzletben elköltött minden 4000 Ft feletti vásár-

Ó V O D A

Színes őszi 
napjaink
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Tűzépünket 

Ó V O D A

„Egy élő Holt-Duna Fadd-Dombori” 
Balogh Zoltánné, Faddon élő amatőr fotós első 

kiállítását rendezte meg lakóhelyén.

lásból 400 Ft-ot ajánlanak fel a gyermekek számára. Nagyon 
szépen köszönjük!

Az őszi levelek még alig hagyták el a fákat, mi már a Télapó 
és Karácsony műsorait állítjuk össze, hiszen már nem kell so-
kat hajtani a naptáron, hogy elérkezzenek az ünnepek. A Tél-
apó december 6-án személyesen is ellátogat a csoportokba, 
és remélhetőleg otthon sem maradnak üresen a kiscsizmák. 
A karácsonyi ünnepet adventi készülődés és vásár előzi meg, 
mely december 7-én veszi kezdetét az óvodai csoportokban. 

Kérek mindenkit, ha ideje engedi, jöjjön el, tekintse meg a 
csoportok kínálatait, hátha mi is segíteni tudunk az aján-
dékvásárlásban. Köszönjük minden hozzájáruló segítségét, 
mellyel a csoportokat támogatják, céljaink teljes mértékben 
a gyermekek érdekeit szolgálják. 

Ebben az időszakban nemcsak kapunk, hanem adunk is 
a sok szeretetünkből másoknak. Most sem feledkezünk meg 
nyugdíjas kolléganőinkről, várjuk mindegyiküket a hagyo-
mányos, meghitt hangulatú közös gyertyagyújtásra. A Fad-
di idős embereknek pedig az idén a Sünikék kedveskednek 
egy kis műsorral.

A Kismanók életéről szóló beszámolómat jókívánsággal 
zárom: sok szeretettel kívánok magam és kollégáim nevé-
ben minden kedves Olvasónak meghitt, békés karácsonyt, 
és sikerekben, egészségben bővelkedő boldog, új esztendőt!

7133 Fadd Rákóczi utca 120. | 74/445-142

NYITVA: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 8-16 ÓRÁIG

Kínálatunkban megtalálható:

–	 Széles	árú	választékkal	várjuk	meglévő	és	
új ügyfeleinket

–	 Függőeresz-	és	lefolyócsatorna	és	egyéb	
kiegészítők	(színes	alumínium	lemezből	is)

–	 Düfa	homlokzati	vakolatok	és	festékek	nagy	
választékban, helyszíni színkeveréssel

Szolgáltatásaink:
–	 Lapos	tetők	hő-	és	vízszigetelése
–	 Palatető	szigetelése	és	zsindelyezése
–	 Homlokzati	hőszigetelés
–	 Egyedi	Bádogos	termékek	gyártása

K I Á L L Í T Á S  A  M Ű V E L Ő D É S I 

H Á Z B A N
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Végzősök faültetése
Mára hagyománnyá vált, hogy iskolánk, a 
Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola min-
denkori nyolcadik évfolyamos tanulói fát 
ültetnek osztályfőnökeikkel közösen az is-
kola udvarán.

Végzőseink ezzel a gesztussal kívánnak 
maguk után maradandó emléket hagyni, 
amire ha rátekintünk, mindig ők jutnak 
majd eszünkbe. 

Így történt ez ebben a tanévben 2022. 
november 22-én, egy borús keddi napon 

is. Bár az időjárás nem épp a legszebb ar-
cát mutatta, a gyermekek mégis nagy lel-
kesedéssel, örömmel ragadtak ásót, s he-
lyezték új élőhelyükre a két jövevényt. 

Szimbolikus pillanat volt, s tanulóink 
talán bele sem gondoltak abba, mit is je-
lent ez igazán. Az új hársfák valójában az 
iskolánktól búcsúzó diákjainkat tükrözik.

A fa gyökerei a múlthoz való kapcsoló-
dást jelképezik. Lombjára felnézve min-
denki a jövőbe tekint. A folyamatos gon-
doskodást a törzs növekedése tükrözi. 

A törékeny, gyenge hajtás még sérü-
lékeny, akár csak ők. Viszont eljött az idő, 
hogy kiállják az időjárás viszontagságait, 
hisz meg kell küzdjenek a rájuk váró ne-
hézségekkel. Ahhoz, hogy egy fa megerő-

södjék, megmutathassa igazi szépségét, 
évek hosszú sora szükséges.  

Végzőseinknek most jött el az idő, 
hogy útnak induljanak, s kibontakoztat-
va tehetségüket, megtalálják helyüket a 
nagyvilágban. 

Ezúton kívánunk nekik ehhez sok-sok 
kitartást és erőt az intézmény valamennyi 
dolgozója nevében. 

