Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2017. augusztus

Faddi Falunap
2017. augusztus 5.

7:00–9:00
8:00 órától

10:00 órától
11:00 órától
12:00 órától
14:00 órától
15:00 órától
16:00 órától

Gyermek horgászverseny
Kispályás foci
Főzőverseny: Családok, baráti társaságok, civil szervezetek
és vendégeik közös programja
Gyermekeknek: körhinta, kézművesség, rodeó bika, ugrálóvár, arcfestés
Gymstick Gerendai Mariannal
Habparty
EBÉD
A délelőtt folyamán bicikli regisztráció is lesz.
Pámerné Bükky Klára és Brátán Vera fotókiállításának megnyitója a Kupolában. Ezt követően a szabadtéri színpadon:
A Szekszárdi Szívküldi Dalkör előadása
Varázslatos Cirkuszolás – vidám
interaktív bohócműsor
Polgármesteri köszöntő, díjátadás, eredményhirdetések
Karatésok bemutatója • Faddi Gyermek Aerobic csoport bemutatója • Szedresi Gyermek
Hastánc csoport bemutatója • A szekszárdi AMARIN hastáncosok bemutatója

18:00 órától
19:00 órától

Szegedi Miniszínház: Heuréka! című zenés komédia
Retro disco Dj. Tosival

14 órától folyamatosan megtekinthető a Magyar Honvédség fegyverbemutatója.
Műsorvezető: H. Horváth László
Helyszín: Bartal park
A változtatás jogát fenntartjuk!
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Faddi Hírek

Kedves Szülők!

Kreatív zenei táborba hívogatjuk a gyerekeket, fiatalokat, akik
érdeklődnek a zene iránt.

Táborvezető: Ferge Béla zenetanár, aki már harmadik alkalommal hozza el
közénk a zenét, mozgást, örömzenélést, éneklést.
Önálló órákra is van lehetőség:
hárfát Ferge Liza, gitárt Márton László tanít.
Más hangszerekkel is lehet ismerkedni.
Helyszín: a faddi Művelődési Ház.
Ideje: 2017. augusztus 14-17-ig, délelőtt 10-től délután 18 óráig.
A részvételi díj: 7 ezer Ft (étkezés + tiszteletdíj)
Érdeklődni lehet: Koleszár Istvánné 74/447-460,
Palcsó Gáborné 30/298 4833,
Szűcs Andrásné 30/553 6778,
vagy a faddi Művelődési Házban.
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VERSENYKIÍRÁS
Időpont: 2017. augusztus 05. (szombat) 9 óra
Helyszín: Fadd, Bartal-kert
Jelentkezés: nevezési lappal augusztus 3-ig a faddi művelődési házban!
(Indokolt esetben augusztus 05-én 9 óráig)
Nevezési díj: 1.000,- Ft

2017

A főzőverseny kategóriái:
Halételek | Húsételek | Hag yományos faddi ételek

Zsűrizés:
12:30–13.00 óra között az ételmintát a zsűri munkáját segítők asztalához kell vinni, sorszámmal titkosítva.
16:00 óra Eredményhirdetés
A zsűri külön ponttal jutalmazza az ételekhez megfelelően megválasztott ital és sütemény fajtát.
Egyéb tudnivalók:
A nyersanyagról, az elkészítés eszközeiről, tálalásról a versenyzők
gondoskodnak.
A szervezők asztalt, széket, vizet, szeméttárolókat biztosítanak.
A zsűri minden versenyzőt oklevéllel, a helyezetteket
tárgyjutalommal díjazza.

Idén először kerül átadásra a kategória-győzteseknek az Arany
Fakanál Vándordíj, melyet ha három éven keresztül ugyanaz a
szakács nyer meg, végleg az övé maradhat!
Jó szórakozást, eredményes versenyzést kíván a
Szervező Bizottság • Fadd, 2017. július
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EGYHÁZ

