Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2009. június

NY Á RI PRO GRA MA JÁ NLÓ
Dombori Ny ári Fesztiv ál
Fadd-Dombori
2009. július 2-5.

UDO GROH

orgonaműv ész

jótékony sági konc ertje
a faddi katolik us templomban
2009. július 18-án 19 órakor
a templom orgonájának a
felújításáért.
A Templom Napja Faddon
2009. szeptember 6.
(vasárnap)

A felújításra váró orgona

Falunap augusztus 20-án (csütörtökön) Faddon, a Bartal-kertben!
(Program a Faddi Hírek következő számában!)
Segítsen, hogy másokon is segíteni tudjunk!
VÉRADÁS július 9-én (csütörtökön) 9-től 15 óráig
Faddon, a művelődési házban!
Személyi igazolványát és a társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó
kártyáját feltétlenül hozza magával. Köszönjük!

A PUMUKLI ABC, FAGYIZÓ és LOTTÓZÓ
-a híresztelésekkel ellentétbenvásárlóit továbbra is a megszokott nyitva tartással várja!
Lerch és Társai Bt.
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KÖZÉRDEK Ű IN FORM ÁCIÓ K

Ha végre itt a nyár…!
Fadd Nagyközség Önkormányzata a nyári szezonban a Dombori 1. és 2. számú strandon 1-1 fővel úszómester szolgálatot
biztosít, valamint a Nefelejcs u. 6. szám alatti Gondnokság épülete elsősegélynyújtó hely. Az üdülőterületen tartózkodó
vendégek az önkormányzat ezen szolgáltatásait térítésmentesen minden nap 9-17 óra között vehetik igénybe.
Kívánunk Önöknek balesetmentes, pihenésben és szórakozásban gazdag nyarat.
Polgármesteri Hivatal

Bűnmegel őzési Infor mációs HÍRLEVÉL
KEZDŐDIK A VAKÁCIÓ!
Lassan véget ér a tanév és elkezdődik a nyári vakáció. Az
iskolai megpróbáltatások után többnyire a jól megérdemelt
pihenésé a főszerep. A nagyobb szabadság, a kalandok
keresése azonban veszélyeket is rejthet magában. A
napsütés, a jó idő a szabadba vonzza gyerekeket.
Az elkóborolt gyermek bűncselekmény áldozatává válhat. A
nála lévő vagyontárgyakat ellophatják, elrabolhatják, ő
maga pedig beteges hajlamú felnőttek áldozata lehet. A
csellengő fiatalok hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez
is, korábban kezdenek el dohányozni, italozni és napjaink
veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el őket.
Gyakran a fiatal bűnöző csoportok áldozataivá válnak a
magányos, csavargó gyermekek, akiket meglopnak,
kirabolnak. Sok esetben követnek el a kiskorúak rongálást,
garázdaságot és más bűncselekményeket is.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a nyár veszélyeire, néhány
jó tanács kíséretében, hogy a szeptemberi iskolakezdésnél
senkinek se kelljen kellemetlen élményekről beszámolnia
régi, vagy új osztálytársainak.
•
A nyári melegben, a nappali órákban lehetőleg
senki ne sportoljon, a ruházata pedig legyen szellős.
Fokozottan ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra,
lehetőség szerint friss ivóvíz formájában.
•
Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel
megbeszélt időponthoz magát. A kalandvággyal kezdődő
csavargásoknak gyakran bűncselekmény a vége. Nyaranta
megnövekszik az eltűnés miatt körözött fiatalok száma.
•
Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra feltűnő
viselkedéssel, értékes tárgyakkal, pl. mobiltelefon, több
készpénz vagy ékszer.
•
Készpénzt ne, vagy csak több helyen elosztva
vigyünk magunkkal. Ha van bankkártya, annak PIN kódját a
kártyától elkülönítve tároljuk.

•
Ha valamilyen esti programban szeretnénk részt
venni, oda lehetőleg csoportosan, vagy idősebb személy
kíséretében menjünk.
•
Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket.
•
Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel. Ne
szálljunk be ismeretlen autóba, ne engedjünk idegent a
lakásba.
•
Szórakozóhelyeken
lehetőleg
palackozott,
alkoholmentes italt célszerű fogyasztani. Ne adjunk esélyt
arra, hogy akaratunkon kívül bármi olyan szert keverjenek
hozzá, amivel a cselekvőképességet, szabad akaratot
akadályoznák, befolyásolnák.
•
A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni”
életfelfogás könnyen vezethet el a kábítószerekig. Fontos
tudni, hogy sok kábítószer akár egyszeri kipróbálása is
függőséget okozhat.
•
A
diszkóbalesetek,
közlekedési
tragédiák
elkerülése
érdekében bulik
után
használjuk
a
tömegközlekedést, vagy taxit.
•
A hőségben a figyelem olykor lanyhulhat, ezért
amikor közlekedünk, legyünk mindig fokozott figyelemmel a
szabályok betartására.
•
Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral ne
menjünk vízbe.
•
Fontos,
hogy
tudjuk,
ha
megtámadnak,
meglopnak, akkor hová fordulhatunk azonnali segítségért.
Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok:
MENTŐK:
104
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
(mobiltelefonról a megyeszékhelyi rendőrkapitányság
ügyelete jelentkezik)

FELHÍVÁS!
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Faddi
Tagóvodájában egységes óvoda-bölcsőde intézményegység szervezését határozta el a 4/2009. (II.18.) OKM
rendelettel módosított nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (V/8.) MKM rendeletben
szabályozottak alapján a 2009/2010 nevelési évtől.
A fentiekre tekintettel kérjük azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2009. május 31-ig betöltötte a 2. évet,
és a nevelési év végéig, 2010. május 31-ig pedig a 3. évet, és igénybe szeretné venni az egységes óvodabölcsőde szolgáltatásait, írásban jelezze Schmidné Keserű Erzsébet óvodavezetőnek.
A nevelés óvodánk egyik vegyes csoportjában történik (Dózsa utca), melynek maximális létszáma 20 fő lehet,
ebből a bölcsődés korú 5 fő.
Jelentkezési határidő: 2009. július 15.
K i adó : Fad d N ag ykö zs é g Ö n ko r m ányz at a
Sze r ke s zt ő sé g c í m e: M űve l ő dé s i H áz
Sze r ke s zt ő je : Fül ö pné Ze m kó M ár i a
ISSN 2 0 6 0 -4 165
N yo m ás : Bö c z N yo m da

Fe l e lő s ki adó j a: Fül ö p J áno s po l gár m e s te r
7 13 3 Fadd, Bé ke u . 1 . Te l . : ( 7 4 ) 4 47 -4 60
E- m ai l : kul t ur f a@t o l na. ne t
Szeks zár d, Martos F. u. 8. Tel.: 74/417-430
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Sétálóutca, élő koncertek, tánc- és szépségverseny, kirakodó vásár, sport
programok.

Július 2. (Csütörtök)
DOMBORI ROCK - Élő koncertek!
19:00
Uborkaszezon
20:00
Rock-A
21:00
Durr
22:00
RockToRock /www.rocktorock.uw.hu/
23:00
Bodega Rock Band /www.bodegarockband.hu/
Július 3. (Péntek)
20:00
Merry’s együttes (Élő koncert)
21:30
Sztárcsináló - Retro karaoke
Öltözz Te is retróba!
22:00
Retro Party
DÉVÉNYI TIBOR
23:45
Latin éjszaka a FIESTA együttessel /www.fiestaweb.hu/
Július 4. (Szombat)
17:00
„Mini és Tini” Gyermek szépségverseny (Jelentkezés a helyszínen!)
Közreműködik: Csillag Show táncegyüttes
20:00
Sztárcsináló - karaoke show
20:30
IVAN műsora /www.ivanonline.hu/
21:00
VI. Dombori Nyár Szépe szépségkirálynő választás
Sztárvendég:
COZOMBOLIS együttes /www.cozombolis.hu/
Közreműködik: BEN – VIVA TV műsorvezetője
Csillag Show táncegyüttes
23:30
Vízparti party
- DJ FIKI’DI
Közreműködik: Kindl Gábor
Július 5. (Vasárnap)
8:00
Strandfoci
10:00
„VI. Közép-Duna Menti Halfőző Verseny”
13:00
Halfőző verseny eredményhirdetése
15:00
„VI. Dombori Dance” Országos Amatőr Modern Táncverseny
Házigazda: Titti Corsi Dance Club
19:00
Sztárcsináló - Karaoke show (Döntő)
20:00
WU2 együttes
- U2 Cover Band - Élő koncert
21:00
Rock legendák:
BIKINI – Élő koncert /www.bikininet.hu/
22:30
Tűzijáték
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Borókás hírek
A téli szünet után a tánc és énekkar aktív munkába kezdett,
amit a sok, fellépésekre szóló meghívás tett szükségessé.
Az énekkar március 6-ra felkérést kapott a szekszárdi
"Platán" nyugdíjas klubtól a Babits Mihály Művelődési
Házban tartandó nőnapi műsorára. Az előadott kórusművek
közül néhány: Vecci: Néked zeng..., F.Giardini: Éljenek a víg
nők, J.Brahms: Egy édeshangú kismadár, J.Brahms:
Bölcsődal, Weber: Csónakon.
A helyi Művelődési Házban március 16-án Biszák László
festőművész kiállítás megnyitóját színesítette kórusunk éneke,
ahol előadásra került: Schubert: Vadászdal, Schubert:
Hajnalcsillag, Karasztojanov: A csermely, H.Kaljuste:
Körtánc című műve. A tánccsoport az iskolai és községi
ünnepély keretén belül adta elő koreográfiáját.
Hagyománnyá vált, hogy az énekkar egyházi rendezvényeken
vesz részt. Április 5-én a római katolikus templomban a
„Virágvasárnapi Passiót” adta elő az egyházi liturgia énekei
mellett.
Április 10-én a „Nagypénteki Passió” és egyházi énekek
előadásával járult hozzá az ünnep bensőségessé tételéhez.
Április 9-én Cseh Gábor szekszárdi festőművész kiállításának
megnyitója alkalmából a helyi Művelődési Házban
hangzottak el az énekkar által közvetített kórusművek.
Nagy erőpróba volt az énekkar számára az április 25-én
Dunaszentgyörgyön megrendezett kórustalálkozó. Itt
mutattuk be elsőként P.Benoit: O Glorisa (Hymnus) című
kórusművet Szemerey Eszter énekpedagógus elismerően szép
zongorakíséretével, amely elnyerte a megjelent 6 kórus
tetszését is. Ugyanakkor elsőként került előadásra: Hívogat a
tánc Qudlibet, és B.Smetana: Csillagom című műve is.
A rendkívül jól megszervezett találkozón nagyon jól éreztük
magunkat, és sok olyan tapasztalatra tettünk szert, amelyet a
továbbiakban hasznosítani tud a csoport. Ugyanakkor az
énekkarunk által előadott művek is nagy sikert arattak.
Mindez azt igazolja, hogy Koleszár Istvánné igényesen, az
alkalomhoz illően, ugyanakkor a csoport képességeit
figyelembe véve választja ki a műveket.
Május 10-re a Református Egyház "Anyáknapi" ünnepi
Istentiszteletére hívta kórusunkat. Itt az előadott énekek közül
kiemelve: Liszt F.: Hajnalozó, F.Schubert: Májusi dal I.II.,
Fülemüle lengyel népdal, A régi ház skót népdal.
Május 23-án a Bezzeg-pusztán megrendezett "Megyenapra"
kapott meghívást kórusunk. Erre a napra a Képviselő testület
támogatásával vált elérhetővé a kórus számára olyan viselet
vásárlása, amely a népdalok elengedhetetlen kelléke. Így
varrathatott az énekkar kékfestő anyagból aljat és kötényt,
madeirával díszítetett fehér blúzt. Ebben a ruhában elsőként
ezen a rendezvényen mutatkozott be a kórus, természetesen a
településünkhöz kötődő népdalcsokorral, a "Dohányossal". A
tánccsoport „Mezőségi” és „Dunántúli” táncaival aratott
sikert. A vidám hangulatban eltöltött nap, ahol finom ételt
főzött Fülöp János polgármester úr, sokáig emlékünkben él.