Külön köszönettel tartozunk Bordács 
József polgármester úrnak is, aki végig 
jelen volt az ünnepélyes pillanatokban, 
s e két fa adományozásával, hozzájárult 
ahhoz, hogy a 8.a és 8. b osztály tanulói 
méltó emlékeket állíthassanak és jó pél-
dával járhassanak elő az őket követő év-
folyamok számára is.

 Gerendai Mariann  8. a oszt.f

Pályaorientációs nap – 2022
Iskolánk 2022. november 18-án tartotta a pályaorientációs nap-
ját. Ez a nap azzal a céllal jött létre, hogy minden életkorban az 
annak megfelelő formában készítse fel a tanulókat a felnőtt élet-
re, a továbbtanulásra és az életpályájuk megtervezésére. 

Az alsó tagozaton a gyermekek ezen a pénteken beszélget-
tek szüleik foglalkozásáról, a munkahelyükön folyó munkáról. 
Az  első osztályban játékos formában és filmvetítés keretében 
ismerkedtek meg azzal a tanulók, hogy a különböző foglalkozá-
sú emberek milyen munkát végeznek. A másodikosok Learnin-
gapps interaktív tankockák és wordwall feladatok által tájéko-
zódtak ebben a témában. A harmadik osztályosokat a papírfonás 
rejtelmeibe vezette be egy lelkes szülő. A negyedikes kisdiákok-
nak egy anyuka, aki ápolónő, mutatta be saját foglalkozását, 
valamint a munkájához szükséges eszközöket, melyeket nagy 
örömmel próbáltak ki a gyerekek. 

Diákjaink sok tudással, tapasztalattal lettek gazdagabbak, 
amelyek reményeink szerint a pályaválasztás idején segítséget 
nyújtanak majd a döntésben.

Pályaválasztási nap 
 a felső tagozaton

November 18-án tartottuk idén a Pályaválasztási na-
punkat. A  felső tagozaton külön szerveztünk prog-
ramokat az 5-6. és a 7-8. évfolyamoknak. A  kisebbek 
szakmabemutató filmeket nézhettek, majd négy állo-
máson változatos és érdekes feladatokat kellet meg-
oldaniuk a témához kapcsolódóan: activity, Kahoot 
vetélkedő, rejtvények és eszközök felismerése várta 
őket. A nagyobbak számára a Pedagógiai Szakszolgá-
lat munkatársa tartott tájékoztató előadást, ill. üzem-
látogatásra vittük őket. A hetedikeseket a Solió Kft., a 
nyolcadikos tanulóinkat a Gyümi Kft. fogadta, köszön-
jük a segítségüket! Végzőseink e napot megelőzően, 
ill. utána is több pályaorientációs programban vettek 
részt, melyek reményeink szerint hatékonyan segítik a 
továbbtanulásukat.
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Tök jó nap az alsóban
Tök jó napot tartottunk az alsó tagozaton idén először, októ-
ber 28-án. Erre a napra a szülőkkel, nagyszülőkkel közösen 
készültünk. Tulajdonképpen az október nagy részében már 
ezzel a témával foglalkoztak a gyerekek. Plakátokat, rajzokat, 
dekorációt, jelmezeket és lámpásokat készítettek, valamint 
egy felajánlásnak köszönhetően tököket faragtak. Mosoly-
gós, mókás és rémisztő, sőt cicát formázó tökfejek is szület-
tek. A plakátokból, rajzokból kiállítást készítettek kollégáink, 
mely egészen november közepéig látható volt iskolánk aulá-
jában és folyosóján. 

Pénteken délután 14 órai kezdettel kölyökatlétikán vehet-
tek részt tanulóink a sportcsarnokban. Játékos és nagyon szó-
rakoztató feladatokkal készültek kollégáink a gyerekeknek. 
1530-tól jelmezben buliztunk egy jót, majd a szülők, nagy-
szülők által készített fantasztikus süteményeket és szendvi-
cseket fogyasztottuk el a tanteremben a konyhás nénik isteni 
teájával együtt. Eközben a felkért zsűritagok sem pihentek. 
Értékelték a süteményeket, a faragott tököket és a feldíszített 
osztályokat. Saját bevallásuk szerint is nagyon nehéz dolguk 
volt! Bordács József polgármester úr igen nagylelkű felaján-
lásának köszönhetően azonban több megosztott helyezést is 
ki tudtunk adni, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk! 

17 órakor teli pocakkal és nagyon jókedvűen vittük ki az 
elkészült töklámpásokat a művelődési ház elé, és zenei kis-
érettel elindultunk a lámpás felvonulásra. A  közel 200 fős 
csapat egy jó nagy sétát tett néhány utcát bejárva. A séta után 
jóleső fáradtsággal indultunk haza, hiszen egy kellemes és 
igazán vidám napot töltöttünk együtt, megtörve ezzel a hét-
köznapok szürkeségét. 