Megemlékezünk…

Hálás vagyok az Úr Istennek, hogy 79 éven át megtartott, erőt
adott, kegyelmében hordozott és 56 éven át folyamatosan felhasználta lelkipásztori szolgálatomat.
Hálás vagyok Isten után Fadd Nagyközség vezetőségének,
lakosainak, hogy 6 évi pesti távolság után is igényli igehirdetős szolgálatomat. Nem felejtettek el, szívükbe zártak és ez
természetesen kölcsönös. Így szolgálhattam ez évben is június 4-én a Trianoni évforduló alkalmával az összetartozás
napján. Szerintem ez az emlékezés szomorú napja. Jó tudni,
hogy a világon bárhol élő magyar emberek emlékeznek és ez
a testvéri összetartozást jelenti.
5 Mózes 32:7-9 verseiben Isten felhívása mindnyájunkhoz
szól. Emlékezzél meg… Emlékezni annyi, mint szem előtt
tartani a múltra figyelve az Isten akarata szerinti dolgokat,
nem feledkezni meg arról, hogy mi történt a múltban Isten
akarata szerint, illetve akarata ellenére.
Mennyi minden történt magyar népünk életében a több
mint 1100 esztendő alatt. Öröm is volt, sajnos sokkal több
fájdalom – lásd Trianon – népünk bűne vagy mások irigysége miatt. Pedig az Ige szerint Isten „szétválasztotta az ember
fiait, megszabta a népek határait”. (8. vers)
Mintha kimondottan a magunk helyzetére nézve szólna
az üzenete. Nem azt mondja, hogy egymást el kell pusztítani,
hanem azt, hogy határoknak kell lenniük.
Amíg magyar él a földön, szent kötelessége emlékezni és
embernek maradni.

Volt a megemlékezésen valami felemelő, megható, emlékezésre biztató, bátorító, ahogy zengett a „Boróka” együttes éneke, a jól kiválasztott énekek és a szavalatok, a frappáns előadók. Úgy éreztem, másként, a lélek erejével mentünk haza az
ünnep után. Gondolom ez volt a jelenlévők érzése is.
Köszönet a szervezésért, a munkáért.

Isten áldja meg Fadd nemzetben
felelősen gondolkodó lakóit.




Tisztelettel és köszönettel
Bereczky Zoltán
nyugalmazott református lelkipásztor
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EGYHÁZ

Hittantábor 2017
Isten kegyelméből a 2017-es esztendőben is meg tudtuk tartani
a református hittantáborunkat. Idén a gyerekek a Bibliából megismerték az etióp pénzügyminiszter megtérését, egy római százados példaértékű hitét és a mennyei Atya hazaváró szeretetét.
A történetek mellett több új gyermek- és ifjúsági éneket is tanultunk. Persze a játéknak és más élményeknek is jutott hely a
programban: csütörtökön a faddi önkéntes tűzoltók rendeztek
habpartyt a résztvevőknek. Pénteken a tolna megyei rendőrkapitányságról érkeztek rendőrök, akik biciklis ügyességi pályát állítottak fel a gyermekeknek, szombaton pedig a faddi strandon

fürödtünk a tábor résztvevőivel. A vasárnapi istentiszteleten a
táborozó gyermekek egy rövid bibliai történet eljátszásával és
néhány énekkel kedveskedtek a gyülekezet tagjainak.
Ezen a nyáron a baba-mama klub is vendége volt a táborunknak, ahol a piciny gyermekek együtt énekeltek és játszottak.
Ezúton szeretnénk minden támogatónknak megköszönni,
hogy segítségével, adományaival és imádságaival hozzájárult
ahhoz, hogy gyermekeinknek élményekben gazdag és tartalmas tábort szervezhessünk.

Csomós Balázs ref.lp.
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„Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozására
Tisztelt Faddiak!
Fadd Nagyközség Önkormányzata a településért hosszabb
időn keresztül, folyamatosan kiemelkedő munkát végző
állampolgárok, vagy közösségek tevékenységének elismerésére „Fadd Nagyközségért” elnevezéssel kitüntető díjat
alapított.
A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozható
azoknak a polgároknak, vagy közösségeknek, akik Fadd
közművelődéséért, kulturális színvonalának emeléséért,
sportéletének fejlesztéséért, illetve egyéb szellemi, erkölcsi
és anyagi értékeinek gyarapítása, hírnevének öregbítése terén kiemelkedő munkát végeztek.

Polgármester, az Önkormányzat intézményének vezetője,
továbbá a nagyközség polgárai.
A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat minden évben legkésőbb szeptember 15-ig írásban, a mellékelt adatlap kitöltésével kell eljuttatni a Polgármesterhez.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a kitüntetésre javasolt személyek, közösségek nevét,
• munkásságuk ismertetését.

