FADDI HÍREK

2010. DECEMBER
OKT AT ÁS

Gárdonyi-hírek
Az idei tanévben is számos rendezvény, verseny zajlik
iskolánkban, illetve a megyében, melyen tanulóink és
pedagógusaink is részt vesznek.
Az alsó tagozaton helytörténeti kiállítást és vetélkedőt
szerveztek, melynek keretében a tanulók játékos formában
tudhatnak meg többet településünkről.
A felső tagozatosok hamarosan a történelemórákon fognak
tanulni Fadd történetéről.
Kezdetét vette a cigány néptáncoktatás. Nagy az érdeklődés,
mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok részéről, sokan
szeretnének részt venni a szakköri órákon.
A speciális tagozat 6. és 8. osztályos tanulói október 27-én
atlétikai versenyen vettek részt Dombóváron, ahonnan
számos éremmel tértek haza.
A nyolcadik évfolyam a szekszárdi pályaválasztási
kiállításon járt november 18-án. Itt a tanulók megismerkedhettek a különböző intézményekkel és szakokkal,
megtudhatták, hogy mik a felvétel kritériumai.
Az elmúlt hónapban az Apáczai Kiadó munkatársa tartott
bemutató tanítást a 6.a osztályban. A diákoknak tetszettek a
megszokottól eltérő eszközök és módszerek, valamint az
ajándékba kapott tollak és órarendek. A kollégák a bemutató
órát követő értekezleten megbeszélhették tapasztalatikat és
feltehették kérdéseiket.
Az intézmény pedagógusai csapatépítő tréningen vettek részt
október 29-én. Itt játékos feladatok megoldása közben
tapasztalhatták meg a csapatmunka és az egymásra figyelés
fontosságát, miközben más nézőpontból közelítették meg
mindennapi feladataikat.

Csapatépítő tréning

Helytörténeti vetélkedő az iskolában

„Múlton nyugszik a jelen, s ezen a jövendő”

A már megszokott tanulmányi versenyeken kívül az idei
tanévben egy új vetélkedővel bővítjük iskolánk programját.
A helytörténeti vetélkedő célja, hogy a gyerekek falunk,
községünk történetét, hagyományait, híres szülötteit
alaposabban megismerjék. Fontosnak tartjuk, hogy
tanítványainkban erősítsük a szülőhelyük iránti szeretetet,
megismerjék annak történeti értékeit.
Fülöpné Marika segítségével múltidéző sétát tettünk, ahol
megismertük Fadd épített értékeit – 1956-os kopjafa,
Millenniumi emlékfa, Bartal-kúria, katolikus templom,
művelődési ház stb.-helyi sajátosságait. Felidéztük, hogy
hogyan, miből éltek elődeink, milyen munkákkal töltötték
mindennapjaikat. A séta végeztével két kiállítást is
megtekintettünk, Molnár Mózsi György állandó
kiállításának képeiben gyönyörködtek a gyerekek, majd
Ódryné Horváth Krisztina Lámpák – fények című
tárlatának kerámiáit és üvegtárgyait tekintették meg.
A szülők segítségével gyűjtőmunkát is végeztünk, régi
könyveket, tárgyakat, fényképeket hoztak a gyerekek,
melyekből kiállítást rendeztünk. Ez a kiállítás megtekinthető
2010. november 16-tól 26-ig a Váci utcai iskola folyosóján.

A sétáról kapott feljegyzések segítségével minden osztály
alaposan felkészülhet a november 23-án tartandó
vetélkedőre.
A versenyen 12 csapat vesz részt, összeállításuk vegyes lesz,
elsőtől ötödik osztályos tanulóink szerepelnek benne.

Ezen a rendezvényünk segítségével szeretnénk, ha
gyermekeink minél jobban megismernék falunkat,
megőriznék értékeit annak a helynek, ahol élnek.
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Felhívás azokhoz, aki Faddot otthonuknak tekintik
A munkálatok folynak, azonban kérdéses, hogy elegendő
lesz –e a teljes befejezéshez a meglévő anyagi fedezet.
Ezért kérjük mindazokat, akik fontos feladatnak érzik,
velünk együtt Fadd eme kincsének megőrzését, járuljanak
tehetségük szerint hozzá e munkálatok befejezésének
kiadásaihoz.
Ezt megtehetik, úgy ahogyan egy kedves faddi katolikus
atyafi tette, aki elkérte a Református Egyház számlaszámát,
mondván, hogy ő hozzá akar járulni a templomjavításhoz és
átutalt 100.000 Ft-ot, amiért Isten áldását kérjük életére.
Amennyiben nem átutalással, hanem személyesen szeretnék
ezt megtenni a Református Parókián nyugta ellenében
megtehetik.
Bízva a jó szándék és az összefogás erejében Isten áldását
kívánjuk valamennyi olvasóra.

A több mint 200 éves—Tolna megye egyetlen parasztbarokk—református templomának alapkövét őseink 1787.
január 9-én rakták le. Ez Fadd legrégebbi műemlék épülete.
Feladatunk állagát megőrizni, amit a következő műveletekkel
megkezdtünk 2005-ben:
• A lesüllyedt, ferdén álló padokat felújíttattuk.
•
Megjavíttattuk és lefesttettük a torony sisakját és
vakolatát.
• A templomban két db Aquapol készüléket szereltettünk
fel.
• Kívül-belül levertük a vakolatot 1,5 m magasságig.
• Kitermeltük a földet a fal tövén kívül-belül.
• Kavicságyat terítettünk a kitermelt föld helyére,
amelyben csöveket helyeztünk el.
• Ezek a csövek és a csatorna a templomépület előtt és
mögött létesített aknákba vezetik a vizet.
Mindezen előkészületek következtében, vizsgálatokkal
kimutatva templomunk falazata tökéletesen kiszáradt. Most
szükséges a lélegző vakolat felhordása és a falazat festése
kívül-belül.
A teljesen kiszáradt fal mállik, szükséges a befejezés
azonnal, a tél beállta előtt, az eddigi eredmények
megőrzéséhez.