Május 31-én, Pünkösd vasárnapján szintén a katolikus
templomban kerültek előadásra az ünnephez kapcsolódó
kórusművek és egyházi dalok, majd ezt követően került sor a
településünk parkjában felállított „Májusfa” kitáncolására.
Előtte Pünkösdi dalcsokrot énekeltünk. Így: Tavaszi szél....,
Mi van ma?..., Két szál pünkösdrózsa..., Elhozta az Isten....,
Pünkösd napján születtem...

A gyönyörű, napfényes időben megrendezett, jó hangulatú
ünnepség talán egy hagyomány felélesztésének a kezdetét
jelenti településünkön. Mindezekről a TolnaTáj TV is
tudósított.
Az évad utolsó fellépése június 7-én a „Búcsú-napi” ünnepi
misén való éneklés volt. A miseénekek mellett előadásra
kerültek: Sancta Maria, F.Schubert: Sanctus című művek is.
Úgy gondoljuk, hogy fellépésekben igen gazdag időt hagyott
maga mögött az első félévben a Boróka.
Az elkövetkezendő időben szeretnénk a tánccsoport létszámát
növelni azáltal, hogy településünk fiataljait meghívjuk egy
nyitott hétvégére, hogy ismerkedjenek a tánccal,
táncfoglalkozásokkal, táncosainkkal, és Kalmár Éva
táncoktatóval. Erre személyes meghívókat küldünk, de
szeretettel várjuk régi tagjainkat és bárkit, aki érdeklődik a
tánc iránt.
Majd ezt követően augusztus 20-án, a Falunapon egy közös
„főzőcskén” találkoznak egyesületünk tagjai.
Az énekcsoport 2 hónap szünetet tart, a tánccsoport a nyár
folyamán is gyakorol, készülve az augusztus 30-án
Domboriban tartandó „Megyenapra”.
Itt szeretnénk megköszönni a „Faddi Hírek” szerkesztőinek,
hogy rendszeresen lehetőséget kap a Boróka Ének és Néptánc
Egyesület, hogy beszámoljon tevékenységéről.
Ugyancsak örömmel fogadjuk a www.fadd.hu honlapon
műsoraink felvételének a megjelentetését, mert így azok
részére is hozzáférhető egyesületünk élete, akik más
településeken élnek.
Ádám Imréné titkár

Segítsen, hogy másokon is segíteni tudjunk!

VÉRADÁS július 9-én (csütörtökön) 9-től 15 óráig Faddon,
a művelődési házban!
Személyi igazolványát és a társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó kártyáját
feltétlenül hozza magával. Köszönjük!
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JÓTÉKONY SÁ GI

Legyen ez az este mindenkié!…

KON CER T

„Ha van valami, ami állandó ebben a világban, az a zene ereje”
/J.Groban/
Hallgassunk együtt orgonamuzsikát a faddi katolikus
templomban, 2009. július 18-án (szombaton) este 7 órakor.
Udo Groh, német orgonaművész jótékonysági estjén többek
között Bach, Handel klasszikus műveiből hallgathatunk.
A modern kor ismert dallamai is felcsendülnek majd
improvizálása során, melynek fő motivumai a Csillagok
háborúja trilógiából, valamint az Operaház fantomja című
musicalből váltak ismertté.
Az előadás díjtalan, de hogy orgonánk még szebben szóljon,
jótékony adományaikat kizárólag annak felújítására fordítjuk.
Adjuk át magunkat a zene varázsának, legyen egy kicsit más
ez a szombat este. Ha csak egy kis időre is, de felejtsük el a
gondokat.
Jótékonysági hangversenyünkre várunk minden zeneszerető
érdeklődőt, időst, fiatalt egyaránt.
A szervezők nevében: Kárász Andrea

TEGYÜN K A S ZÍVÜN KÉRT EGYESÜLET

Megújulás…

sebezhetőek vagyunk) eltakarjuk, és páncélt növesztünk
magunk köré. Mintha magunk mögött hagynánk a
lelkünket.
Amikor felkértek arra, hogy tartsak egy sorozatot a
„Tegyünk a Szívünkért Egyesület” keretén belül
betegtársaimnak és kívülállóknak egyaránt a számunkra
otthont adó művelődési házban, minden hónap utolsó
szerdáján du. 4 órától „Lélekfrissítés” címmel, arra
gondoltam, hogy olyan fogalmakról készítek egy csokrot,
melyeket azért rakott ki drágakövekkel az Isten, mert
általa meg lehet újulni. S ha ezt közösen kérjük és akarjuk
– hitem szerint – ki fog sütni a nap a lelkünkben, hiszen
ezeken az alkalmakon mód van a zord, sötét felhőket
szétoszlató beszélgetésekre is.
Ezek a fogalmak – melyekhez nagy-nagy tisztelettel és
alázattal merek hozzá nyúlni, és egy csokorba szedni őket
– beszélnek a hitről, szeretetről, bizalomról,
megbocsátásról, erőről, munkáról, idősödő korunkról és
ünneplésünkről – a 2009. évi állandó programunk
gyanánt.
Deméné Miksa Zsuzsanna nyugd.ref.lelkész

…fogalma gyakran kíséri a beteg embert, hiszen
fokozottabban éli meg az elhasználódás, elkopás
élményét.
Amiképpen tavasszal levetkőzi a természet a tél kietlen
sivárságát és belebújik a virágokkal, napsugarakkal, friss
levegővel átitatott ruhájába, - úgy a lélek is újjá, éppé,
frissé, élővé válhat. Képes megújulni.
Sokszor említettük azt, hogy a test és a lélek kézenfogva
járnak. Ha elfárad a lélek, belekeményedik a test is, s ez
fordítva is igaz.
A XXI. században minden a rohanásról szól, hiszen
állandó készenlétben vagyunk, (még a telefonjainkat sem
kapcsoljuk ki éjszaka), s ez fáraszt, elhasznál, feszültté
tesz. Szükségünk van a lélek „visszafiatalodására” egyéni
életünkben s közösségünkben egyaránt, hiszen a
megújulás mindig felfrissít, felüdít, mint a nagy melegben
a szomjúságot enyhítő friss forrás vize.
A lélek „üdeségéhez” fontos tudni, hogy mi van a szívünk
legmélyén. Hiszem, hogy mindannyiunk lelkében van egy
szép, lágy, érzelemdús isteni valóság, azonban (mivel

FADDI NYU GDÍJASOK ÉRDEK SZÖVET SÉGE
A szépérzékünk a tavaszi hónapokban sokat fejlődött.
Az irodalmi esteken a versek, a novellák felkeltették érdeklődésünket. Az ismert versek arra késztettek, hogy együtt
mondjuk az előadóval. Kemecsi Ferenc a költészet napja alkalmából mondta el kedvenc verseit. Töttös Gábor olyan dolgokra
hívta fel figyelmünket, amiről eddig nem is tudtunk, pedig itt történt Tolna megyében, közvetlenül Faddon, a Bartal kúrián.
Felkeltették figyelmünket a kiállítások is: Biszák László és Cseh Gábor festőművészek munkái. Cseh Gábor nem
ismeretlen a faddiak számára, hiszen már a 60-as, 70-es években is volt a Művelődési Házban kiállítása. Munkáik a szekszárdi
dombok, szőlők, tanyák hangulatát tükrözik. Biszák László munkái között a gemenci erdő, a holtág szépsége, hangulata is
megjelenik. Cseh Gábor képei között pedig fel-feltűnnek a mára már eltűnt épületek, használati tárgyak, eszközök.
Nagy várakozással készültünk a szekszárdi Munkácsy kiállításra. Érdeklődéssel hallgattuk a tárlatvezető szavait. Sok
mindent megtudtunk a festő életéről és képeiről. Kellemes délelőttöt töltöttünk el.
A versek, a képek után a természet szépsége volt a korona. Ugyanis ellátogattunk a Kámi-Jeli arborétumba. Csodálatos
kép fogadott bennünket, ugyanis a rododendronok teljes pompájukban virágoztak. A forrás vize hűsített, a padok pihenésre
hívogattak. A napot egy finom ebéddel tetéztük. Így a hazafelé vezető négy órás út elviselhetőbb volt.
Schiffler Györgyné, a Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetségének elnöke