A felhívás és az adatlap letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.fadd.hu), valamint igényelhető a PolgármesA „Fadd Nagyközségéért” kitüntető díjat évente egy alka- teri Hivatal titkárságán.
lommal, egyszerre legfeljebb két állampolgárnak, vagy közösségnek lehet adományozni. A kitüntetés posztumusz is A javaslatokat a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület
adományozható. A kitüntetés átadására minden évben az elé, amely egyszerű szótöbbséggel dönt a díj adományozásáról.
október 23-i ünnepi megemlékezés alkalmával kerül sor.
A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díjra javaslatot tehet az Várjuk megtisztelő javaslataikat.
Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, bizottsága, a Fadd Nagyközség Önkormányzata

c i v i l s ze r v eze t e k é l e t é b ő l

Borókások hírei

A Boróka Ének és Néptánc Egyesület kórusa a húsvéti ünnepeket követően megkezdte felkészülését a Templom napi
rendezvényre. Szemerei Eszter kórusvezető irányításával Leo
Delibes 5 tételből álló „Messe Breve” miséjét kezdtük el tanulni. A heti két alkalommal tartott próbákon rendszeresen részt
vettek tagjaink. Június 11-én, a „Templom Napján” egyesületünk képviseletében Papik Sándor elnök és Bali Imréné vezetőségi tag az egyesületi zászlónk alatt vonult be a templomba.
A misét követően a kórus és a hittanos gyermekek közösen
előadott „Ne félj, mert megváltottalak” című éneke nagy sikert aratott, sok ember szeméből könnyeket csalt elő.
Részt vettünk május 7-én a katolikus mise rádiófelvételén a
faddi templomban, majd május 13-án a gerjeni templomi misén is képviseltettük magunkat.
Június 4-én a református templomban a Trianoni megemlékezésen a következő énekeket adtuk elő:
1. Hatalmas Isten…
2. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
3. Úton
Örömmel vettünk részt az alsó tagozatos tanulók néptánc
tanévzáró gáláján is, ahol „Kalocsai dalcsokrot” énekeltünk.
Köszönjük Bali Ervinnének a meghívást.
A kóruspróbák augusztus közepéig szünetelnek.
A Faddi Nyugdíjasok Egyesülete július 19-én, szerdán 1416 óráig tartja a nyári szünet utáni első fogadóóráját a Művelődési Házban. A fogadóórák ezt követően hetente szerdánként lesznek a délutáni órákban. 
Várjuk Tagjainkat!
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Templom napja

Családi délután Cseke Klárával

Négynapos nyári játszóház a Családgondozó Központ muntatársaival közösen
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II. TEIT családi sportnap, Kalocsa

2017. június 3-án, szombaton, iskolánkból 7 negyedik osztályos gyerkőc vehetett részt Fülöp János polgármester úr meghívására a rendezvényen.
Reggel már „rutinos” izgalommal vártuk a buszt, mel�lyel elvittek minket a helyszínre, a Kalocsai Érseki Palotához tartozó Érsekkertbe. A gyerekeknek – a tavalyi évhez
hasonlóan – sportruházaton kívül szinte semmire nem volt
szükségük, mindent megkaptak, mi szem-szájnak ingere.
A terepszemle és a közös bemelegítés után felvettük a menetlevelünket és megkezdődött a játékos versengés a települések
iskolásai között. Gyermekeinkre ismét büszkék lehettünk, hiszen sportszerűen és mindent beleadva küzdöttek. A feladatok 6 helyszínen zajlottak, egy-egy helyszínen több feladatban
is szerepeltek diákjaink. A sor- és váltóversenyek, sőt íjászat
mellett szellemi vetélkedőkön is megmutatták, hogy milyen
okosak és ügyesek a faddi gyerekek. A versenyek szinte egész
délelőtt zajlottak, így már nagyon vártuk a finom ebédet. Polgármester úr és csapata idén is kitettek magukért és fantasztikus lecsót készítettek megfáradt hőseinknek. J
Mindezek után fiúk és lányok önfeledt játékba kezdtek.
Legtöbben a rodeo bikán próbálták ki ügyességüket. Mások

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA
ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.
Telefon: 74/446-516; 30/969-9854
E-mail: rozgonyi54@tolna.net