Bereczki Zoltán lelkipásztor
Református Lelkészi Hivatal
7133 Fadd, Alvég u. 11.
Tel.: 74-447-785
Mobil.:06-20-268-3411
e-mail: fadd.refe.berecki@t-online.hu

Számlaszám: Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Szekszárd 71800037-11101899
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Tolna megyei nyugdíjas lelkésztalálkozó Faddon
A Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője, Peterdi Dániel,
a „Nyugdíjasok helyzete és lehetőségei” címmel tartotta meg
előadását, 16 főnyi kis csapatunknak, mintegy 300 nyugdíjas
társunkra is gondolva. Miközben utalt az anyagi helyzetekre,
a megtámogatások lehetőségeire, kiemelt még egy dolgot.:
„A hűség fokmérője az, hogy a középgeneráció figyel-e a
nyugdíjasokra?” Az egyházban kell, hogy szavuk legyen az
időseknek, még ha nehézségek árnyalják be ennek
gondolatát, akkor is. Szolgálatainkra, felgyülemlett
élettapasztalatainkra szükség lehet, ha kellő megértés és
jóakarat vesz körül bennünket - csengett ki az előadó
szavaiból.
Őszinte, világos, reménykeltő bíztatás volt ez s egyben
szembesítés magunkkal. Nem mindegy, hogyan éljük meg
testi-lelki „kopásainkat” és az sem esetleges, hogy találunk-e
egyházunkban számunkra értékes kincseket - idősödő
korunkban is.
Hozzászólások, beszélgetések, kérdések mélyítették el
jelképes kézfogásainkat és készítették elő közös ebédünkhöz
tartozó jóízű megelégedettséget.
Csak köszönettel tudok gondolni erre az alkalomra. Én azt
hiszem, hogy nyugdíjasnak lenni, meghatározott kereteink és
lehetőségeink között szolgálni, mindhalálig nyitottnak lenni,
szeretve megöregedni, s folyamatosan tanulni a fiataloktól örömmel és szabadon - kiváltságos feladat lehet. Szent és
tiszta kötelesség!
Deméné Miksa Zsuzsa nyugdíjas református lelkész

Miközben ülök a számítógépem előtt, hogy a rám bízott
hírközlést teljesítsem találkozónkról, a 4 éve tartó nyugdíjas
életem eseményei és érzései újra életre kelnek bennem.
Nem hiszem, hogy egyedül lennék ezekkel az élményekkel.
Azt mondják, hogy a nyugdíjas élet a jól megérdemelt
pihenés időszaka. Lezárult a tervekkel, teendőkkel, külsőbelső
építkezésekkel,
rendszeres
igeszolgálatokkal
megspékelt aktív életünk s egy állomással odébb érkeztünk.
Azóta tudjuk (s erre is adatnak a találkozók):
mindannyian másképp éljük meg, hogy fogynak az éveink.
Betegségeink is másképp ütik a pecsétet ránk. Emberileg
nézve, inkább múltunk van, mint jövőnk.
2010. szeptember 25-én a megyénk megtámogatásával és
a helybeli nyugdíjas lelkészházaspár házigazdai szolgálatával
jöhetett létre az első Tolna megyei nyugdíjas lelkésztalálkozó
Faddon.
A házigazda, Deme Bertalan nyugdíjas lelkipásztoresperes köszöntése után a bevezető áhitatot Rácz József
Esperes Úr tartotta a Jelenések könyve 3: 7-13 alapján.
Nyugdíjasok felé fordulva - szinte ajándékképpen húzta alá
- a „tartsd meg, ami nálad van” filadelfiai gyülekezetnek
szánt bíztatást. Győztesekről és hűségesekről van szó benne.
A hűség emberileg nézve is nagy dolog, de Atyánk
elmaradhatatlan ragaszkodása mindig alázatra int bennünket.
Jól tudjuk, hogy Isten hűsége, nyugdíjas életünk
levegővétele. Ez a hűség éltet, megtart, táplál, erősít - akár
előre, akár hátra tekintünk.
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Koszorúzás az 56-os kopjafánál és a Hősök szobránál
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Finisbe értek a Sorsfordító program résztvevői
A csoport tagjai elkezdtek kételkedni
önmagukban, tudásukban, szembesülniük kell a ténnyel, tanulni kell!
Vizsgaidőszak kezdődik.
Folyik az intenzív szakmai elméleti
tudás
elsajátítása,
megkapják
a
munkavédelmi alapszabályokról is a
kiképzést és gyakorlati feladatot is
teljesítenek október - novemberben.
Feladat van bőven! Elduggattunk 35 kg
őszi fokhagymát, salátamagot vetettünk
és készülünk a sárgarépa, pasztinák téli
betárolására.
A gyakorlatvezetőnek / oktatónak pedig
az összes kreatív ötletére szüksége lesz
ahhoz, hogy januárban számon tudja
kérni a magvetést, vagy akár valamelyik
bujtás mód gyakorlatban történő
bemutatását a vizsgán.
Kreativitásban nincs gond a részemről.
Vízkereszt táján a csoport tagjai vetni,
palántázni fognak és a metszőollót is
tudják majd használni, ezt bizton
garantálom.
Egy hosszú esős tenyészidőszak van
mögöttünk, tűzdelve kihívásokkal.
Úgy
gondolom,
számos
sikert
könyvelhetünk el
a
megtermelt
terménymennyiség kapcsán.
Az elért eredményeinket, a megtermelt
mennyiséget, feldolgozott állapotot a
vizsgák után szeretném ismertetni a
kedves olvasókkal.
Már az első borsó szedésekor éreztem,
hogy szívós kitartással, a résztvevők

többségének megfelelő helytállásával,
„egrecíroztatásával”
igen
szép
eredményeink születhetnek.
Így a finisben sok dolog értelmet
kaphat, sok olyan dolog értékelődik,
értékelődhet fel, amire a tagok
némelyike, a szkeptikusok, csak
legyintettek a betakarítások közben.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy
amit ez a program a 17 fővel
megtermelt a település közétkeztetésének számára, az rendkívülinek
mondható, talán a program életében is
egyedülálló.
Talán a jelenlegi országos közfoglalkoztatási
elképzelések,
egyéb
támogatási
lehetőségek,
jövőbeni
elképzeléseink, terveink, akarásaink
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
jövőben folytathassuk a megkezdett
munkát.
A program kapcsán rengeteg dolgot
megtanultam, tanultunk. Sok ötletem és
gondolatom született, remélve, hogy
meg tudjuk őket valósítani!
Még erősebb a meggyőződésem, hogy a
vidék ereje a FÖLD! A termőföld.
Tudom, hogy milyen a helyzet! Tudom,
hogy a minimálbérű közfoglalkoztatott
is sokba kerül, hogy minden szétesett
ebben az országban, hogy emberek nem
akarnak dolgozni, hogy olcsóbb a
mirelit borsó és sorolhatnám a
végtelenségig. De!