Köszönjük szépen a szülők, nagyszülők önzetlen segítsé-
gét és részvételét az eseményen! „Tök nap”- 

Halloween a felső 
tagozaton

Október 28-án ellepték az iskolát a boszorkányok, 

csontvázak és zombik az iskola felsős munkaközössé-

ge által szervezett „Tök felső” napon. A folyosót – már 

a programokat megelőző héten – különböző termény-

bábok és töklámpások díszítették, melyeket a gyere-

kek készítettek. A délután folyamán az osztályoknak 

nyolc hátborzongató, vicces, valamint bátorságot 

igénylő feladatot kellett megoldaniuk. Ezután jelme-

zes felvonulást tartottunk a község központjában, ahol 

megmutathatták magukat a gyerekek. A művelődé-

si házban már vártak minket a szülők, tanárok által 

készített tökös és „ijesztő” sütemények, szendvicsek. 

A késő estig tartó Halloween buliban egyaránt jól 

érezte magát mindenki, több év elteltével rendezhet-

tünk ismét tanulóinknak táncos programot.
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Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület  
életéből 2022

Tisztelt faddi lakosok!
Sajnos szomorú hírrel indítom a beszámolót. Két aktív ta-
gunktól is végső búcsút kellet vennünk. Szaksz Sebestyéntől 
és Soponyai Mihálytól. Emléküket tisztelettel őrizzük.

A FADD ÖTE 2022-ben lapzártáig összesen 38 esetet re-
gisztrált. Ez  rekord magasságú eseményt jelent, mivel ilyen 
magas esetszámra még nem volt példa.

De ennek többek között más oka is van, melyet később em-
lítek.
Statisztika:
Fadd: 23 eset, ebből tűz 12, műszaki mentés 11
Dombori: 10 eset, ebből tűz 1, műszaki mentés 9
Gerjen: 5 eset, ebből tűz 1, műszaki mentés 4

Részvételi arány 100%. Ez  azt jelenti, hogy egyesületünk 
minden esetben vonult. Egyesületünk a legmagasabb kate-
góriában tevékenykedik, amely még nem önálló beavatkozót 
jelent.

Tűzesetek: Fontos megemlíteni azokat az eseteket, amikor 
szemetet, kábelt, műanyagot, gumit égettek bizonyos szemé-
lyek. Ezekben az esetekben az illetők bírságra számíthattak, 
számíthatnak! Azt is fontos tudni, hogy kerti hulladék sem 
tüzelhető már.
Műszaki mentések: Sajnos az idei év rendkívül súlyos közúti 
balesetekben bővelkedett. Fontos feladat volt az életmentés. 
Domboriban történt szerencsétlen eset, ahol egy személy víz-
be fulladt. Ezen kívül a már szokásos viharkárok, fa kidőlé-
sek.
Civil rendezvényeken vettünk részt, ahol habpartit csináltunk 
a gyerekek részére. Helyben az iskolában a Gárdonyi napon, a 
focis családi napon, Gerjenben a majálison tűzoltási bemuta-
tóval, a helyi falunapon augusztusban, Tolnán és még néhány 
településen. Mozgalmas nyarunk volt.

Sikeres pályázatok:
A 2021-es évben két pályázatunk beérett. Sikerrel tettünk 
szert egy akkumulátoros feszítő-vágó berendezésre 2,5M Ft 
értékben.

A Magyar Falu program keretein belül nyert az egyesület 
5M Ft-ot 2021-ben gépjármű beszerzésre, melyhez még hoz-
zá raktunk a saját forrásunkból és egy 9 fős kisbuszt vásárol-
tunk ebben az évben. Itt a cél az is volt, hogy egyesületünkön 
kívül, ha szükséges és az önkormányzat nem tudja kisegíteni 
más civil szervezeteket szükség esetén gépjárművel, akkor 
ebben is tudunk segíteni.

Eddig 2 civil szervezet kérte tőlünk ebben a segítséget. 
Az egyik a FADD KARATE Szakosztály versenyekre való elju-
tásához kellett segítség, a másik egyesület a Boróka Ének- és 
Néptánc Egyesület Énekkara. Örülünk, hogy segíthettünk.

Felszerelésre és működésre a NEA pályázaton 1.2 M Ft-
ot sikerült nyerni. Az eszközök beszerzése még folyamatban 
van.

Persze van olyan pályázatunk is, amely várólistán van. 
Vagyis mondhatjuk, hogy nem nyert. Továbbra is figyeljük a 
lehetőségeket.