5

FADDI HÍREK

2009.JÚNIUS
HÍREK - ESEMÉ NYEK

Dumbó Családi Napközi
üdítő, amerikai hot-dog várta a hozzánk ellátogató
gyermekeket és szüleiket. A kihelyezett vendégkönyvben 172
név szerepel, ami egy óráig volt kitéve, de délután is voltak
látogatók.
A gyermeknap 252.603 forintba került. Ehhez nagyrészt az
önkormányzat járult hozzá a 200.000 forintos támogatással,
és a Szuprics és Társa Kft.-től is kaptunk támogatást. Merkl
Krisztinától kaptunk gumicukrokat, Tóth Gabi apukája pedig
rostos üdítőt hozott a rendezvényünkre. Köszönjük!
Itt szeretném megemlíteni azokat a szülőket, akik a
palacsinta elkészítéséhez hoztak alapanyagokat, illetve
üdítőket. Nekik is köszönjük!
Akik nélkül nem lett volna ilyen zökkenőmentes a
rendezvény: azok a szülők és önkéntesek, akik egész nap
kitartottak, arcot festettek, palacsintát sütöttek, kentek,
horgásztatták a gyermekeket; a gyerekeim, akik az
ugrálóváron játszó gyermekek testi épségét óvták, illetve a
„büfés” asztalnál segítettek. Köszönjük a segítséget
mindenkinek, és jövőre számítunk újból mindenkire!
A rendezvényre adománydobozt helyeztünk ki, amit két
független szülő kibontott és regisztrált. Tartalma 13.700 Ft,
melyhez a következő napokban még kaptunk 10.350 Ft-ot,
így az adomány összege 24.050 Ft. Az adományokból
kisegítőt foglalkoztatunk, hogy a nyári szünetben
térítésmentesen fogadhassuk a kisiskolás gyermekeket.
Felhívnám a szülők figyelmét arra, hogy lehetőségük van
kisiskolás gyermekük felügyeletét kérni. Továbbá minden
hétfőn és csütörtökön játszóház keretein belül kézműves
foglalkozásokkal várjuk a gyermekeket. A részvétel
díjmentes! Kérjük előre jelezni, ha érdeklődő van a hétfői és
csütörtöki programjainkra, mert a létszám korlátozott! Telefon:
30/552-09-06, 74/446-127.
Köszönjük Verőczei Péternek a honlap készítést és a
gyermeknapi fotózást! Honlapcímünk: www.dumbofadd.hu
Minden gyermeknek jó és tartalmas pihenést, nyaralást
kívánunk!
Szuprics Lászlóné napközi vezető

A családi napközi életében változások történtek február
hónapban. Kolleginánk, Ági nagy esemény elé néz,
gyermeket vár, így csak kisegítőként dolgozik. Tóth Gabriella
tolnai lakos, aki csecsemőápoló és gondozó végzettséggel
rendelkezik, vette át Ági helyét. Gabit a gyermekek és a
szülők is hamar elfogadták.
Az idei évben teljes létszámmal működünk, 2 fő vár felvételre
szeptember hónaptól. Minden szakhatóság járt nálunk
ellenőrizni, akik mindent rendben találtak.
Amire nagyon büszkék vagyunk, a pécsi módszertani
bölcsőde minket jelölt meg a régió minta családi
napközijének, és felkért minket, hogy szeptember 12-én
nálunk rendezhessék meg a szakmai találkozót.
Megkaptuk munkánkról az első pozitív visszajelzést az
óvodából. Óvodába került „gyermekünk” jól megállja a helyét.

Május 30-án megtartottuk a második gyermeknapi
rendezvényünket, amit szintén nagy érdeklődés kísért. A
gyermekek tiszteletére az eső sem mert esni. Az idei évben
arcfestészet, 2 légvár, gyöngyfűzés, gyöngyvasalás, kerámia
festés, készségfejlesztő játékok bemutatója, aerobic
bemutató, bohóc műsor, közel 300 db ajándék, palacsinta,

Mesés program a Volent-öbölben és a Meseházban
2009. május 09-én szombaton a Tolna és környékén élő Amíg a gyerekek élvezték a szabadtéri játékot, foglalkozást,
nevelőcsaládok Faddon a Volent-öbölben egy kellemes, addig a felnőttek a Munkaügyi Központ munkatársától
családias napot tölthettek együtt.
munkaerőpiaci tájékoztatást hallgathattak meg, kérdéseket
A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság pályázaton tehettek fel a szakembernek, és egy csoportfoglalkozáson
nyert pénzéből jöhetett létre ez a szabadtéri rendezvény. A vehettek részt.
tolnai, mözsi és faddi nevelőszülők, nevelt gyermekeik és Egyik nevelőszülőpárunk (Bán János Györgyné és Láng
családtagjaik (mintegy 100 fő) az egész napos program alatt Attila) jóvoltából 30 kilónyi vegyes húsból készített finom
élményekkel gazdagodhattak. A Gyermekvédelmi Igaz- pörkölt várta délben a résztvevőket. Az „édesszájúak” a
gatóság munkatársai, dr. Soós László nyugdíjba vonult családok által hozott finom sütemények közül válogathattak.
igazgató és a nevelt gyermekek vér szerinti szülei közül A program megszervezése, létrejötte nagy kihívás volt.
Köszönjük az Igazgatóságnak a pályázati lehetőséget, a
néhányan meglátogatták a rendezvényt.
nevelőcsaládoknak a részvételt és az aktivitást, a faddi
Az időjárás nekünk kedvezett, verőfényes, zavartalan Művelődési Ház munkatársainak a felajánlását, hogy rossz idő
napsütést élvezhettünk a nap folyamán.
esetén mehettünk volna hozzájuk is. A szervezési munkákban
Reggel 9 órától a faddi Mítosz Galériában vettünk részt a és a helyszíni lebonyolításban nagy segítségünkre volt Kiss
Meseház foglalkozáson Gáti Mariann vezetésével, amelyet Csaba, Horváth József, Hostyánszki János és Antus Zsolt.
A nap végén szemmel láthatóan mindenki elégedetten,
kicsik és nagyok egyaránt önfeledten élveztek.
10 órától a Volent-öbölben a Duna parton csodálatos élményekkel gazdagon távozott. Barátságok szövődtek
nevelőszülők
között.
A
közösségépítő
környezetben folytatódott a program: a napot színesítette a gyerekek,
gyerekek számára szervezett kézműves foglalkozás kezdeményezésben partner volt minden résztvevő, gyerekek
(agyagozás Gáti Mariann által biztosított anyagból, ragasztás, és felnőttek várják a következő hasonló találkozást, közös
festés, rajzolás, gyöngyözés, dísztárgyak készítése gyöngyből, együttlétet.
Antusné Kiss Csilla és Horváthné Kosán Szilvia
drótból, fonalból), arcfestés, légvár, akadály-verseny, foci,
Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársai
horgászat.

6

FADDI HÍREK

2009.JÚNIUS
ZÖLDROV AT

Celosia Aranybika, Ocimum basilicum Zöldgömb és társai Fadd közterületein
A virágosítás összefogás eredménye Faddon és Domboriban
is. A katolikus templom, a református templom, a Dózsa
György utcai kereszt, a Hősi emlékmű előtt kialakított
ágyásokba kerültek növények. Többsége magyar nemesítésű
fajta, van olyan, ami biztos újdonság mindenki számára.
A szépítést pályázaton elnyert összegből, rengeteg társadalmi
munkából, tenni akarásból finanszíroztuk. A kivitelezést
(ültetések) a DC Dunakom Kft. végezte.
Dombori (EDE) 100 ezer forintot nyert, amit az
önkormányzat kiegészített, hogy a megközelítőleg 160 m2
felületet be lehessen ültetni.
Az ágyások tervezése, polgármesteri hivatal udvarának
virágosítása a teljes szervezés, növények előállíttatása,
szállíttatása, ültettetése Benis Brigitta feladata volt.
A virágágyások kialakítása, előkészítése és egyéb, az
ültetésekhez szükséges feltételek biztosítása, az ültetések
utáni folyamatos fenntartás megszervezése Fodor József és a
Fatodi Kft. munkája, amiért külön köszönet és elismerésem a
törekvésért, a szakmai javaslatok betartásáért.
Fadd – Domboriban Hollerné Erzsike és csapata végzi a
fenntartást,
szép
minőségben,
minden
nyaraló
megelégedésére.
A jövőben szeretnénk a település más pontjain is kialakítani
virágágyásokat, amelyeket kétnyári palántákkal (tulipán,
árvácska, stb.) is be tudunk ültetni. Nagyon fontosnak tartom
a minőségi fenntartást, a szakmaiságot, a növények
értékmegóvását.
Több rátermett ember van és lesz, aki hajlandó megtanulni és
betartani a fenntartási szabályokat, ami biztosítja a megfelelő
minőség kialakítását és megtartását. Ehhez minden segítséget
megadok és biztosítunk. Szeretném megköszönni a
polgármesteri hivatalnak, képviselő társaimnak, Polgármester
Úrnak a bizalmat, hogy élhettem a szépítés lehetőségével.
Remélem szemet gyönyörködtető és mindenki számára új
színfoltot nyújt a településen kialakított 5 virágágyás, és
kedvet kapnak környezetük szépítéséhez.
Kérem, becsüljék és védjék meg munkánkat.
Benis Brigitta, a környezetvédelmi bizottság tagja, képviselő

Az önkormányzat vezetésének a környezetvédelmi bizottság
buzdítása mellett régi vágya teljesült.
Kialakíthattuk az első egynyári virágágyásokat Fadd
közterületein, valamint Fadd-Dombori is megszépülhetett. Az
önkormányzat 7500db egynyári virágpalántát, 30db extra
terrakotta cserepet, virágládákat vásárolt a település
szépítésének érdekében 650 ezer forint értékben. Ezt az

összeget megtámogatta 1800 db növénnyel (+ palánták,
muskátlik, Impatiens (Pistikék) Begóniák formájában) a
Pataki kertészet Császárról, amiért külön köszönet.