Ha 20 főből csak 10-12 ember akar
dolgozni, ha annyit meg tud termelni,
mint ez a program, ha az emberek saját
fogyasztásra is kaphatnak, akkor nem
állnak sorban segélyért, van valami
értelmes, tisztességes cél, feladat, amiért
felkelnek, ha jobban tetszik, tesznek a
közösségük
javára,
visszanyerve
önbecsülésüket, a munkába vetett
hitüket. Meg kell találni az akaró
embereket! Akik akarnak!
Néha az a legfontosabb feladat, hogy
lehetőséget teremtsünk. A morális
fejlődést, a jobb szociális közérzetet is
lehet forintosítani, hogy akkor lehet
sikeres egy közösség, ha olyan
feladatokat
is
megvalósít,
ami
anyagiakban kifejezve „null szaldós”.
Mi a haszon? Egészséges termény,
munkamorál
formájában,
embertársaink – jelen esetben a program
résztvevőinek – munkával elnyert
tisztelet kivívásában jelentkezik. Ez
szintén ÉRTÉK, a közösségünk értéke.
Tehát hajrá csoporttagok, hajrá a sikeres
vizsgaeredményért. Legyen mindenki
büszke a teljesítményére, itt valós
eredmények,
valós
teljesítmények
születhettek.
Majd végül idézve egy mondást: „előre
a kitaposott úton”.
2010. november hava
Benis Brigitta,
a program gyakorlati oktatója
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Templom napja

Az új ravatalozó átadása előtt

A Szekszárdi Fotóklub kiállítás-megnyitóján

Akikre büszkék vagyunk (volt tanáraikkal)
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Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Az ősz szép időt kihasználva kirándulást szerveztünk
Kalocsára. A látnivalókat az Érseki Palotánál kezdtük. Itt volt
egy idegenvezetőnk, aki segített a tájékoztatásban.
Lenyűgöző a kincstár és a könyvtár anyaga. A Tájház, a
Paprika Múzeum a régi korok emlékét őrzik. A porcelán
manufaktúra a régi mellett az új időket is képviseli.
Betekintést kaptunk a porcelán felhasználásáról, a termékek
készítéséről, díszítéséről.

Az ősz a betakarítás, a számadás ideje. Így van ez a
nyugdíjasoknál is.
Ilyenkor tartjuk az idősek napját. Az idén két ünnepélyen
vettünk részt. Először itt a községben. A műsort a szekszárdi
„Tücskök” adták. Régi dalokkal, táncokkal szórakoztattak
bennünket. A következő Szekszárdon volt, melyet a Megyei
Nyugdíjas Érdekszövetség szervezett. A bevezető után
oklevelet adtak át a kiemelkedő munkát végzőknek. A faddi
szervezet tagjai közül Gangl Jánosné kapott ilyen jutalmat. A
pályázati anyagok gyűjtéséért, majd megírásáért érdemelte ki
az elismerést. A műsort a megyei nyugdíjasok szolgáltatták.
Minden műfajból hallottunk-láttunk produkciót. Volt vers,
ének, tánc és vidám jelenet is. Nagyon jól éreztük magunkat.
A munkánkat idén is értékelte az önkormányzat. Október 22én az ünnepségen „Akire büszkék vagyunk” kitüntetést
vehetett át a Molnár házaspár.

Az egész napi nézelődés után jól esett egy csöndes vacsora.
Ezt Hajóson, a Judit panzióban költöttük el.
A jó időt kihasználva még egy búcsú kirándulást tettünk
Gunarasba. A gyógyfürdő vize fájós végtagjainknak adott
egy kis enyhülést.
Ezzel a hittel indulunk a következő év elé!
Schiffler Györgyné elnök

Tegyünk a Szívünkért Egyesület
2010. augusztusában Kaposszekcsőn
láttak bennünket vendégül
szívtestvéreink. Üzemlátogatáson
vettünk részt a gluténmentes
tésztagyárban. Finom ételekkel
vártak bennünket, az egészséges
táplálkozás jegyében készültek a
vendégváró falatok.
Utána a közösségi házban
találkoztak a három megye
szívműtöttjei (cipzárosai) és töltöttek
el ott egy kellemes délutánt.
Dohóczki Istvánné elnök
Boróka Ének és Néptánc Egyesület
A Boróka életéből
Az ének- és tánccsoport mozgalmas hónapokat élt át. A nyári pihenő után megkezdte a felkészülést az év utolsó
harmadának a rendezvényeire.
Rendezvényeink:
- Augusztus 20-án a Szent István napi szentmisén vettünk részt. A falunapi műsoron a tánccsoport szerepelt.
- Augusztus 28-án a tolnai „Bárka Fesztiválon” lépett fel kórusunk, melyről a Tolnai Hírlap is tudósított.
- Meghívást kaptunk Sárpilisre a szeptember 4-én rendezett szüreti délutánra. Részt vettünk a felvonuláson,
majd a színpadi fellépésen.
- Szeptember 18-án a Templom napján több nyelvű művekkel tettük emlékezetessé az ünnepi szentmisét. Jókai
Anna írónőt az O Gloriosa és a Terjeszd ki, Uram című művekkel köszöntöttük.
- Október 5-én került sor Hornokné Dévai Edit amatőr festő kiállításának megnyitójára. Képekkel harmonizáló
dalokat adtunk elő: Rózsafa, Kék ibolyácska, Csermely, Kicsi kunyhó, Greenleeves, Veni veni.
- Október 10-én részt vettünk Tengelicen a bérmálási ünnepségen.
Az év utolsó hónapjában nagy kihívás előtt áll kórusunk. A hagyománnyá vált adventi hangversenyre készülünk.
Ezzel kívánunk a faddi közönségnek szeretetteljes, békés, boldog ünnepeket.
Megkezdődött egyesületünk közhasznú szervezetté való átalakítása. Ennek hivatalos ügyintézése most van
folyamatban. Amennyiben ez megvalósulhat, úgy 2011. januárjától lehetőségünk lesz nagyobb összeget elnyerő
pályázatokon való részvételre is, ami segítené a csoport fellépési lehetőségeinek utazási, nevezési, stb.
költségeinek biztosítását.
Ádám Imréné
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Karate sikerek ősszel
Augusztus közepével kezdte el ismét megújult erővel a
szakmai munkát a Faddi SE Karate Szakosztályának és a
tolnai Tanren Karate Sportegyesület versenyző csoportja.
Hosszabb nyári leállás után sikeresen indult az új szezon,
hiszen mindkét egyesületben újra indult az utánpótlás csoport
is szép létszámmal, így a két sportegyesületben közel 50fő
tevékenykedik aktívan.
Az első verseny a Szombathely melletti kis településen,
Táplánszentkereszten került megrendezésre, ahol családias
hangulatban, kis létszámú csapatokkal kezdték meg a
felkészülést az ippon shobu versenyek szerelmesei.
Eredmények:
Atarashi Kupa
Név
kata
kumite
Kósa Evelin
4.
Feidt Norbert
2.
Horváth Krisztián
2.
2.
Feidt Roland
2.
Bogárdi Mónika
1.,2.
Tóbi Csaba
2.,3.
Berta Dániel
2.