Együttműködési megállapodás Gerjen községgel:
Eddig csak Fadd közigazgatási területén tevékenykedtünk, 

melybe Dombori is beletartozik. Egyesületünk Gerjen köz-
séggel együttműködési megállapodást kötött, így működési 
területünket kiterjesztettük Gerjen közigazgatási területére 
is. Ez azt jelenti, hogy riasztások alkalmával Gerjenbe is vo-
nulunk. Szükség volt ehhez az alapszabályunk módosítására 
is.

Hogy ott is legyen tűzoltós élet és megfelelő önkéntes 
tűzoltó, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gerjenbe 
helyezte ki a megyei 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyamot, 
amelyet egyesületünk parancsnoka, Kovács Zoltán tartott. 
A megyéből 29 leendő önkéntes tűzoltót képzett ki. Ők no-
vember 19-én mindannyian sikeres vizsgát tettek Gerjenben. 
Faddi egyesület aktív létszáma bővült.

Erdélyi testvérkapcsolat:
Hosszú idő után sikerült eljutnunk Erdélybe az ottani test-

vér tűzoltókhoz. Erről egy másik cikkben olvasható egy kis 
beszámoló.

Az infláció, üzemanyag drágulás, keményen érint minket. 
Előző évekhez viszonyítva majd kétszeres üzemanyagáron 
tankoljuk a „teherautót”. Tűzoltó gépjárműre sem kapunk 
kedvezményt. Viszont akármekkora is a költség, ezek fon-
tosak számunkra. Amit itt befektetünk, azzal tudunk segíte-
ni. A  támogatásokat lényegében a bajbajutottakra fordítjuk. 
Nem éljük fel. Ezért mondjuk azt, hogy „Segíts, hogy segít-
hessünk!”.

Továbbra is nagyon számítunk az ADÓK 1%-ára, vagy 
akár más támogatásokra! Kérem, kérjük, hogy támogassák 
egyesületünket! Ne legyünk vonulásképtelenek!

Név nélkül szeretnénk megköszönni azoknak, akik az utób-
bi évben rendszeresen támogattak, támogatnak minket, nem 
feltétlen anyagi dolgokkal, de nagy segítség számunkra. Kö-
szönjük nekik!

„Ha baj van, segítünk! A mi szabadidőnk az Ön biztonsá-
gáért.” Hogy ez mit jelent?

Egyesületünk tagjai továbbra is „hobbi” célból, mások 
iránt érzett segítő szándékkal teszik a dolgukat a bajban, 
anyagi juttatás nélkül.

C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L
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A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület  
erdélyi látogatásának beszámolója

Tisztelt faddi lakosok, engedjék meg, hogy hosszabb idő 
eltelte után most ismét beszámoljak az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület háza táján történt eseményről. A  településünk 
önkéntes tűzoltóinak, néhány tagjának és családtagjainak 
kijutott az a megtiszteltetés, hogy október végén kiláto-
gathatott a romániai testvérvárosunkba Gyergyóalfaluba, 
és részt vehetett az ottani programokban. 

Október 28-án, pénteken indultunk, voltak, akik saját jármű-
vükkel, a többiek az egyesület rendelkezésére álló 9 személyes 
kisbuszával utazták végig a 700 km hosszú utat. Összesen 18 fő-
vel képviseltettük magunkat. Tagjaink között többen voltak, akik 
most először jártak Erdélyben.

A szállás, az étel és a hangulat is nagyszerű, csodálatos volt. 
Egyedül az időjárás az, ami némi kívánnivalót hagyott maga 
után, mert gyakran volt az ott tartózkodásunk alatt ködös, hű-
vös, nyirkos idő. De legalább nem esett, és az égiek talán az idő-
járás terén ebben voltak hozzánk kegyesek.

Másnap, szombaton délelőtt, és a kora délután folyamán már 
egy baráti megmérettetésen kellett tűzoltóinknak bizonyítaniuk 
tudásukat, rátermettségüket, és egyben ügyességüket is. Össze-
sen 9, öt fős tűzoltócsapat indult a „versenyen”, a helyi, és kör-
nyékbeli csapatok mellett, a vendégként érkezett, kaposváriak, 
és faddiak is képviseltették magukat. 

Sőt, meglepetésként plusz egy – nem tervezett – csapat is in-
dult, a faddi női tűzoltók csapata, akik szintén (szinte) minden ver-
senyszámban megmérettették magukat, és amelynek jó magam is 
tagja, résztvevője is voltam. Egyetlen indulóként ebben a kategó-
riában nem volt kétséges milyen helyezést is ér el női csapatunk.

Természetesen a női csapat versenyszámait minden alkalom-
mal nagy érdeklődés övezte. Nem is tudom miért …. ? Talán 
mert kuriózumnak számított a 9 férfi csapat mellett?