Képek a Mesés programról…
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FADD Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
2009. március 27-én tartotta a
Faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2008. évi évértékelő közgyűlését. A közgyűlésen Katz
Lajos, az Egyesület Elnöke
köszöntötte a megjelent vendégeket: Herczig Gáborné Jegyző
Asszonyt, Ábrahám Sándor
tűzoltó őrnagy urat, a Szekszárdi
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltási és műszaki
mentési osztály vezetőjét, Bán
Attila tűzoltó alezredes urat, a
Paksi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság Parancsnokát, valamint Szendi József urat, a Tolna
Megyei Tűzoltószövetség Ellenőrző Bizottságának elnökét és
természetesen a megjelent tagságot. Baros Gábor, az ÖTE
parancsnoka beszámolt az Egyesület 2008. évben végzett
munkájáról.
2008. év folyamán 22 esetet
regisztráltunk. Ebből: 15 tűzeset,
(tartalmaz égéssel nem járó robbanást (kollégium: bojler), illetve olyan esetet is, ahol tűzhöz
riasztanak, de ténylegesen nem
keletkezett kár a lángok által az
épületben (pl. sikertelen molotov-koktélos támadás), 3 műszaki (viharkárok márciusban, ill.

vezetése mindent megtesz annak
érdekében, hogy 2009. évben is
támogathassa őket.
Szendi József gratulált az elért
sport sikerhez és tájékoztatta a
tagságot a Szövetség 2008. évi
tevékenységéről, illetőleg az
elért eredményekről, valamint az
ez évi tervezett kiemelt rendezvényekről.
Bán Attila tűzoltó alezredes
gratulált az elért eredményekhez
és tájékoztatta a tagságot a
bölcskei nyári tűzoltótábor
szervezési munkálatairól. A
közgyűlés
kötetlen
beszélgetéssel zárult, természetesen a
közös vacsora sem maradt el.
A Tolna Megyei Tűzoltó
Szövetség 2009. május 30-án
Dombóváron rendezte meg a
megyei
tűzoltóversenyt
az
önkéntes tűzoltóknak. A Faddi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4
csapattal vett részt a versenyen.
A versenyre való felkészülést 3
héten keresztül végeztük. Az
utolsó héten a gyerekekkel már
vizes gyakorlatokat gyakoroltunk. Ehhez a településen a
sportpálya mellett kellett gyakorolnunk.

darazsak), 2 téves jelzés (magyarázat: tűznek vagy egyéb
kárnak hitt eset a bejelentő részéről, de valójában nem az, pl:
ide tartozik olyan eset, amikor a
lenyugvó nap egy ház ablakán
tükröződik, de a bejelentő ezt
több száz méterről úgy érzékeli,
mintha a ház egy szobája égne),
2 vaklárma (magyarázat: semmit
nem észlelünk a helyszínen).
2008-as versenyeredmény:
Felnőtt férfi:
800 liter/perc kismotorfecskendõ
szerelésben 3. hely
Diák leány: Földfeletti tűzcsap
szerelésében 3. hely
Felnőtt női: Földalatti tűzcsap
szerelésben 3. hely
Ifi fiú: Földalatti tűzcsap szerelésben 2. hely
Ezt követően Antusné Bari
Julianna titkár a pénzügyi
beszámolót ismertette a tagsággal. Soponyai Mihály értékelte a diák tűzoltók munkáját, a
versenyeken elért eredményeket.
A beszámolókat a tagság
egyhangúlag elfogadta.
A Jegyző Asszony elismerését
fejezte ki a tűzoltók önként
vállalt munkájáról és biztosította
az Egyesületet, hogy a falu

Sajnos volt olyan lakos, akit
zavart a 4 nap délután 16.15-től
17.45-ig tartó felkészülés. A köz
érdekében
tevékenykedünk,
riasztások alkalmával minél
hamarabb próbálunk segíteni
(önzetlenül), viszonzásul egyesek magukból kikelve ugranak
nekünk, mert nem bírják ki azt a
néhány gyakorlást az utcán.
Sajnos a gyerekek kedvét hamar
le lehet törni ilyen viselkedéssel.
Ez úton szeretném türelmüket
kérni a lakóknak, hogy azt a
néhány alkalmat adjuk meg a
gyerekeknek a felkészülésre
évente egyszer.
Köszönöm mégegyszer.
2009-es
versenyen szerzett
eredményeink:
Felnőtt férfi: 800 liter/perc
kismotorfecskendő szerelésben
3. hely
Diák leány: Földfeletti tűzcsap
szerelésben 3. hely
Ifi leány: Földalatti tűzcsap
szerelésben 2. hely
Ifi fiú: Földalatti tűzcsap
szerelésben 2. hely
Baros Gábor
FADD ÖTE parancsnoka

Faddi Sporthorgász Egyesület
pontytelepítésre fordítottuk, nagyon jót tettünk a vízminőség
javítása terén is.
Az egykori halászati joggyakorló, a Horgászegyesületek Tolna
Megyei Szövetsége is megpróbálkozott éveken keresztül a
busalehalászással, de egyetlen kísérlete sem vált be (erre az
idősebb horgászainknak még emlékezniük kell).Tehát minden
rosszhiszemű híresztelés ellenére igenis szükség volt ennek a
horgászati szempontból alig figyelembe vehető (hiszen szabályos
horgászati módszerrel igen-igen ritkán zsákmányul ejthető), de a
holtágban nagy mennyiségben megtalálható, életidegen halfajnak
a ritkítására a lehalászásuk által. A fentebb említett felmérés azt
is kimutatta, hogy jelenleg a holtágunkban 19 halfaj található
(ebből egy áll természetvédelmi oltalom alatt és ez a tarka géb). A
víz minősége kiváló. Egy probléma viszont van, és ez horgászati
szempontból is igaz: a kb. 40-60 cm vastagságú és nagy szerves
anyag hányadú iszapréteg. Ezt vagy iszapkotrással (nagyon
drága)
vagy
bioremediációs úton (azaz természetes
technológiával, vegyszerek alkalmazása nélkül, az iszap minden
szerves
összetevőjét
elbontó
mikroorganizmusok
felhasználásával), alacsonyabb költséggel. Ezzel az utóbbi
eljárással oldották meg pl. a Kőtelki horgásztavak, a
Nagybivalyos-tórendszer és még sok másik horgásztó iszappal
kapcsolatban felmerült problémáját.
Tudomásunk szerint önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az
iszapmentesítéssel kapcsolatos tervek elkészítésére,
a
vízminőség javítása céljából.
A halasítással kapcsolatban: eddig 92q pontyot és 40q
nagydunai keszeget telepítettünk a vizünkbe. A soron következő
telepítést jún. végére- júl. elejére tervezzük, ekkor 30q kerül a
vízbe, 1,5 kg-os átlagsúlyú ponty formájában.
Jó nyaralást, sikeres és eredményes horgászatot kívánok a
vezetőség nevében:
Rábóczki József titkár

A Faddi Sporthorgász Egyesület az előző évekhez hasonlóan az
idén is megrendezte a környezetvédelmi napot. Április 4-én a
horgászok, az általános iskola és a helyi önkormányzat
összefogásával sorra került rendezvényen nemcsak a vízpart,
hanem utak és környékük is megtisztult (kb. 20 köbméter szemét
gyűlt össze a munka eredményeként). A munka után pedig finom
ebéd várta a résztvevőket az egyesületünk jóvoltából. Május 16án az egyesületi horgászversenyt tartottuk meg, melyre 46
versenyző nevezett be. Eredmények: 1. helyezett Matéz Mihály
3,42 kg-os, II. helyezett Márkus János 3,40 kg-os, Ill. helyezett
Spanicsek Attila 2,50 kg-os, IV. helyezett id. Mihálovics József
1,46 kg-os, V. helyezett ifj. Acsádi Sándor 1,18 kg-os és VI.
helyezett Délity János 1,06 kg-os fogott hallal, a legnagyobb
halért járó díjat Márkus János 2,96 kg-os pontyáért nyerte el, a
legeredményesebb női versenyzőnek Tóth Bettina bizonyult 0,68
kg halfogással. A verseny valamennyi résztvevője ajándékcsomagot és emléklapot is kapott. Jó ebéd várta az eredményhirdetés után a versenyzőket.
Még egyszer a busahalászatról: amikor 2005-ben Halasi-Kovács
Béla halászati szakértő úr az egyesületünk felkérésére elvégezte
a Faddi Holt-Duna ponty állományának reprodukciós
lehetőségeiről a felmérést, kiderült, hogy a ponytból nincs
szaporulat, csak mesterséges úton, azaz telepítéssel tartható
fenn az állomány. A vízben hatalmas mennyiségű busapopuláció
volt. Ez a halfaj planktonevő, neki köszönhető, hogy a holtágból
szinte eltűnt a plankton, mindent felfaltak a busák, márpedig a
plankton nélkülözhetetlen táplálék a pontyivadékok számára is.
Amikor az egyesület vezetősége úgy határozott, hogy elkezdi
ennek a valamikor Magyarországra behozott és sajnos a mi
vizünkbe is betelepített halfajnak a lehalászását, akkor azon
túlmenően, hogy a lakosság részéről is kedvező fogadtatása lett
az általunk történt árusírásának és a befolyt összeget a
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„Sem csellel, sem erővel”
Május elején a Polgári Kör kirándulást
szervezett
Komáromba,
illetve
Révkomáromba. Elsődleges úti cél a
komáromi erődrendszer megtekintése
volt. Az egynapos kirándulásba „csak” az
Öregvár, illetve a Monostori Erőd
bejárása fért bele, ami jó néhány km-es
gyaloglást, szemlélődést, rácsodálkozást
jelentett idegenvezetők irányításával.
A komáromi erődrendszer a maga
nemében Közép-Európa legnagyobb
építménye, mely 200.000
katona
befogadására épült. Citadellája –
központi erődje – az Öregvár és az Újvár.
Az említett Öregvár, Újvár, Monostori
Erődön kívül a Nádor-vonal, Vág-vonal,
Csillag Erőd és az Igmándi Erőd alkotják
a komáromi erődrendszert. A várrendszer
története a X. században kezdődött, a mai
Öregvár helyén ekkor épült az első
erődítmény. A XX.-XXI. században is
A csoport egy része, a többiek az utolsó sétát kihagyták...
hadi célokat szolgált: állomásozott benne
a Csehszlovák Hadsereg, 1968-ban a Szovjet Hadsereg, majd 1991-2003-ig a Szlovák Hadsereg. Napjainkban idegenforgalmi,
turisztikai célokat szolgál. A közbeeső századokban az erődnek több gazdája és hányatott sorsa volt. Az árvíz (1682-ben) a
földrengés (1763-ban és 1783-ban) pusztítása is a krónikájához tartozik.
A történelem során sok ostromot állt ki, de soha senki nem tudta elfoglalni. Bevehetetlenségét az Újvár nyugati bástyáját
díszítő „Kőszűz” és az alatta olvasható felirat hirdeti: NEC ARTE NEC MARTE – SEM CSELLEL, SEM ERŐVEL.
Mikor lesz a világörökség része? Erre ma még senki nem tud válaszolni. Méltó lenne erre a címre. Már megindult a renoválás,
felújítás: az Újvár egyik épületét, a Fegyvertárat a közelmúltban hozták helyre. Az itt megrendezett kiállítást is megtekinthette
a csoport. Révkomárom történelmi belvárosába tett séta is emlékezetes marad. Az Európai Uniós támogatással felújított
épületek, terek, műemlékek eredetiségükben pompáznak. Ki a fényképezőgépével, ki az agyával rögzítette azokat a csodákat,
aminek a jelekből ítélve még nincs vége, folytatódik a renoválás.
Márkus György tanár úr szervező munkája révén a kirándulás jól sikerült. A tartalmas, felejthetetlen élményt nyújtó program
közepette a méltán híres szlovák sör megkóstolása sem maradt el. Persze volt, aki a finom fagyira esküdött. A túra végén a
jóleső érzést csak a fáradság érzése múlta felül.
Szervezők