Eredmények:
Kunmadaras Kupa
Név
Feidt Norbert
Horváth Krisztián
Bogárdi Mónika
Tóbi Csaba
Bogárdi Barbara
Bányai Kitti
Berta Dániel

kata
3.

kumite
2.
1.,3.
2.
1.
1.

2.
2.

A Magyar Karate Szakszövetség november 6-ra tervezett
Ippon Shobu Magyar Bajnoksága „karate sportpolitikai
okokból” meghiúsult, így veszélybe került a válogatott utolsó
felkészülési állomása. Ennek okaként a TTC Yama karate
klub felvállalta, hogy egy felkészülési verseny keretében
megszervezi az ifjúsági-felnőtt korcsoport számára az
elmaradt versenyt – ugyan nem Magyar Bajnokság címmel.
Itt már közel EB közeli állapotot kellett a versenyzőknek
produkálni, melyen az alábbi eredmények születtek:
Eredmények:
Ippon Shobu Karate Bajnokság
Név
kata
Bogárdi Mónika
Tóbi Csaba
Berta Dániel

Ezt követően az ország másik felébe utaztak a faddi és tolnai
versenyzők, ahol már mintegy 160 versenyző mérte össze
tudását egyéni formagyakorlatban és küzdelemben. Ez a
verseny már meghatározó jelentőségű volt a válogatott
felkészülésében, hiszen az utolsó előtti állomása volt az őszi
EB-nek.

kumite
1.,2.
1.
2.

IX. Nemzetek Közötti Európa Bajnokság - Amszterdam, 2010.08.13-15.
2009-ben a 13. Sárkányhajó Klub Legénység EB-n Budapesten, a Paksi Sárkányhajó Club és a dunaföldvári ifisták összefogva
kiharcolták maguknak, hogy a 2010-es EB-n a magyar válogatott U-18 keret tagjaként szálljanak hajóba.
Az Európa-Bajnokság augusztus 13-15 között került
megrendezésre Amszterdamban.
A nemzeti csapatban lapátoltak szekszárdi, tolnai, bogyiszlói,
faddi, dunaföldvári, dunaújvárosi, váci és győri fiatalok.
A csapat tagjai:
Benedeczki Dóra, Kovács Alexandra, Merényi Dániel,
Márkus Vanda, Márkus Gergely, Szekeres István, Berka
János Gergely, Kaszás Boglárka, Sipter Géza, Sebestyén
Richárd Topolszki Péter, Németh Gergely, Zsámba Máté,
Nahlich Csaba, Gyarmati Sándor, Nagy Tamás, Molnár
Levente, Csányi Gergő, Györkő Bence, Dohárszki Robin,
Németh László, Süveges Ákos, Hegedüs András, Némedi
Konrád, Román Anita, Baranyi Nikolett, Herczeg Erzsébet,
Szabó Borbála, Szabó Mirtil, Szabó Jakab, Szabó Vendel
Edző és kormányos: Nádasi Péter; mesteredző: id. Sziklenka
László; csapatvezető: Kovács Gábor.
A lelkes fiatal versenyzők kemény felkészülésének eredményei:
junior mix: 2000m
2.hely
junior open: 2000m
3.hely
200m
4.hely
200m
3.hely
500m
4.hely
500m
2.hely
Ebben a kategóriában 9 ország csapata mérkőzött meg.
Ebben a kategóriában 5 ország csapata mérkőzött meg.
Bízunk benne, hogy még sok hasonló élményben lesz része ennek a kis csapatnak, mely nemzetközi szinten bizonyította, hogy
lelkesedéssel és összetartással hihetetlen eredmények születhetnek, az anyagi hiányosságok ellenére is.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónknak, akik segítették csapatunkat a felkészülésben és a kiutazásban.
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Szilágyi Domokos:

KARÁCSONY
A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a KARÁCSONY .
Mint szom jazónak a pohár víz,
Úgy kell m indig e kis m elegség ,
Hisz arra született az em ber,
Hogy szeressen és szeressék .

Szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves családját a
Boróka Ének és Néptánc Egyesület

ADVENTI MŰSORÁRA,

S hogy ne a hóban, csillagokba n,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY .

melyet 2010. december 12-én
(vasárnap) 16 órakor tartunk
a faddi Művelődési Házban.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Áldott, békés karácsonyt és eredményekben
gazdag, boldog
rendelési ideje
új esztendőt kívánunk településünk minden lakójának!
Fadd Nagyközség Önkormányzata
Tájékoztató a II . számú H áziorvosi rendelő hel yettesít ési rendjéről
Tisztelt Lakosok!
A II. számú Háziorvosi körzetben 2010. december 1. napjától 2011. január 31-ig dr. Kis-Miki András a
helyettesítő háziorvos. Rendelési ideje:
Hétfő:
1000 - 1200
Kedd:
1330 - 1530
Szerda:
1330 - 1530
Csütörtök:
1000 - 1200
Péntek:
1300 - 1500
Az akadálymentesítés idején az ellátás a Területi Gondozási Központ Fadd, Mátyás király u. 11. épületében
történik, ez idő alatt a 672-347-es számon érdeklődhetnek.
A felújítási munkálatokat követően a Templom u. 6. szám alatti rendelőben a 447-437-es számon érhető el a
háziorvos és az asszisztensek.
Helyettesítő háziorvos: Dr. Kis-Miki András
Asszisztensek: Gász Judit, Orbán Attiláné
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Kedves Faddiak!
2010.
december
1-jétől
Tengelicen
dolgozom
háziorvosként nem közalkalmazotti munkaviszonyban.
Döntésemért
„csak”
a
jelenlegi
egészségügyi
finanszírozás felelős, mely a kis betegszámú praxisok
működését
(vállalkozásban)
lehetetlenné
teszi.
Köszönöm ezt a három évet mindazoknak, akiktől
bizalmat és segítséget kaptam: betegeimnek, Mosonyi
Doktornőnek, Zsuzsinak, Csillának, Polgármester Úrnak,
az Önkormányzat és a Gyógyszertár dolgozóinak, Eta
néninek.
Adrinak és Jucusnak (a „lányaimnak”) hálás vagyok,
mert sok gyakorlati tudnivalót tőlük tanultam meg, és
mert jó volt velük együtt dolgozni. A vérvételekért külön
köszönet jár nekik, mert profi módon végzik, és ez
Zita doktornő a szívklubban
értékelendő.
Szerettem itt dolgozni. Sokan lelki problémákkal is megkerestek, komolyan vették az életmóddal
kapcsolatos jó tanácsaimat (az aerobikos „betegek”), néhányukkal nehéz vizsgálat-sorozatokat,
döntéseket, a haldokló ápolását „éltük túl ”… Emiatt nehéz csak a döntés: azokat megbántani, akik
bíznak bennem, és akik azt mondják: … úgy megszoktuk a Doktornőt.
Békés, boldog ünnepeket kívánok mindenkinek a mézeskalács illatával.
Dr. Dömötör Zita

KÖZÉRDEK Ű INF ORM ÁCI Ó
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 7100 Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19.-21.
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer

„Látni és látszani”
- Mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg
fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz.
- Jól működő világítás, fényvisszaverő eszközök és megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, fényvisszaverő
kiegészítők) esetén a kerékpárosok, gyalogosok a sötétben is jól láthatóvá válnak, mely sokszor tényleg életet ment.
- Kerékpárosoknak, gyalogosoknak lakott területen kívül korlátozott látási viszonyok között (köd, eső, sötét) kötelező, míg
lakott terülten belül- saját érdekükben ajánlott a láthatósági mellény használata
- Ködös, borongós, esős idő esetén romlanak a látási viszonyok, ezért a kerékpárok kivilágítása már korlátozott látási
viszonyok közt is nagyon fontos: elöl fehér vagy kadmiumsárga lámpa, hátul piros lámpa vagy villogó és piros
fényvisszaverő prizma, az első keréken sárga küllőprizma. Egy fényvisszaverő prizmát már 100 - 200 méterről észre lehet
venni.
- A gyakori köd miatt néha minimálisra csökkent látótávolságban elengedhetetlen a hibátlanul és jól működő világítás. A
járművek körvonalai elmosódnak, a valóságosnál távolibbnak látszanak. A közlekedő járművek távolságát sokan túl-,
sebességét viszont alulbecsülik.
- A sűrű ködben kapcsoljuk be a tompított világítást (ha van, akkor a ködlámpát is). A hátsó ködlámpát csak akkor
használjuk, ha a látótávolság 50 méter alá csökken, ellenkező esetben vakíthatjuk a mögöttünk haladókat.
Tanácsos időnként ellenőrizni mind az első, mind a hátsó ködlámpa kapcsolóját, mert sok esetben kiváló látási viszonyok
mellett is indokolatlanul bekapcsolva hagyjuk. Különösen szürkületben és este rendkívül zavaró és vakító a ködlámpa fénye.
- Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol.
- Soha ne induljunk el úgy, hogy a szélvédőt csak egy kis helyen töröljük le, hiszen így a megnövelt holtterekkel saját
magunkat akadályozzuk a szabad kilátásban, és nem vesszük észre a párás ablak mögött érkező másik járművet vagy
gyalogost. Ilyenkor természetesen a visszapillantó tükrök se maradjanak ki!

Balesetmentes közlekedést!
SZILVESZTEREZZEN VELÜNK FADDON, A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! Részvé teli díj: 2.500 Ft/fő, ezért
kellemes zené t és melege t tudunk biztosítani, valamint éjfélkor pezsgőt! Amenny iben úgy dönt, hogy ve lünk
búcsúztatja az óévet, kérjük, 1.000 Ft előleg befizetéséve l jelezze szándékát minél előbb, mert jelentkező híjá n
nem tudunk bált szervezni! Köszönjük!
Műv.Ház és Könyvtár Fadd

Földet bérelnék Faddon 3 hektár felett, 40.000 Ft/ha bérleti díjért!
Tel.: 06-30-2171-691
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Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/ 2010. (XI.3.) rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2000. (XI.15.) Kt. rendeletének módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi
szabályairól, temetők használatának rendjéről és igénybevételének szabályairól rendelkező, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 15/2000.(XI.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 1. sz. melléklet lép.
2. §
(1) Az e rendelettel módosított 1. számú melléklet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépése napjától kezdeményezett temetési szolgáltatások esetében kell első alkalommal alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület e rendeletét a hatályba lépése napját követő napon hatályon kívül helyezi. A rendelet
kihirdetéséről a Jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.
Fülöp János
Herczig Gáborné
polgármester
jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2010. november 3-án a helyben szokásos módon, a Fadd Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján kifüggesztve kihirdetésre került.
Herczig Gáborné jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 15/2000.(XI.15.)Kt.
rendeletének 1. számú melléklete
az önkormányzati tulajdonú és kezelésű
temetőben fizetendő temetési helyek, illetőleg
az újraváltás díjairól:
Sírhely egy személyes 25 évre
6.000,- Ft + ÁFA
Sírhely két személyes 25 évre
10.000,- Ft + ÁFA
2