Mindenesetre a versenyszámok nagyon jó hangulatban teltek 
és azt hiszem, minden résztvevő nevében mondhatom, hogy na-
gyon jól éreztük magunkat a megmérettetés ellenére is.

A következő versenyszámokban kellett 
a csapatoknak teljesíteniük:
Elsőként a csapatoknak (a nőknek is) egy farönköt kellett fű-
részelnie kézi fűrésszel, majd egy gyors osztott sugár szerelés. 
A második számban tömlőgurítás és egy akadálypályán való át-
haladás szerepelt. 

Harmadik feladatként egy hatalmas kereket kellett egy csa-
pattagnak, légzővel felszerelve időre tízszer átfordítani. A negye-
dik megmérettetés egy személygépkocsi elhúzása 2 főnek. Vé-
gül pedig az ötödik, utolsó feladat volt a legszórakoztatóbb. Egy 
3 főre kialakított síléccel kellett megtenni egy bizonyos távolsá-
got, 360 fokos fordulóval egybekötve, és a feladat résztvevőinek 
a kezében egy nagyobb ballonnal kellett egyensúlyozniuk. 

Végül a kemény megpróbáltató feladatsorok után, melyet ter-
mészetesen minden csapat végigcsinált, következett a szabad-
ban elfogyasztott ebéd.

Természetesen a verseny ideje alatt volt egy ital, mely ebben 
a hűvös, nyirkos időben nagyon népszerű volt mindenki köré-
ben, ez pedig a forró ……. TEA. De persze a későbbiek során, 
estére már más italfajtákkal is melegedhettünk, és a hangula-
tunkat is növelhettük.

Az ebéd után, kora délutánra meg is születtek a versenyered-
mények, és kihirdetésre is kerültek. 

Minden nap jókedvű zenés bulival zárult, a napi fáradalmak-
nak a levezetéseként. 

Ezúton is szeretnék köszönet mondani erdélyi fogadóinknak, 
vendéglátóinknak a szíves baráti vendéglátásért, és akik biztosí-
tották számunkra, hogy ott tartózkodásunk alatt felejthetetlen 
élményekkel gazdagodhattunk. 

 Kovács Klára

Itt szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy egye-
sek nehogy azt gondolják, hogy velünk káresetre hivatkozva 
majd megcsináltatnak olyan munkát, amit maguknak kellene 
kötelességből! Ez  tévedés! Nem ezt vállaltuk. Nem vagyunk 
jótékonysági intézmény!

Mindenki figyelmét felhívjuk a téli fűtések alkalmával, 
hogy óvatosan, gondosan járjanak el. Ne keletkezzenek lakás-
tüzek!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk másokra!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok 
magam és az egyesület tagjai nevében minden kedves lakos-
nak! Fadd, Dombori, Gerjen.

 Baros Gábor, az egyesület elnöke
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2000. (XI. 15.) KT. számú rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésé-
ben meghatározott eredeti jogalkotási 
hatáskörében, továbbá a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, 
valamint a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 
bekezdésében foglalt feladatkörében el-
járva, a következőket rendeli el:

1. §
(1) Fadd Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 15/2000. (XI. 15.) 
KT. számú rendelet (a továbbiakban: 
R.) 12. §-a a következő (2a) bekezdés-
sel egészül ki:
„(2a) Az egyes urnafülke mérete 30 

cm x 30 cm, a kettes urnafülke mé-
rete 30 cm x 50 cm.”

2. §
A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 
melléklete lép

Záró rendelkezések

3. §
(1) E rendelet 2022. december 1. napján 

lép hatályba.
 Bordács József Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Záradék:
A rendelet 2022. november hó 25. napján 
a helyben szokásos módon kihirdetésre 
került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 15/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
h) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. 
évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:

1. §
(1) Fadd Nagyközség Önkormányzata kép-

viselő-testületének a helyi adókról szóló 
19/2015. (XI. 30.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: R.) 14. § (1) be-
kezdés a) pontjának helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A Htv.19. §-ában meghatározot-

takon túl mentes a telekadó alól az 
alábbi – üzleti, kereskedelmi és ter-
melési célt nem szolgáló - telkek:
a) az a telek, amelynek tekintetében 

az adóalany érvényes építési en-
gedéllyel rendelkezik, az építési 
engedély véglegessé válását kö-
vető év első napjától számított 2 
évig, vagy ha egyszerű bejelen-
tést tett, a bejelentést követő év 
első napjától számított 2 évig,”

2. §
(1) A R. 25/A. § (1) bekezdésének helyébe a 

következő rendelkezés lép:
„(1) A turisztikai térségek fejlesztésé-

nek állami feladatairól szóló 2016. 
évi CLVI. törvény (a továbbiakban: 
Turizmus törvény) hatálya alá tar-
tozó szálláshely-szolgáltatóknak az 
idegenforgalmi adókötelezettség 
nyilvántartására a Turizmus törvény 

szerinti szálláshelykezelő szoftvert 
(a továbbiakban: szálláshelykezelő 
szoftver) kell használni Az adóbe-
szedésre kötelezett köteles gondos-
kodni arról, hogy a szálláshelykezelő 
szoftver a szálláshelyen folyamato-
san és vezetésre alkalmasan rendel-
kezésre álljon.”