Megyenap Tolnában
Május 23-án nagyon szép környezetben, nagyon hangulatos rendezvénynek voltunk részesei Bezzegpusztán.
Nagy sikerrel mutatta be műsorát a faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület énekkara és néptánccsoportja, csak
azt sajnáljuk, hogy kevesen látták-hallották őket. Minden kezdet nehéz – tartja a mondás, és ez igaz volt a
Magyarok Szövetsége által szervezett első megyenapra is. Bizonyára elterjed a híre, és jövőre sokkal több
résztvevő lesz az eseményen. Aki nem jött el, sajnálhatja, mert aki eljött, nagyon jól érezte magát. Volt
kirakodóvásár, lovasbemutató, ki-ki kipróbálhatta kézügyességét, lehetett finomakat enni-inni – kell-e ennél több
egy igazi szép, nyári napon. Ugye nem? Ezt tanúsíthatják a www.fadd.hu honlapon megtekinthető képek.
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Ez történt a második félévben
Tartalmas hónapok állnak mögöttünk. Mind a gyermekeknek,
mind a szülőknek és a kollégáknak is emlékezetes volt az
elmúlt félév.
Mi is történt január óta intézményünk falai között?
Az új év harmadik hetében szülői értekezletet tartottunk,
melyen a szülők magas létszámban vettek részt. Itt
lehetőségünk nyílt arra, hogy átfogó képet adjunk oktatónevelő munkákról, a gyermekek fejlettségéről, az esetleges
hiányokról, azok korrigálásáról, az IPR programban előírtak
megvalósításáról, valamint a közelgő rendezvények
szervezéséhez is kértük a szülők aktív közreműködését:
- jótékonysági bál,
- gyermekfarsang.
Mindkét rendezvényünk visszhangja azt bizonyította, hogy
mind a szülők, mind a gyerekek jól érezték magukat, és anyagi
hozzájárulásukkal biztosították a jövő évi óvodás
kirándulásokat. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az
önzetlen segítségért, legyen az pénzbeni támogatás, vagy
személyes segítség.
Hagyományainkhoz híven ebben a félévben is megrendezésre
kerültek a tehetséggondozó versenyeink: Cím-Cím-Cimbora
énekverseny, Bóbita vers és prózamondó, valamint a Kisokos
matematikai versenyünk. Minden csoportból lehetőség nyílt
tehetséges gyermekeink részére, hogy valamelyik versenyen
megmérettessék. A meghívott szülők az óvodapedagógusokkal
és csoporttársaikkal együtt izgultak a gyermekek sikeres
szerepléséért.
A Víz Világnapjáról mi sem felejtkeztünk el, közösen
sétáltunk a Duna-partra, ahol beszélgettünk a víz
fontosságáról, tisztaságának védelméről.
A Föld Napját egy, a szülőkkel közösen eltöltött nappal
ünnepeltük. Új helyszínt választottunk. A sportpálya
füvesítése miatt a Bartal-kert árnyas fái alatt tartottuk a vidám
ügyességi versenyeket, és az ebédet is itt készítették el a
szülők, mellyel ők is versenyezhettek egymással. Számunkra
mindenki győztes lett, ezt igazolták a hamar kiürülő bográcsok
is.
Új színfolt óvodánk életében a közös májusfa-állítás, melyet
mindkét óvodában külön-külön megtartottunk. Hagyományt
szeretnénk teremteni abból, hogy a Pünkösdi király

választáskor kitáncoljuk a májusfát is, ezzel felelevenítve egy
ősi szokást.
A legbensőségesebb rendezvényeink egyike az Anyák napja,
ami egyúttal az évzáró is. Elérzékenyült anyukák, könnyes
szemű nagymamák hallgatták gyermekeik, unokáik köszöntő
verseit, énekeit. Meghatódva vették át a szeretettel készített
ajándékokat.
Nagy izgalom és érdeklődés kíséri minden évben a
kirándulásokat. Az idén a kisebbekkel az őcsényi repülőtéren
töltöttünk egy délelőttöt, ahonnan vonattal jöttünk Mözsig, a
hátralévő utat pedig busszal tettük meg. Sok kisgyerek
életében ez volt az első vonatozás.
A nagyobbak Budapesten töltöttek egy napot. Először a
Tropikárium színes élővilágát csodálhatták meg, majd a
Fővárosi Nagycirkusz jubileumi előadásának örülhettek.
Nagycsoportosainknak minden évben lehetőségük nyílik arra,
hogy személyesen is megismerhessék leendő tanító nénijüket,
akik ellátogatnak hozzánk, és beszélgetnek leendő
tanítványaikkal. Ahhoz, hogy kapcsolatunk még mélyebb
legyen, jó alkalom, amikor mi is elmehetünk az iskolába, és
együtt „tanulhatunk” a volt ovisainkkal.
Igazi gyermeknapi kavalkád fogadta a művelődési házba
ellátogató szülőket. A rossz idő miatt, sajnos az épület falai
közé kényszerültünk, de igyekeztünk olyan ügyességi
versenyeket, elfoglaltságot biztosítani óvodásainknak, melyek
feledtették a szeles, hideg időt. Köszönjük a műv.háznak, hogy
segített a hely biztosításában.
Egyik szemünk sír, a másik nevet, amikor ballagó óvodásaink
búcsúznak az óvodától, pajtásaiktól, a felnőttektől. Négy év
alatt minden kisgyermek a szívünkhöz nőtt, ezért nehéz az
elválás. Nagycsoportosaink közül 57 gyermek kezdi meg
iskolai tanulmányait, kívánunk nekik sikerekben gazdag
tanéveket.
Óvónőink közül az év végén nyolcan vettek részt az IPR
továbbképzésen. Az új ismereteket jövőbeni munkák során
hasznosítjuk gyermekein fejlesztése terén.
A sok tartalmas hónap után ránk fér a megérdemelt pihenés.
Ezúton szeretnék minden kollégának vidám, örömteli nyári
hónapokat kívánni.
Schmidné Keserű Erzsébet óvodavezető

A Föld Napján

a Bartal-kertben

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezésében
július 6-án, 13-án, 20-án és 27-én (hétfőn) 9-től 12 óráig NYÁRI
a művelődési házban! Mindenkit szeretettel várunk!
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Kedves Olvasók!
Ismét itt a nyár, sikeresen zártunk egy
tanévet, és örülhetünk a nyárnak,
kipihenheti mindenki a szorgalmi idő
fáradalmait.
A Szülők Szervezeti Közössége az idei
tanévben is sikeresen teljesítette a
munkarendben tervezett feladatokat, sőt
sikerült azt több esetben is kiteljesíteni.
Tovább folytattuk a szervezet létszámbővítését, folyamatosan toborozzuk a
tagokat sorainkba. A támogató szülők a
jelképes
tagdíj
befizetésével
is
hozzájárultak a működésünkhöz.
Szeptemberben elkezdtük a Szülők
báljának szervezését, amit októberben
sikeresen megtartottunk, nagyon jó
visszhangja volt, mindenki nagyon jól
érezte magát. Az elkövetkezendő
tanévben szeretnénk megismételni.
Októbertől az Univer Zrt. pályázatára
elkezdtük gyűjteni a termékeiken lévő
„Sulipontokat”, és áprilisig beküldtük a
minimum 200 pontot, amiért megkapta
iskolánk a jutalom labdákat, ezekkel a
gyerekek már a tanév utolsó heteiben
játszhattak is. Sajnos a főnyeremények
kisorsolásánál nem állt mellettünk a
szerencse, de örülök, hogy ha csak
ennyiért is, de összetartottak a szülők és
a családok.
Decemberben útjára indult a Mikulás
és végigjárta a falu intézményeit,
iskoláit. Szaloncukrot és csokoládét
osztogatva köszöntött mindenkit a