Sírbolt 8 m -ig

60 évre
30.000,- Ft + ÁFA

2

Sírbolt 8 m fölött

60 évre
50.000,- Ft + ÁFA

R a v a t a lo zó h a s zn á la t a :
2 5 . 0 0 0 ,- F t ( b r u t t ó )

Bő sze Éva:
Tem etésre
E lc s it u lt a f ino m zso ng á s,
E lha lvá nyu lt a f ény…
Va la ki me ss ze kö lt ö zö t t ,
Hiá nya ma rdo s, eg yre t ép,
A le g sö t éte bb éjsza ká t is
Me g- meg tö ri a f ény.
N e m ha l me g a z, a kit sze re t ne k,
His ze n e mlé ke be nned él,
V ig yá zó n ra g yo g mindö rö kre
Ist e n c silla g o s e g én…
O lva s s uk eg yütt a B ibliá t k e dd e s té nké nt F a ddo n, a M űve lő dé s i Há zba n!
No ve mb er 3 0. 17. 4 5-ko r
A fr igy lád a v is s zak er ü lés e, b e ls ő refo rmác ió és s zab ad ulás a f ilis zt eus o któ l
Dec e mb er 7.
17. 4 5-ko r
S ámue l b í ró i s zo lg á la ta, a n ép k irá lyt kér
Dec e mb er 14. 17. 4 5-ko r
K ir á ly vá las ztás és an nak me gerő s í tés e az a mmo n itá ko n ara to tt győ z e le m u tá n

Decem ber 2 1 . 1 7 .45 -ko r

Sau l el ső és má so di k na g y hi b áj a
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F ADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K ÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XI.2.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (II.28.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Elnöke: Vida Attila
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Tagjai: Antus Zsolt
8/2007.(II.28.)
számú
önkormányzati
rendeletének
Gerendai Ferenc
módosítása céljából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Külsős tagjai: Görgye Zoltán
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
Németh Magdolna
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A bizottság feladat- és hatásköre:
1.§
- véleményezi az éves költségvetési javaslatot, költségvetési
A 8/2007.(II.28.) Kt. számú rendelet 80. §-ának (1) koncepciót,
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
- véleményt alkot a féléves beszámolóról,
(1) A Képviselő-testület:
- az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet
- 5 tagú Pénzügyi és Jogi Bizottságot,
véleményezése
- 5 tagú Településfejlesztési Bizottságot,
- az önkormányzat költségvetésének negyedéves helyzetéről
- 5 tagú Humán Bizottságot
szóló tájékoztató véleményezése,
választ.
- az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet
2.§
véleményezése
A 8/2007.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 110. § - észrevételt tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és
helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
likviditási terv adataival kapcsolatban, javaslatot tehet az
110.§ Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett külső bizottsági
abban foglaltak módosítására,
tag első alkalommal választását követő 30 napon belül, majd
- ellenőrzi az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti
kétévente tárgyév június 30-ig tesz vagyonnyilatkozatot.
gazdálkodást,
3.§
- javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására,
8/2007.(II.28.) számú önkormányzati rendelet
2. sz. - ellenőrzi az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az
melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.
adókintlévőségek behajtására,
4.§
- részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos
A 8/2007.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 16. § (9); döntés előkészítésben,
20. § (3); 72.§; 85. § (2); 111. §(1); 112. § (1); 113. §-aiban - ellenőrzi a beruházások végrehajtását,
foglalt Pénzügyi, Gazdasági és Jogi, Ügyrendi Bizottság neve - ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát,
helyébe a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnevezés kerül.
szabályszerűségét,
5.§
- az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintő
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendeletei tárgyában javaslatokat tehet.
rendelkezéseit kihirdetése napjától kell alkalmazni.
- szükség szerint részt vesz az önkormányzat belső
(2) A Képviselő-testület e rendeletét a hatályba lépése napját ellenőrzésében, illetve az önkormányzat intézményeinek
követő napon hatályon kívül helyezi. A rendelet ellenőrzésében,
kihirdetéséről a Jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon - megvizsgálja a képviselők és a polgármester
gondoskodik.
megbízatásának törvényességét,
Fülöp János
Herczig Gáborné
- közreműködik az önkormányzat Szervezeti és működési
polgármester
jegyző
szabályzatának felülvizsgálatában, javaslatot készít a
Kihirdetési záradék:
módosításra, illetve új szabályzat alkotására,
A rendelet 2010. november 2-án 17 órakor a helyben
- vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ érvényesülését,
szokásos módon kihirdetésre került.
- figyelemmel kíséri a bizottságok működésének
Herczig Gáborné jegyző
szabályszerűségét,
- figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működésük
1. számú melléklet:
szabályszerűsége tekintetében (javaslatot tesz az alapító
A települési képviselők névsora – a rendelet 61. §-ához
okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat
Fülöp János
polgármester
kiadására),
Antus Mihály Zsolt
képviselő
- ellenőrzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott
Benis Brigitta
képviselő
döntéseit törvényességi szempontból, a végzett ellenőrzésről
Bényi András
képviselő
tájékoztatja a testületet évente egy alkalommal,
Dr. Tóth Tamás képviselő, alpolgármester
- törvényességi szempontból ellenőrzi a bizottságok
Gerendai Ferenc képviselő
átruházott hatáskörben hozott döntéseit, s erről évente
Vida Attila
képviselő
legalább egy alkalommal tájékoztatja a képviselő-testületet.
Nem a képviselő-testület tagjai közül választott
- javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására,
alpolgármester
- előzetesen véleményezi a testület elé kerülő rendeletMireider László alpolgármester
tervezeteket,
- állást foglal a képviselő-testület által meghatározott
2. számú melléklet:
előterjesztésekkel kapcsolatban,
Az állandó bizottságok létszámai, a bizottságok feladata, - önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti,
hatásköre – a rendelet 80. § (2) bekezdéséhez
- lebonyolítja az alpolgármesterek titkos szavazás útján
A/ Pénzügyi és Jogi bizottság
történő megválasztásával kapcsolatos feladatokat, illetve az
egyéb titkos szavazással összefüggő feladatokat,
A bizottság létszáma 5 fő.
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A bizottság létszáma 5 fő.

- továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a
képviselő-testület megbízza.
- nyilvántartja a képviselők és a polgármester
vagyonnyilatkozatait,
- lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást.
A bizottság saját maga állapítja meg működése részletes
szabályait.
- képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak
gyűjtése,
- a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
- a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a
nyilvánosság biztosítását,
- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez
információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület
hivatalán keresztül,
- a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenőrzési eljárás
lefolytatása, ennek keretében:
- a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az
ellenőrzéshez
szükséges
azonosító
adatok
írásbeli
bejelentésére,
- a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő
őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése,
- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a
képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás.
A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes
szabályait, külön részletezve a vagyonnyilatkozatok
nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem
nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét.

Elnöke: Gerendai Ferenc
Tagjai: Benis Brigitta
Bényi András
Külsős tagjai: Bencze Józsefné
Márkus György
Feladat- és hatásköre:
- ellátja az oktatási intézményekkel kapcsolatos
- döntés előkészítési és átruházott hatáskörben egyes döntési,
- véleményezési,
- értékelési,
- ellenőrzési,
- igény felmérési feladatokat;
- segíti az oktatási intézmények szervezeteinek működését;
- figyelemmel kíséri az Önkormányzat oktatási és
közművelődési intézményeinek személyi és tárgyi feltételeit,
felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és javítása
érdekében.
- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület
megbízza
- állást foglal az önkormányzat közművelődési feladatainak
meghatározásában,
- kapcsolatot tart az önkormányzat testvérvárosaival,
- a település szociális feladataival kapcsolatban
- részt vesz a szociális ellátást érintő éves és hosszú távú
fejlesztési, felújítási, pénzügyi, költségvetési javaslatok
kidolgozásában,
- előkészíti a helyi szociális rendeletet,
- véleményezi a szociális ágazatot érintő képviselő-testületi
előterjesztéséket,
- figyelemmel kíséri a település szociális ellátásának
tevékenységét, előkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti e
feladatok ellátását segítő, képviselő-testületi hatáskörbe
tartozó döntéseket;
- részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában,
ellenőrzi annak végrehajtását;
- felügyeli az önkormányzat által fenntartott, szociális és
családvédelmet
ellátó
intézményeket,
koordinálja
tevékenységüket;
- közreműködik az intézményi térítési díjak megállapításában.
- szükség szerint részt vesz szociális ügyekre vonatkozó
rendelet-tervezet
előkészítésében,
illetve
annak
módosításában.

B/ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
A bizottság létszáma 5 fő.
Elnöke: Bényi András
Tagjai: Benis Brigitta
Vida Attila
Külsős tagjai: Kajári J. Tamás
Kőrösi László
Feladat- és hatásköre:
- részt vesz a település épített és természetes környezetével
kapcsolatos előterjesztések véleményezésében,
- részt vesz a település rendezési tervével kapcsolatos
előkészítő munkában,
- véleményezi a település rendezési tervét,
- állást foglal a település környezet- és természetvédelmi
szabályainak kialakításával kapcsolatban,
- szükség szerint önkormányzati rendelet megalkotását
kezdeményezheti,
- állást foglal a képviselőtestület által meghatározott
előterjesztésekkel kapcsolatban.
A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes
szabályait.

A képviselő-testület által rendeletben átruházott hatáskör:
- megállapítja és megszünteti a lakásfenntartási támogatást.
A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes
szabályait.

F ADDI R OM A KISEBBSÉGI ÖN KORMÁNY ZAT
Tisztelt Lakosok!
A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat kedd és csütörtöki napokon
13 órától 17 óráig a 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. épület alagsorában
ügyfélfogadást tar. Az újonnan magválasztott képviselők várják az
érdeklődőket.
Tisztelettel: Száraz Mihályné képviselő
Fodor József elnök
Balogh Szilvia képviselő
Fodor Ágnes elnökhelyettes
A Faddi Hírek következő számában bemutatkozik az iskola romológia
szakköre.
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Szülők Szervezeti Közössége
A közös munkához igyekszünk tapasztalatainkkal, és
ötleteinkkel is hozzájárulni.
Az SzSzK nevében szeretném minden kedves olvasó
segítségét kérni. Ha otthon találnak olyan megunt, jó
állapotban lévő, használható játékokat, melyet odaadnának
napközis diákjainknak, akkor szívesen vennénk, ha behoznák
nekünk azokat. Ezzel a hasznos szabadidő-eltöltésre
ösztönözhetnénk gyermekeinket.
Az Univer Product Zrt. felhívására elkezdtük gyűjteni a zöld
színű „Sulipontokat”, - melyek az Univer flakonos termékek
kupakján találhatók -, hiszen a pénzbeli támogatáson kívül 5
darab kosárlabdát is kaphat iskolánk. Éppen ezért arra kérem
a szülőket és a segíteni vágyókat, hogy amennyiben
rendelkeznek ilyen „Sulipontokkal”, juttassák el hozzánk,
vagy küldjék be iskolánk nevével a megadott címre.
A Szülők Szervezeti Közössége egy közvetítő szervezet az
iskola és a szülők között, tehát számít minden szülő
véleménye. Éppen ezért várom a szülők javaslatait, ötleteit,
tapasztalatait és kritikáit is, hiszen csak együtt tudunk
hatékonyan működni.
Köszönettel:
Horváthné Szaksz Ildikó SzSzK elnök