újra íjászkodtak, de volt, aki az ugrálóvárban, vagy épp a népi
gyermekjátékok kipróbálásában mutatta meg ügyességét.
Közös programként kenuztunk egyet. Itt ismét büszkeséggel
töltött el, ahogy sárkányhajós lánykáink mosolyogva evezték
végig a távot.
A délután folyamán a színpadon kulturális műsor zajlott,
majd a győri ifjúsági olimpia országos fáklya futásának kalocsai állomásaként, Hugoo, a kakas, a színpadon is megmutatta a fáklyát. Délután 3 óra felé aztán úgy döntöttünk, hogy
ideje haza indulni, és fáradtan, izzadtan, de csupa mosollyal
az arcunkon tértünk vissza Faddra.
Köszönjük a szülőknek, hogy idén is ránk bízták gyermekeiket, s így ezen a napon ismét egy fantasztikus közös élménnyel lettünk gazdagabbak! Köszönöm a gyerekeknek,
hogy ismét felkészülten érkeztek a játékra, büszke voltam és
vagyok intézményünk tanulóira! J
Köszönjük a meghívást Fülöp János polgármester úrnak,
és reméljük, hogy jövőre újra együtt indulhatunk meghódítani a TEIT napot! J
Fadd, 2017. július 2.

Csehák-Antus Zsuzsannna
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Néptáncbemutató a Gárdonyiban

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök
kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának.”(Kodály Zoltán)
Június 12-én néptáncbemutatóra hívta
a falu lakosságát, szülőket, vendégeket a
Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola.
Az idei tanévben első alkalommal került
megrendezésre ez a gála, melynek keretében minden évfolyam számot adott tudásáról. A rendezvénynek a faddi sportcsarnok adott otthont.
Az intézmény alsó tagozatán három
éve került bevezetésre a mindennapos
testnevelés keretein belül heti 2 órában
a néptánc oktatása. Az órák célja a népi
gyermekjátékok segítségével fejleszteni
a gyermekek mozgáskészségét, mely által észrevétlenül ismerik meg a magyar
népművészetet és sajátítják el a magyar
néptánc gazdag tárházának alapjait.

A sok-sok örömben, jókedvben eltöltött
táncos percek meghozták gyümölcsüket,
hisz év végére a gyerekek rengeteg új népi
játékkal, énekkel gazdagodtak.
A gyerekek hónapokon át nagy lelkesedéssel, szorgalommal készültek a bemutatóra, hogy örömet szerezhessenek
műsorukkal, mosolyt csalhassanak szüleik és a vendégek arcára. Szép néptáncos
viseletben, mosolygós arccal, vidáman
mutatták be szüleiknek kedves táncaikat.
Elsőként a legkisebbek, az első osztályosok léptek „színpadra”, ők az idén
kezdtek ismerkedni a néptánccal. Műsorukban gyermekjátékfűzést láthattak
„Möggyüttek a gólyák” címmel. Ezt követte a másodikosok bemutatkozása.
„Gyere vélem táncba” című előadásukban vidám játékkal, páros tánccal örvendeztették meg a közönséget. Nagy
örömünkre szolgált, hogy vendégként
köszönthettük a Boróka Ének és Néptánc

Egyesület kórusát, akik kalocsai népdalcsokrot énekeltek. A harmadik évfolyamosok „Itt van már a boszorka…” című
koreográfiájukban az egykor a réten játszó gyermekek világát elevenítették fel.
A bemutatót a legrégebb óta néptáncot
tanuló 4. évfolyamosok zárták, akik kalocsai táncokkal készültek.
A műsort összeállította, a koreográfiákat készítette és betanította Bali Ervinné
Romsics Edit.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Ádám Imréné Irénke néninek, aki
áldozatos munkája révén elkészítette a
kislányok fellépő szoknyáját. Köszönetet
mondunk a tankerület anyagi támogatásáért.
Bízunk benne, hogy hagyományt teremtve jövőre ismét örömet szerezhetünk közönségünknek gyermekeink néptánc tudásának bemutatásával! 

Bali Ervinné

Számháborúztunk…
A felsős munkaközösség idén május 19-én tartotta meg a már
hagyományos tavaszi kerékpártúráját Domboriba. Húsz vállalkozó kedvű tanulóval két pedagógus biciklizett le a Holt-ág partján a volt kemping területére, majd az egyfordulós számháború

után vissza Faddra. Az idén Dóra néni csapata diadalmaskodott
Magdi néni csapata felett, visszavágva a tavaly elszenvedett vereségért. Bár a nagy melegben kellemesen elfáradtunk, azonban
egy tartalmas közös élménnyel gazdagodtunk!
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. §
(1) A R. 1. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép.
(2) A R. 2. függeléke helyébe jelen rendelet 2. függeléke lép.
(3) A R. 3. függeléke helyébe jelen rendelet 3. függeléke lép.
(4) A R. 4. függeléke helyébe jelen rendelet 4. függeléke lép.