faluban. Ezúton szeretnénk megköszönni a Dombori Beach által felajánlott járművet, amin a télapónk
közlekedett.
Februárban segítettek a szülők az iskola
által szervezett farsangi bálok
lebonyolításában. Nagyon sok szendvicset és süteményt készítettek, amit a
büfében árusítottak is, valamint a
jegyek, tombolák értékesítését is
felvállalták. Mindkét bál jól sikerült és
sikeres volt.
Márciusban támogattuk az alakulóban
lévő Aerobik és Szabadidő Egyesület
által szervezett és megtartott fittnessnapot édességekkel és üdítőkkel. Sok
gyerek és szülő is ott volt, jól szervezett
nap volt, köszönjük!
Június elején megrendeztük ismét a
Pedagógusnapot. Új helyen, a művelődési ház nagytermében vártuk vendégeinket, akiknek ismét köszönöm, hogy
ilyen sokan elfogadták meghívásunkat.
Egy rövid kis verses, táncos műsor után
finom vacsora mellett tölthették el az
estét, amit Csicsoszki Zoli és Tausz
János fűszerezett meg vidám zenéjével.
Köszönöm mindenkinek az önzetlen
támogatást: a szülők munkáját, a sok
süteményt, az anyagi támogatásokat, az
innivalókat, a borokat, a vacsorához
szükséges étkészletet, poharakat és a
szódát. Hosszú lenne most mindenkit
név szerint felsorolni, nem is teszem, de
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örömmel tapasztaltam ismét, hogy
képesek vagyunk összefogásra, segítésre, szervezésre. Remélem mindenki
megelégedéssel távozott és jól érezte
magát.
Röviden ennyi lenne közösségünk éves
beszámolója. Remélem a következő
tanévben újabb tagokkal bővül a
létszám és sok új ötlettel tudjuk
elkezdeni a tanévet. Szívesen vesszük
kívülállók tanácsait, ötleteit is a sikeres
működésünkhöz.
Augusztus elejére tervezik a szülők egy
ruhabörze
megrendezését,
ahol
mindenki elcserélheti, el- vagy továbbadhatja kinőtt és felhalmozódott
gyerekruháit. Várva a tanévnyitót a
ritkán használt, (de gyorsan kinőtt)
ünnepi ruhák beszerzése is megkönnyíthető lenne. Várom jelzéseiteket
arról, hogy van-e erre igény és
támogatás! A részleteket majd az
aktuális időpontban kiplakátoljuk.
Köszönöm még egyszer minden dolgos,
aktív, segítő szülő munkáját, a bizalmat
és az ajándékot, amit a munkámért
adtak!
Kívánok mindenkinek nyugodt, békés
nyarat, sok szép kirándulást és rengeteg
élményt, hogy felfrissülve induljunk
majd az új tanévben.
Méthné Molnár Beáta SzSzK vezető
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támogatás visszafizetését, a megállapodás felmondását vonja
maga után, és a támogatott további két évig nem nyújthat be
pályázatot.
5. §
(1)
Az
Önkormányzat
–
a
Sportkoncepcióban
meghatározottak szerint költségvetésében megállapított
sporttámogatási keretösszeggel támogatja az alábbi
sportegyesületet, non-profit civil szervezetet:
a.)
Faddi Sportegyesület
b.)
Tolna Megyei Triatlon Szövetség
(2) A Képviselő-testület által meghatározott keret
felosztásáról a szakbizottság véleménye és javaslata alapján
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dönt a sportfinanszírozási
rendszer alapján.
(3) Fadd Nagyközség Önkormányzata a kiemelten támogatott
sportegyesületekkel támogatási szerződést köt.
(4) A támogatott sportegyesületek minden év február 15-ig a
teljes évi költségvetésükről és a támogatás felhasználásáról
kötelesek
tájékoztatást
adni
Fadd
Nagyközség
Önkormányzatának.
(5) A támogatási keretből a – Sportkoncepcióban
meghatározottak szerinti összeg – az önkormányzati
tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére, működtetéssel
összefüggő
teendőinek
ellátására,
valamint
a
sportegyesületek működési kiadásainak finanszírozására
fordítandó.
(6) A támogatott egyesületek a sportkoncepcióban adott
támogatáson kívül az önkormányzattól más forrást nem
igényelhetnek.
Az önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és
sportlétesítmények fenntartása és működtetése
6. §
(1)
Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket
tartja fent és működteti:
1.
Fadd, Sport utcai sportpálya és létesítményei
(1172/1; 1172/2 hrsz),
2.
Fadd, Váci M. u. 1. sz. alatti Sportcsarnok,
3.
Fadd, Templom u. 4. szám alatti aszfaltos
kosárlabdapálya, kézilabdapálya- és labdarugó kispálya,
4.
Fadd, Váci M. utcai játszótér,
5.
Fadd,
Holt-Duna
természetes
állóvíz
és
önkormányzati tulajdonú partszakaszai,
6.
Faddi Szabadstrand,
7.
Fadd-Dombori
I.
sz.
strand
szabadidős
sporteszközei, homokos röplabda pálya (3694/4 hrsz,
3754hrsz, 3531/5-6 hrsz.),
8.
Fadd-Dombori II. sz. Strand játszótér és sportpályái
(aszfaltos kézilabda és futballpálya) 3531/30 hrsz,
9.
Fadd-Dombori, Holt-Duna Kajak-kenu pálya és
Céltorony.
(2) Az önkormányzat a tulajdonában lévő létesítmények
fenntartásához,
állagmegóvásához,
működéséhez,
fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében –
az
anyagi
erőforrásaihoz
mérten,
valamint
Sportkoncepcióban megfogalmazottakat figyelembe véve –
biztosítja.
(3) A létesítmények hasznosítása az önkormányzati
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2005. (II.1.) rendeletben meghatározottak szerint történik.

Fadd Nagyközség Önkormányzatának 11/2009. (IV. 22.)
rendelete a sportról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Fadd
Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
sportkoncep-ciójának
megvalósításához
szükséges
feltételrendszert, és szerkezeti keretet adjon a sport
támogatására rendelt támogatási összegek felhasználásához.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
1.
az önkormányzat közigazgatási területén a helyi
sporttevékenységben részt vevő természetes és jogi
személyekre, társadalmi és civil sportszervezetekre,
2.
a testnevelési, vagy sporttevékenységet végző
önkormányzati költségvetési szervekre.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
3. §
Az önkormányzat sportfeladatait Fadd Nagyközség
Önkormányzatának
Középtávú
Sportkoncepciója
(a
továbbiakban:
Sportkoncepció)
a
jogszabályoknak
megfelelően tartalmazza.
A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való
együttműködés
4. §
(1)
Az
önkormányzat
–
a
Sportkoncepcióban
meghatározottak szerint – évente a versenysportban
résztvevő szakosztályok működési támogatására pályázatot ír
ki, továbbá Gyermek-és tömegsport pályázatot hirdet, a
sportcélok
megvalósítására
szolgáló
önkormányzati
támogatás elnyerésére.
(2) A sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatására
fordítható összeg nagysága az önkormányzat éves
költségvetési rendeletében kerül meghatározásra a
sportkoncepcióban foglalt számítási metodika szerint, mely e
rendelet 1. sz. mellékletében kerül megállapításra - első
alkalommal a rendelet hatálybalépését követő - támogatási
igény elbírálását követően. A képviselő-testület egyedi
kérelemre, indokolt esetben a Képviselő-testület Művelődési
és Jóléti Bizottsága (a továbbiakban: szakbizottság)
javaslatára az éves költségvetési kerete terhére egy-egy
kiemelt versenyző, vagy szakosztály támogatására egyedi
határozatot is hozhat, amely a következő rendeletmódosítás
során kerül a módosított önkormányzati költségvetési
rendeletbe, és a sportrendelet 1. sz. mellékletébe beépítésre.
(3) A támogatás a nyertes pályázókkal támogatási
megállapodás keretében valósul meg.
(4) A támogatottak köréről és a támogatás összegéről a
Képviselő-testület által megállapított éves költségvetési
kereten belül a Képviselőtestület Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság a szakbizottság javaslata alapján és a pályázati
kiírást figyelembe véve dönt.
(5) A támogatásban részesülők a támogatás összegével a
támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
kötelesek elszámolni. E kötelezettség megszegése a

(Folytatás a következő oldalon!)
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Fadd Nagyközség Önkormányzatának 11/2009. (IV. 22.)
rendelete a sportról

Iskolai és sporttevékenység feltételeinek megteremtése
7. §
(1)
Az
önkormányzat
gondoskodik
az
iskolai
sporttevékenység végzéséhez, az iskolai diáksportkörök
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosításáról.
(2) Az iskolai oktatási intézmény alapfeladatai ellátásán túl –
a tanulók különböző korcsoportjai életkori sajátosságai
figyelembe vételével – lehetőségeihez mérten részt vesz a
községi sportszervezetek, sportegyesületek utánpótlás
nevelésében.
Ennek érdekében az önkormányzat oktatási intézménye a
sportszervezetekkel együttműködik a tanórán kívüli
sporttevékenység szervezésekor.
(3) A diáksport támogatása alapvetően a mindenkor hatályos
költségvetési törvényben meghatározott normatívák szerint
történik. Más, a diáksporttal kapcsolatos önként vállalt
feladatok
finanszírozása
–
a
Sportkoncepcióban
megfogalmazottak szerint – a szabadidő és tömegsport
célokra fenntartott keretösszeg terhére, a Gyermek-és
tömegsport pályázat útján történik.
Kiemelkedő sportolók jutalmazása
8. §
A kiemelkedő eredményeket elérő sportolók, valamint a
tanulást és a magas szintű versenyzést legeredményesebben
összehangoló tanulók jutalmazását külön önkormányzati
rendelet szabályozza.
Záró és átmeneti rendelkezések
9. §
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban a
pályázati támogatási formákat és bírálati szempontokat a
rendelet hatálybalépése után benyújtott sporttámogatási
igényekre kell alkalmazni.
(2) A Fadd Nagyközség Önkormányzata 2009. évi
költségvetéséről szóló 6/2009. (II. 11.) Kt. rendeletében a
Faddi Sportegyesületnek és a Tolna Megyei Triatlon
Szövetségnek megítélt éves működési támogatást a
költségvetési rendeletben szabályozott módon kell 2009.
költségvetési évben tovább folyósítani.
(3) A rendelet kihirdetéséről - a Fadd Polgármesteri Hivatal
(Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) hirdetőtábláján történő kifüggesztés
útján - a jegyző gondoskodik.
Fadd, 2009. április 21.
Fülöp János
Herczig Gáborné
polgármester
jegyző
Záradék:
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Fadd, 2009. április 22.
Herczig Gáborné jegyző