(2) A R. 25/A. § (4) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(4) A szálláshelykezelő szoftverben a 

vendég érkezését követően haladék-
talanul rögzíteni kell:
a) a vendég: 

aa) vezeték- és utónevét, 
ab) születési helyét és idejét, 
ac) lakcímét, 
ad) állampolgárságát, 
ae) útlevél-, személyazonosító 

igazolvány vagy vezetői en-
gedély számát, 

b) az érkezés és távozás napját és 
időpontját. 

 A szálláshelyet a vendég a nyilvántartás-
ba vételt követően foglalhatja el.” 

(3) A R. 25/A. § (5) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(5) A szálláshelykezelő szoftverben 

legkésőbb a vendég távozásakor rög-
zíteni kell:
a) a távozás napját és időpontját 

(amennyiben az előzetesen meg-
adotthoz képest változott), 

b) a ténylegesen eltöltött vendég-
éjszakák számát, az ebből adó-
köteles és adómentesen eltöltött 
vendégéjszakák számát,

c) az adómentesség jogcímét, 
d) a vendég vagy törvényes képvise-

lőjének aláírását, 
e) a beszedett adó összegét, 

f) a kibocsátott számla, készpénz-
fizetési számla, nyugta sorszá-
mát.” 

(4) A R. 25/A. § (9) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(9) Az adó beszedésre kötelezettnek a 

Htv. 31. §-a által tételesen felsorolt 
adómentességekre jogosító tartóz-
kodást a 4. mellékletnek megfele-
lően igazolnia kell, ennek hiányában 
az adót be kell szedni, illetve meg 
kell fizetni. Az életkor miatti men-
tesség igénybevétele esetén a men-
tességi nyilatkozat kitöltése nem 
kötelező, amennyiben a szálláshely-
kezelő szoftver az életkor adatát egy-
értelműen tartalmazza.”

3. §
A R. 30. § a) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(1) Az adó mértéke:
a) állandó jellegű iparűzési tevékenység 

esetén évente az adóalap 2%-a,”
Záró rendelkezések

4. §
(1) E rendelet 2023. január 1. napján lép ha-

tályba.
(2) Hatályát veszti a R. 14. § (2) és (3) be-

kezdése, 25. §-a, 25/A. § (2), (3), (6), 
(7), (8), (10) és (11) bekezdése, továbbá 
2. melléklete és 3. melléklete.

 Bordács József Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Záradék:
A rendelet 2022. november hó 25. napján a 
helyben szokásos módon kihirdetésre ke-
rült.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K
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K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K

 1. melléklet a 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 15/2000. (XI. 15.) KT. számú rendelethez

I. TEMETKEZÉSI HELYEK, MEGVÁLTÁSÁNAK, ÚJ-
RAVÁLTÁSÁNAK DÍJAI:
1. Urnafülke egyszemélyes 20 évre 75.000,- Ft + ÁFA
2. Urnafülke kétszemélyes 20 évre 120.000,- Ft + ÁFA
3. Sírhely egyszemélyes 25 évre 10.000,- Ft + ÁFA
4. Sírhely kétszemélyes 25 évre 15.000,- Ft + ÁFA
5. Sírbolt 8 m2-ig 60 évre 60.000,- Ft + ÁFA
6. Sírbolt 8 m2 felett 60 évre 100.000,- Ft + ÁFA  

II. RAVATALOZÓ HASZNÁLATA: 25.000,- Ft + ÁFA”

Fadd Nagyközség Önkormányzata 
képviselő-testületének 17/2022. (XI. 25.) 
önkormányzati rendelete a víziállások 

létesítésének és fennmaradásának 
szabályozásáról szóló 7/2015. (III. 24.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ma-
gyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el:

1. §
Fadd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a vízi-
állások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 
7/2015. (III. 24.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiak-
ban: R.) 5. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Azon víziállást, amelyet tulajdonosa legalább 1 éve nem 

gondoz, vagy amely után a meder- vagy parthasználati díjat 
felszólítás ellenére sem fizetik meg, az Önkormányzat újra 
használatba adhatja.”