A 2010/2011-s tanév kezdetekor a Szülők Szervezeti
Közössége megtartotta alakuló értekezletét. Az előző vezető,
Molnár Bea tisztsége gyermekének továbbtanulásával
megszűnt, így az iskolai szülői szervezetnek új vezetőt kellett
választania. Miután Bea megtartotta évértékelő és leköszönő
beszédét, felajánlotta a tisztség betöltését a választmány
tagjainak. Mivel önként senki sem élt ezzel a lehetőséggel, az
SzSzK előző elnöke javaslatot tett. Személyemet javasolta,
amit a jelenlévő tagok elfogadtak. Bizalmukat ezúton is
szeretném megköszönni. Ezt követően megválasztottuk az
elnökhelyettest, Pápai Katalint, és az SzSzK pénztárosát,
Molnárné Matus Gabriella személyében.
Az első értekezletünk egyik témája a hagyományos Szülők
báljának megrendezése volt. Ezt azonban technikai okok
miatt idén nem tudtuk megtartani, viszont szeretnénk
tavasszal pótolni, hiszen ez egy nagyszerű lehetőség kis
közösségünk összekovácsolására.
Az idei tanév munkarendjét még várjuk, ehhez kívánjuk
majd igazítani a szülői munkaközösségünk munkatervét.
Szeretnénk segítséget nyújtani az iskolai rendezvényekhez,
az iskola munkájához.

V issz at ek in té s az el tel t h ó n ap o k ó vo d ai e sem én ye ir e

Az augusztus végi tanévkezdésre minden csoport tiszta, felfrissített
környezettel várta a már beszokott, valamint az újonnan érkező
gyerekeket.
A „macikák” és a kis „csigák” helyet cseréltek egymással, így
mindenkinek ismerkednie kellett a megváltozott óvodával, felnőttekkel,
pajtásokkal.
Óvodánkban két munkaközösség dolgozik a jövőben, az „Eltérő
képességű gyermekekkel” foglalkozó, valamint az „Óvodai
rendezvényeinket koordináló” közösség.
A tanév első szülői értekezletének látogatottsága több mint 60%-os volt,
ebből is lemérhető, hogy igyekeznek a szülők is bekapcsolódni az
óvodai életbe, és próbálják folyamatosan figyelemmel kísérni
gyermekeik fejlődését az óvodáskor végéig.
Az ősz kedves színfoltja volt a Művelődési Ház által kiírt madárijesztőkészítő verseny, ahol az Egér csoport az első, a Sünik a második, a
Macikák pedig a harmadik díjat nyerték el.
A szülők nemcsak itt mutatták meg kreativitásukat, hanem a már
hagyományos termény-báb kiállításon is megcsodálhattuk az általuk
készített figurákat.
Mindkét óvoda gyermekei, és a felnőttek is kíváncsian nézték, mi
mindent lehet készíteni a különböző termésekből, őszi gyümölcsökből,
zöldségfélékből.
Az óvodai élethez hozzá tartozik, hogy az oktató-nevelő munka
területén is új dolgokkal találkozzunk, megfigyeljük egymás módszereit,
alkalmazzuk azokat mindennapos tevékenységeink során. A Maci
csoportban
tett
látogatások alkalmával minden kolléga
megismerkedhetett sok olyan, addig még ismeretlen ötlettel, amikkel ők
is színesíthetik munkájukat a jövőben.
Az Egércsoportban, valamint a Nyuszi csoportban is lehetőség nyílt a
munkaközösségek bemutatóján keresztül megfigyelni új módszereket.
Minden évben kíváncsian várjuk a lehetőséget, hogy ellátogathassunk
már iskolás, első osztályos gyermekeinkhez, és egy-egy óralátogatás
keretén belül mi is megnézhessük, mi mindent tudnak már. Jó érzés
látni mennyit fejlődnek, okosodnak, büszkén mutatják ilyenkor a sok
piros pontot, csillagokat.

A mozgás elengedhetetlen a gyermek egészséges fejlődéséhez, így mi
is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy óvodásaink minél többet
tartózkodjanak a szabadban. Az őszi sportnapon szervezett keretek
között mérhették össze ügyességüket mindkét óvodában.
A tavasszal elmaradt kirándulást pótoltuk egy gyönyörű novemberi
napon Domboriban, ahová kicsi és középsős gyermekeinkkel töltöttünk
egy vidám, mozgalm as délelőttöt.
A dicséret, az elismerés életkortól független. Jól esnek a dicsérő szavak
gyereknek, felnőttnek egyaránt.
Örömmel töltött el minket is, amikor az októberi állami ünnepségen
polgármesterünk méltató szavait hallgattuk, és büszkén vettük át tőle a
több évtizedes színvonalas pedagógiai munkánkat, és közösségünket
elismerő oklevelet, és virágot.
Ahhoz, hogy a pedagógus közösség még inkább összekovácsolódjon,
közös „csapatépítő-tréningen” vettünk részt. Óvónők, dadusok, alsós,
felsős tanítók, ideértve a gerjeni kollégákat is, együtt oldottunk meg
különböző játékos feladatokat, töltöttünk el egy tartalm as péntek
délutánt.
Gyermekeinknek lehetőségük van külön foglalkozásokra is járni.
A fiúk közül többen a focit részesítik előnyben, mások gyermeknéptáncra járnak, de a cigánytánc-, és az úszásoktatást is szervezzük.
Tavasszal mi látogattunk az IPR program keretében Zalakomárba, ahol
betekintést nyerhettünk egy 7 csoportos, színvonalas épületben és
felszereléssel dolgozó óvoda mindennapjába, most mi leszünk a
vendéglátók.
Megismertetjük őket intézményünkkel, a környezet adta lehetőségekkel.
Beszámolunk az óvoda-iskola átmenetet segítő programunkról,
ellátogathatnak a csoportokba, szakmai beszélgetésen vehetnek részt,
ahol mindenki elmondhatja tapasztalatait. Igyekszünk olyan tartalmas
napot szervezni, mint amilyenben nekünk volt részünk ott jártunkkor.
Visszaidézve is tartalmas napokat, hónapokat tudhatunk magunk
mögött, de az ünnepek közeledtével a jövőben sem fogunk unatkozni.
Igyekszünk megtartani nevelő-oktató munkánk magas színvonalát, hogy
óvodás gyermekeink tartalm asan tölthessék mindennapjaikat a jövőben
is.
Schmidné Keserű Erzsébet tagóvodavezető

Mikulás-műsor a Művelődési Házban december 6-án (hétfőn) 15.30-kor!
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