1.
számú melléklete
Fadd Nagyközség Önkormányzatának 2009. évre
költségvetési rendeletében jóváhagyott Sportkerete
Fadd Nagyközség Önkormányzata a 2009. évi
költségvetéséről szóló 6/2009. (II. 11.) rendeletében:
1.
A Dologi kiadások kiemelt előirányzata között
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
szakfeladaton a Fadd, Sport utcai sporttelep és a Fadd Váci
M. u-i Sportcsarnok működési, fenntartási kiadásaira, dologi
kiadások ÁFA-val 4.752 eFt előirányzatot biztosít.
2.
A rendelet 12. sz. mellékletében a Faddi Sport
Egyesület működési célú támogatására 1.761 eFt összeget
biztosít.
3.
A rendet 3. sz. mellékletében a Gárdonyi Géza
Óvoda és Általános Iskola költségvetésében a diáksport
tevékenységre 343 eFt előirányzatot biztosít.
4.
A rendelet 12. sz. mellékletében a Tolna Megyei
Triatlon Szövetség 2009. évi versenynaptárában aug. 02-án
Triatlon Tour Sprint OB –gyermek, serdülő Ranglista
verseny, továbbá aug. 03-án Triatlon Egyéni és váltó
verseny Fadd-Domboriban történő megrendezéséhez 3.000
eFt működési célú támogatást nyújt a versenyt rendező Tolna
Megyei Triatlon Alapítványnak.
5.
A rendelet 6. sz. mellékletében „Megújuló
település” fejlesztési feladatok között „Játszóterek”
jogcímen az önkormányzati közterületeken lévő tömeg és
szabadidősport
folytatására
alkalmas
játszóterek
kialakítására, felújításra 2.550 eFt ÁFA-val fejlesztési forrást
biztosít.
6.
A rendeletben a Faddi Szabad-strand, FaddDombori I. sz. strand szabadidős sporteszközei, homokos
röplabda pálya (3694/4 hrsz, 3754 hrsz, 3531/5-6 hrsz.),
Fadd-Dombori II. sz. Strand játszótér és sportpályái
(aszfaltos kézilabda és futballpálya) 3531/30 hrsz alatti
ingatlanok működtetésére és fenntartására 930910 Fürdő és
strandszolgáltatás szakfeladaton 36.762 eFt előirányzatot
biztosít.
7.
A rendelet 16. sz. mellékletében „Működési
céltartalék” 2.000 eFt Civil szervezetek támogatása
keretből 1.700 eFt kötelezettséggel még nem terhelt keretig
nyújthatnak be támogatási igénylést különféle szabadidős,
sport tevékenységekre az önkormányzat által kiemelten
támogatott civil szervezetek 2009. évre.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében
rendelkezésre álló és felhasználható 2009. évi sportkeret
előirányzat: 49.168 eFt.

E S E M É N Y E K – C Í M S Z A V A KB A N

DOMBORI NYÁRI FESZTIVÁL

július 2-5.

FADD-DOMBORI

VÉRADÁS

július 9.

FADD, MŰVELŐDÉSI HÁZ

ORGONAHANGVERSENY

július 18.

FADD, KATOLIKUS TEMPLOM

TRIATLON FESZTIVÁL

augusztus 1-2.

FADD-DOMBORI

FALUNAP

augusztus 20.

FADD, BARTAL-KERT

A TEMPLOM NAPJA

szeptember 6.

FADD, KATOLIKUS TEMPLOM
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TÁJÉKO ZA TÓ A PARL AGF Ű ELLENI VÉDEKEZÉ SRŐL
Tisztelt Lakosok!
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
Törvény 17.§ (4) bek. alapján a
földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig fenntartani.
A törvény hatálya kiterjed mindazon
természetes személyre, jogi személyre és
jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetre, aki (amely) az
élelmiszerlánc szereplője, valamint a
termőföld,
erdőegyéb
növényi
vegetáció számára alkalmas területre. A
törvény 50.§ (4)-(6) bekezdése alapján
parlagfű elleni közérdekű védekezést
kell elrendelni, ha a földhasználó a
kötelezettségének nem tesz eleget. A
kötelezettség teljesítésének helyszíni
ellenőrzéséről a földhasználó előzetes
értesítése mellőzhető. A parlagfű elleni
közérdekű védekezést elrendelő határozatot hirdetmény útján is lehet közölni.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül
azonnal végrehajtható.
A közérdekű védekezést elvégzése során
a hatóság, valamint a közérdekű
védekezést végző vállalkozó feladatai
végrehajtásának keretei között az érintett
területre beléphet, és ott a szükséges

cselekményeket elvégezheti. A közérdekű védekezést a hatóság a lezárt
terület felnyitásával, az ott tartózkodó
személyek akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégeztetheti.
Növényvédelmi bírságot kell kiszabni
azzal szemben, aki a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségét elmulasztja.
A növényvédelmi bírság mértéke
15.000,- forinttól 5.000.000,- forintig
terjed.
Belterületen az önkormányzat jegyzője,
külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve rendeli
el a közérdekű védekezést. Az eljárás
más hatóság megkeresésére, vagy
bejelentésre is indulhat.
A külterületeken a parlagfűvel fertőzött
területek felkutatását a törvény az
ingatlanügyi hatóság (földhivatalok)
hatáskörébe utalta. Az ellenőrzést a
földhivatalok
kijelölt
munkatársai
határszemlék tartásával végzik – légi
felvételek és az előző évi eljárások
adataira támaszkodva – együttműködve
a növényvédelmi hatóságokkal, azaz a
Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok
szakembereivel.
A hatóságok eljárásukat bel- és
külterületen, valamint a magánkerteken
túl ipari, kereskedelmi és egyéb

telephelyeken, valamint utak, vasutak,
vízpart mentén is lefolytatják. A
parlagfű legintenzívebb növekedési
időszaka a júliusi hónap, a virágpor
szóródása legnagyobb tömegben július
végén és augusztus hónapban történik,
ezért az ingatlantulajdonosoknak a
parlagfű elleni védekezést június 30-ig
végre kell hajtaniuk, azt követően
pedig a parlagfű virágzását, az allergén
pollen levegőbe kerülését folyamatosan
meg kell akadályozniuk. A védekezés
legegyszerűbb módja a június végétől
két-három alkalommal végzett kaszálás,
esetleges vegyszeres gyomirtás.
A június 30-i dátum a szankciómentes,
önkéntes
jogkövetés
lehetőségének
határnapja.
A hatósági védekezés eljárásának
teljes költségét a föld használója,
tulajdonosa köteles megtéríteni. Ez
nem azonos a növényvédelmi bírsággal.
Kérjük a fentiek tudomásulvételét, a
jogszabályok betartását és az együttműködést a parlagfűmentes környezet
fenntartásáért.
Fadd, 2009. június 1.
Herczig Gáborné sk. jegyző

PROGRAMAJÁNLÓ - GYEREKEKNEK
Készüljünk együtt a következő tanévre! Kötelező olvasmányok megtekintése és megbeszélése a könyvtárban
augusztus hónapban hétfőnként 9.30 órakor.
augusztus 3.
Kincskereső kisködmön
augusztus 10.
A Pál utcai fiúk
augusztus 17.
Egri csillagok
augusztus 24.
A kőszívű ember fiai

A TEGYÜNK A SZÍVÜNKÉRT EGYESÜLET PROGRAMJA
Szeptember 30. (szerda) 16 óra
Megújulás
ERŐBEN
Október 28. (szerda) 16 óra
Megújulás
MUNKÁBAN
November 25. (szerda) 16 óra
Megújulás
IDŐS KORBAN
December 30. (szerda) 16 óra
Megújulás
ÜNNEPLÉSBEN

LÉLEKFRISSÍTŐ ELŐADÁSOK
Június 24. (szerda) 16 óra
Megújulás
SZERETETBEN
Július 29. (szerda) 16 óra
Megújulás
BIZALOMBAN
Augusztus 26. (szerda) 16 óra
Megújulás
MEGBOCSÁTÁSBAN

M i n d e n s z e r d á n 1 5 - t ő l 1 6 ó r á i g T O R N A a m ű v e l ő d é s i h á z n ag y t e r m é b e n !
Július 1-jén (szerdán) a TORNA után, 16-tól 17 óráig dr. Pató Józsefné tart előadást A bioptron lámpa és a fényterápia
jelentőségéről szív- és érrendszeri betegeknek.
NEM CSAK KLUBTAGOKNAK! Minden érdeklődőt vár a TEGYÜNK A SZÍVÜNKÉRT EGYESÜLET.

HONNAN VESZED A BÁ TOR SÁGO T?
CSILLAG PO NT REF ORM ÁT US IFJ ÚS ÁGI T ALÁL KOZÓ
2009.07.21-25. FADD-DOMBORI
CSILLAG. REFORM AT US .HU
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Hazai és nemzetközi sikerek Faddról és Tolnáról
A Fadd SE Karate Szakosztálya és a tolnai Tanren Karate
Sportegyesület az elmúlt 2 hónapban fontos versenyeken, magas
szintű eredményeket ért el. Több ifjú karatéka is bekapcsolódott a
válogatott munkájába, így már 8-ra növekedett a JKA-s tolna megyei
kerettagok száma.