2. §
A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) a) A mederhasználati díj a bejáró nélküli alapterület után 

1.800 Ft/m2/év.
b) A meder talajába beépített víziállás (feltöltéssel létrehozott 

földnyelv, móló, gát) vonatkozásában a mederhasználati 
díj a bejáróval együtt számított alapterület után 1.800 Ft/
m2/év.

c) A parthasználati díj mértéke 5.000 Ft/víziállás/év.”

Záró rendelkezések 
3. §

Jelen rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba, rendelkezése-
it a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
 Bordács József Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2022. november hó 25. napján a helyben szokásos 
módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

ÁLLÁSAJÁNLAT
A Fatodi Kft. zöldterület-karbantartó gépkocsi vezető  

munkatársat keres határozatlan időre szóló szerződéssel  

napi 8 órában Fadd és Dombori munkavégzéssel!

Feladatkör:
kisteherautó vezetése, gépi fűkaszálás, egyéb rakodó 

és zöldterület-karbantartási munkálatok

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások:
B. kategóriás vagy traktorra jogosítvány

büntetetlen előélet

önálló cselekvőképesség

legalább 8 általános iskolai végzettség

megbízhatóság 

önálló, felelősségteljes munkavégzés

Előnyt jelent:  
mezőgazdasági, kertészeti végzettség

faddi lakhely

Bérezés:
bruttó 260 000,- Ft/hó, képesítés alapján

A munkakör betölthetőségének időpontja:
azonnal

Amennyiben felkeltette állásajánlatunk  
az érdeklődését, keressen minket:

06 70 377 8051 Wusching Gábor ügyvezető ,

06 70 320 1975 Hostyánszki Tamás munkavezető 

hétköznap 7:00-15:00 között

Önéletrajzát a fatodi.kft@gmail.com  

e-mail címre várjuk!
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Felelős kiadó: Bordács József polgármester

Szerkesztőség címe: Művelődési Ház

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

Szerkesztő: Pál Magdolna

E-mail: kulturfa@tolna.net,  
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ATOMIX Kft. Nyomdaüzem

Felelős vezető: Bese Tamás

Tördelés: Schubert Miklós
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„Mert született néktek ma a megtartó, aki 
az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pe-
dig néktek a jele: találtok egy kisgyermeket 
bepólyálva feküdni a jászolban.”(Lukács 
evangéliuma 2,11-12)
Karácsony – Isten láthatóvá lett a földön az 
emberek között. Ám sokan nem gondol-
nak Istenre, és nem ritkán Istent halottnak 
mondják. Olyan időket élünk, amelyben 
az embereket nem érdekli Isten. 

De Isten nem halott. Ő él, bár nem 
könnyű Őt felismerni. Csak azoknak mu-
tatja meg magát, akik szeretni akarják Őt. 
Isten nem a filozófusok és tanítók Istene, 
akik minden évszázadban megváltoztatják 
a véleményüket Róla. 

Isten megismerteti magát mindenkivel, 
aki hajlandó leszállni a magas lóról, és le 
akarja venni a gőg és az elbizakodottság 
maszkját.

Ezért hát kedves Ember, vetkőzd le a 
nagyképűséget és az önteltséget! Nyisd 
meg a szíved és a karod – legyenek bár oly 
kemények is, mint egykor a jászol volt – 
hogy felfedezhesd Isten szeretetének tikát 
2022 karácsonyán! (Ludgen Hohn – Mo-
risch: Minden napra egy jó szó. Herder, 
Freiburg 2005. 393. o. alapján.)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok min-
den kedves olvasónak áldott karácsonyi 
ünnepeket és békés, boldog új évet.
 Csomós Balázs református lelkipásztor

VA L L Á S

Áldás, békesség!

Kedves faddi polgárok!
Tisztelettel és szeretettel szólítok meg minden faddi 
polgárt.

Az Advent napjaiban mindannyian a jövendő ün-
nepekre készülődünk. A Karitász is ezt teszi, várjuk a 
fény és szeretet ünnepét. Ennek jegyében adomá-
nyokat gyűjtünk, és a szűkséget szenvedők részé-
re ajándékcsomagokat készítünk, 
amiket karácsony előtt kiosztunk.

Általában harminc családot ré-
szesítünk ebben, hogy mindenki 
méltón ünnepelhesse a Kis Jézus 
születését.

Kérjük most is, mint minden 
évben a segítségüket, hogy minél 
bőségesebb legyen a csomagunk 
tartalma. Ezek a felebaráti szeretet adományai, ame-
lyek mindig megtérülnek az adományozók számára.

Év közben is megtettünk mindent, amire lehe-
tőségünk volt. Pályáztunk pelenkára, iskolakezdési 
utalványra, tűzifa támogatásra. Itt jelzem, hogy 
minden pályázatunk sikeres volt. Ezt a jövőben is így 
tesszük. Egész évben gyűjtöttük a használt holmit 
sokak örömére.