Berta Dániel
3.kumite
Bogárdi Barbara
2kumite
Bogárdi Mónika
2.kumite
Feidt Norbert
2.kumite
Feidt Roland
3.kata
JKA EB MAASTRICHT, HOLLANDIA 2009.04.04.
Horváth Krisztián
3.kumite
Április 4-én került megrendezésre a hollandiai Maastrichtban a 2009. Kiszli Viktor
1.kumite
évi JKA Európa Bajnokság. A juniorok és a felnőttek versenyére
Tolna megyéből Berta Dániel versenyző és Bali Ervin válogatott edző 6. KOROSZTÁLYOS JKA EB BELGRÁD 2009.05.23-24.
Május 21-én elutazott a Magyar JKA Karate Szövetség válogatottja a
utazott.
Délelőtt az egyéni versenyszámok kerültek lebonyolításra, ahol a szerbiai Belgrádba a 6. Korosztályos JKA Európa Bajnokságra. 49
tolnai versenyző 2 győztes mérkőzéssel bejutott a legjobb 16 közé. versenyző, 5 bíró, a szövetségi kapitány, válogatott edző és 3 kísérő
Az elődöntőbe kerülésért angol ellenfelétől azonban az utolsó 30mp- vitte ki a népes csapatot erre a megmérettetésre.
ben találatot kapott, hátrányát nem tudta behozni, így nem jutott Első napon az egyéni versenyszámokat rendezték meg, s
tovább. (Később az angol fiú megnyerte a döntőt). Délután a csapat válogatottunk remekül szerepelve 4 arany, 9 ezüst, és 11 bronz érmet
versenyszámok következtek: cseh és litván ellenfelek legyőzésével a szerzett. A levegőtlen csarnokban 6 küzdőtéren 16 ország több száz
magyar junior csapat döntőbe jutott, ahol belorusz ellenfeleiktől 2:0 versenyzője vetélkedett az érmekért. Versenyzőinknek az
arányban kaptak ki, így 2. helyen végeztek (Dániel 2 győztes és egy ellenfeleken kívül több esetben kellet megküzdeniük a hazai bírók
sokszor inkorrekt ítéleteivel, melynek következtében több éremtől is
döntetlen mérkőzést vívott).
A következő hétvége már az ifjabb generáció fontos eseménye volt: elestünk, illetve a megszerzett érmek esetenként lehettek volna
behívásra kerültek a válogatott kerettagok, és kiválasztották azokat a fényesebbek. Ennek ellenére a csapat rendkívül jól teljesített, a
versenyzőket, akik részt vehetnek, a május 23-24-i belgrádi JKA gyerekek igazi csapategységet alkotva buzdították egymást.
Tolna megyei eredmények: egyéni versenyszámok
Korosztályos EB-n.
Tolnáról: Kiszli Viktor és Tóbi Csaba, Faddról: Bányai Kitti, Kósa II. Bogárdi Barbara Fadd SE 11 éves lány KUMITE
Evelin, Bogárdi Barbara, Bogárdi Mónika és Feidt Norbert vívtak ki III. Bányai Kitti Fadd SE 10 éves lány KUMITE
III. Kósa Evelin Fadd SE 11 éves lány KUMITE
maguknak helyet az utazó keretbe.
Április 18-án a WKF versenyszabályokban megrendezett Magyar III. Kiszli Viktor Fadd SE 15 éves fiú KUMITE
Bajnokságon Kiszli Viktor kadett korcsoport +70kg-os Másnap a csapat versenyszámokkal folytatódtak a küzdelmek.
Válogatottunk katában és kumitében összesen 11 csapat révén volt
versenyszámban 3.helyezést ért el.
érdekelt. Faddi és tolnai versenyzők közül mindenki érdekelt volt a
WKF MAGYAR BAJNOKSÁG 2009.04.18. BUDAPEST
csapat versenyszámokban. Az alábbi eredmények születtek:
A korosztályos EB utolsó nagyobb megmérettetése a Törökbálinton III. helyezett 16-17 éves fiú Csapat kumite: Tóbi Csaba (Fadd SE)
megrendezett JKA Országos Bajnokság volt. 8 versenyzővel nevezett Kassai Gergely (tartalék Atarashi) Szatmári Roland (Hikari SE)
a Fadd SE, ahol az alábbi eredmények születtek:
Erdős László (TTC Yama)
Berta Dániel
3.kumite,3.kumite
II. helyezett 10-11 éves lány csapat kumite: Kósa Evelin (Fadd
Bogárdi Barbara
2.kumite
SE) Bogárdi Barbara (Fadd SE) Ficsór Bella (Hikari SE) Bányai
Bogárdi Mónika
Kitti /tartalék (Fadd SE)
2.kumite
I. helyezett 14-15 éves fiú csapat kumite: Balogh Péter Pásztó
Feidt Norbert
1.kata, 1.kumite
(SKSE)
Tóbi Csaba
3.kumite
Kiszli Viktor (Fadd SE) Boros Zoltán (Hikari SE) Koós Gábor
ATARASHI KUPA SZOMBATHELY 2009.05.16.
(Hikari SE)
A szombathelyen megrendezésre kerülő Atarashi Kupa nyugatmagyarországi területi bajnokságon a Fadd SE és a Tanren SE I. helyezett 14-15 éves lány csapat kumite: Bogárdi Mónika (Faddi
SE), Schvarcz Kitti (TTC Yama), Lovranics Alexandra (Atarashi)
versenyzői az alábbi eredményeket érték el:

A faddi és tolnai versenyzőket az alábbi szponzorok segítették: SZÜLEIK és az ATOMERŐMŰ ZRT.
A versenyzők utaztatását az ATOMERŐMŰ TŰZOLTÓSÁGA és az ATOMERŐMŰ ÜZEMVITELI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓJA, CICER JÁNOS SEGÍTETTE.
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Beszámoló a párizsi maratonról
Párizs, 2009. április 5. A Champs - Elysée-n 31 371 elszánt futótársunkkal együtt
izgatottan vártuk a startpisztoly eldördülését. Vangelis „Tűzszekerek”című
számára megindult az emberáradat, elöl az elit atlétákkal. A futók nagy száma
miatt mi csak kb. 15 perccel később léptük át a rajtvonalat. Szerencsére ez a
„lemaradás” nem mutatkozott meg az eredményünkben, mert mindenkinek
egyénileg (chippel) mérték az idejét. A 42 kilométer alatt elfutottunk Párizs
nevezetességei mellett, például láttuk a Diadalívet, a Louvre-t, az Eiffel tornyot
és a Bastille teret – ez utóbbitól 10 percre volt a szállásunk. A gyönyörű tavaszi
idő és a remek szervezés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mindketten sikeresen
fejezzük be a versenyt. Rajtunk kívül még 8 szekszárdi futótársunk is
eredményesen teljesítette a távot. A párizsi maraton lefutása az ő ötletük volt.
Sokat köszönhetünk
nekik,
különösen
Márkus
Istvánnak. Következő
megmérettetésünk júliusban lesz a Hortobágyon, ősszel pedig egy újabb külföldi
maratonon szeretnénk részt venni.
Dobos Renáta, Soós Katalin

Sárkányhajó Fesztiválok - 2009.
2009. május 15-17-én került megrendezésre a VI. Győri Sárkányhajó Fesztivál. Itt
kezdtük évadnyitó versenyünket, „maroknyi” csapatunkkal. Kormányzásból sikeresen
debütált Tantos Bence. Team Kupában III. helyezést értünk el, Marathon Kupában
(igen kemény ellenfelek mellett) a 13. helyet szereztük meg.
Egy külön kategóriában, melyet most kezdenek a hazai vizeken meghonosítani, is
indult két versenyzőnk, Nyirati Kinga és Márkus Bence. A profi mezőnyben, (most
ültek először ilyen hajóban) Outrigger-vegyes futamban 5. helyezést értek el.
Gyönyörűen evezetek, öröm volt Őket nézni.
A III. Fadd-Dombori Sárkányhajó Fesztivál és VII. Magyar Sárkányhajó Bajnokság
2009. június 5-7-e között került sorra. Minden évben erre a versenyre tesszük a
hangsúlyt, hiszen „hazai pályán” dupla a kihívás. Remélem, eredményeinkkel nem
okoztunk csalódást.
A szombati futamok eredményei: Újabb Lehetőségek Kupája I. hely, Team Kupa IV.
hely, Marathon Kupa II. hely.
Vasárnap az MVM Mix Kupában III. hely, a Házisárkányok Kupájában I helyezés lett
a végeredmény.
Külön büszkeségem, hogy sok fiatal, ha csak erre az időre, illetve az edzésekre, de
félreteszi a számítógépet, a média világát. Igen összetartóak, fegyelmezettek, igyekvők.
Az „öreg” evezősöknek pedig további kitartást és példamutatást, mert nélkülük nem
működne a verseny „szelleme”.A versenyen résztvevők névsora : Vida Attila, Kovács
Gábor, Nyirati Kinga, Palotás Kinga dr., Nyirati Szilárd, Nyirati Csongor (dobos),
Szekeres Istvánné, Szekeres István, Domsáné Bényi Sára, Fodorné Ivók Henrietta,
Bene Anikó, Bartha Diana, Doszpod Jánosné, Komáromi Tímea, Kissné Szűcs Nóra,
Oláh Magdolna, Tóth Zita, Németh István, ifj. Németh István, Koncsol Margit,
Hoglimayer Bence, Tóth János, Szegedi Gábor, Szemelácz Dorina, Klopcsik Richárd,
Klopcsik Jennifer, Böröcz Tamás, Böröcz Bianka, Lutz István, Takács Tamás, Márkus
Bence, Márkus Vanda, Kiss Csaba, Meister Ervin, Tóth Mária, Tantosné Őri
Erika,Tantos Bence (kormányos), Bényi Andrásné.

És nem utolsó sorban köszönjük a
halászlét, melynek főzőmesterei:
Pánczél Tibor és Katz Lajos
voltak.
Továbbra is várunk minden
érdeklődőt, ha csak egy kis
kikapcsolódásra
vágyik
is.
(Minden csapattag így kezdte.)
Fadd SE Sárkányhajó Szakosztály

A PUMUKLI ABC, FAGYIZÓ és LOTTÓZÓ
-a híresztelésekkel ellentétbenvásárlóit továbbra is a megszokott nyitva tartással várja!
Lerch és Társai Bt.
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