Szeretettel várunk mindenkit a kis csoportunkba 
önkéntes munkára!

Itt szeretném megköszönni minden támogatónk 
segítségnyújtását, és azt kívánom, hogy soha ne ke-
rüljenek a rászorulók köreibe.

Minden faddi számára csendes, elmélyült vára-
kozást, meghitt karácsonyt kívánok.

Legyen együtt a család a fa körül minél nagyobb 
létszámmal, legyen jelen az igaz szeretet!
 Beszterczán Ágota, a csoport vezetője.

Gondolatok Ádvent kezdetén
Úgy lenne illő, hogy egy bibliai igével kezdjem, de rendhagyó módon most, 
arany Jánostól veszem a kezdő sorokat:

„Hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár,
Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár!” (Toldi estéje)
Valóban, nem lehet befolyásolni az idő múlását, de ki tudjuk használni az 

adatott lehetőségeket. Lehet „felülni az idő szekerére”, de le is maradhatunk. 
A bölcs közmondás is erre figyelmeztet: „Amit ma megtehetsz, ne halaszd 
holnapra!” Mert a „ma” még valóság, de a holnap bizonytalan. Ősidők óta 
az emberiség szakaszolja a múló időt, évekre, hónapokra, napokra, sőt ma 
már egyes esetekben (spotversenyeken) tized, sőt század másodpercekben 
számolunk. A jelen, a „ma” helyes felhasználásához segítséget ad a vallás is. 
Hívő ember nem élhet csak úgy „egy élőlény” módjára, majd lesz valahogy! 
Vágyainkból terveket kell készítenünk, kitűzni a célt, majd annak megvalósí-
tásáért megtenni mindent, csak akkor valósul meg. Kiváló példa erre a spor-
tolók életvitele. Szent Pál apostol is felhasználja ezt a példát. „Futok a kitűzött 
cél felé” (Fil 3, 14). A cél érdekében a sportolók sok kellemes, vagy annak vélt 
dologról lemondanak. Rendszeresen vesznek részt edzéseken, ahol az edző, a 
szakember mondja meg, mit és hogyan kell tenni, de az nem mindig kellemes 
érzés. Aki ezt nem vállalja, hamar lemarad, nem fog célba érni. Keresztény 
ember számára ez a cél nem más, mint az üdvösség, a beteljesült örök élet. A 
lelkipásztor, a hitoktató az a szakember, aki az „edzéseket” irányítja, segít a cél 
eléréséhez. A keresztény egyházak a Biblia, az „Istentől kapott terv” segítségé-
vel vezetik az idő szekerét, vagy a sport hasonlatánál maradva, tartanak edzé-
seket a végső cél, a győzelem érdekében. Időnként meg-megállunk, vissza-
tekintünk, hol tartunk, jó-e az irány, és megyünk tovább. Ilyen visszatekintő, 
és újra gondolásra emlékeztető állomás az Ádvent kezdete. Versenysportot 
általában csak fiatalon, leginkább gyermekkorban lehet elkezdeni. De az örök 
élethez tartó, „rohanó” idő szekerére akár idős korban is felülhetünk. Em-
líthetném Bródy János slágerét, amit Koncz Zsuzsa előadásában ismertünk 
meg: „…mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább”. –Beszállás!!

 Rostás Jenő István plébános

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját ünnepi alkalmainkra:
Szentesti istentisztelet december 24. 15:00 a hittanos gyerekek szolgálatával a temp-
lomban • Karácsony első napján december 25. 10:00 úrvacsorás istentisztelet a 
templomban • Karácsony második napján december 26. 10:00 úrvacsorás istentisz-
telet a templomban • Óévi istentisztelet december 31. 10:00 a gyülekezeti teremben 
• Újévi istentisztelet január 1. 10:00 a gyülekezeti teremben
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Házi készítésű, adalékanyag nélküli termékek 

Benis BrigittaBenis Brigitta  
regisztrált őstermelő kínálatából 

Lekvárok tartósítószer nélkül
(sárgabarack, szilva, szilvaalapú vegyes,  

eper, meggy)

Aszalt meggy

ErősJóska paprikakrémek

Szárított és fagyasztott csípős paprika

KAMILLA- és HÁRSFAVIRÁG teának

FAGYASZTOTT szilva, meggy

Konyhakész,  
saját nevelésű, szemes takarmányon nevelt 

tyúkok, kakasok, gyöngytyúk 
pecsenye- és tömött kacsa

HÁZI TOJÁS

Birsalmasajt, birsalmakompót

Szeretettel várom a faddi piacon, Messengeren, 
valamint a Kölcsey u. 10. szám alatt.

Telefon: 06-30-957-32-16