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

Záró rendelkezések
3. §
E rendelet 2017. április hó 1. napján lép hatályba.

1. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző
Záradék:
A rendelet 2017. február hó 15. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző

1. melléklet az 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
Faddi Polgármesteri Hivatal Napközi-otthonos Konyha NYERSANYAGNORMA ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ 2017. április 1-től
Nettó nyersanyagnorma 2017. (Ft)
Fizetendő (Ft)
Étkezési forma
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A
Óvodás gyerek napi háromszori étkezés:
Iskolás gyerek napi háromszori étkezés
részétkezés:

B
–
–

tízórai
ebéd
tízórai+ebéd
Szociális étkeztetés ebéd átadási ára CSSK részére ebéd nyersanyagnorma
ebéd szolgáltatási díj
Munkahelyi vendégétkező
nyersanyagnorma
ebéd szolgáltatási díj
A szociális étkeztetés (napi egyszeri meleg ebéd) kiszállítási díja

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről szóló 11/2013. (VII. 08.) KT. sz. rendelet
módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói
jogkörében, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1993. évi CXL. törvény 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
Fadd Nagyközség Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló
11/2003. (VII. 08.) KT. sz. rendelete 8. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Fadd Nagyközség Önkormányzata a közművelődési intézménye alapító okiratában rögzített alapfeladatain túl a hagyományőrzés, hagyományteremtés szándékával kezdeményezte és támogatja az alábbi rendezvényeket:

C
65
70

D
210
250

E
60
60

F
335+ÁFA
380+ÁFA

nincs
70
–
–
–
–

–
250
250
345
472,80 +ÁFA
345
567,60 +ÁFA
50 Ft +ÁFA/nap

–
–
–
–
–

0
250+ÁFA
320+ÁFA
–
472,80+ÁFA
–
567,60+ÁFA

–

a) márciusi nőnapi rendezvény,
b) a közművelődési intézmény kertklubjának borversenye,
c) a Dombori Nyári Fesztivál,
d) a helyi közösség falunapi rendezvénye (tárgyév augusztusának első
szombatja),
e) I dősek Napja rendezvény (tárgyév október),
f) Karácsonyi ünnepi koncert.
Záró rendelkezések
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző
Záradék:
E rendelet 2017. február hó 15. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került
Dr. Percsi Elvira jegyző
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
3/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Fadd Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit

769.420.000 Ft-ban,
b) a finanszírozási bevételeit

294.355.000 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait

771.231.000 Ft-ban,
d) a finanszírozási kiadásait

292.544.000 Ft-ban,
állapítja meg.
3. A költségvetés címrendje
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. Az Önkormányzat 2017.évi összevont költségvetési mérlege
4. §
A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező,
önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati
szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a
2. melléklet alapján határozza meg.
5. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege
5. §
Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. mellékletben mutatja be.
6. Az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodása a költségvetési rendelet elfogadásig

6. §
Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról – az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati
költségvetési rendelet hiányában – a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat által teljesített kiadásokról és önkormányzatot
megillető bevételek beszedéséről a polgármester tájékoztatását elfogadja,
az átmeneti gazdálkodás idején teljesített kiadások a beszedett bevételek a
2017. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
7. A költségvetés részletezése
7. §
(1) Fadd Nagyközség Önkormányzata saját költségvetése a 4. melléklet
szerint kiadási és bevételi főösszege 803.256.000 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Faddi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) költségvetését az 5. mellékletben foglalt 152.096.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(3) A Faddi Kismanók Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2017. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét a 6. mellékletnek megfelelően
107.613.000 Ft összeggel hagyja jóvá.
8. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint
határozza meg.
9. §
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet foglalja magában.
10. §
Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9.
melléklet tartalmazza.
11.§
Az Önkormányzat által 2016. évben céljelleggel nyújtandó támogatásokról
készült kimutatás a 10. mellékletben szerepel.
12. §
A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és
projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. §
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.
14. §
Az Önkormányzat 2016-2018. évekre szóló bevételi és kiadási gördülő tervét a 13. sz. melléklet mutatja be.
15. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 65 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 80 főben állapítja meg, az éves létszám-előirányzatot
és a közfoglalkoztatottak létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. §
(1) A Képviselő-testület a kiadások között 1.000.000 Ft általános tartalékot, 3.300.000 Ft működési céltartalékot és 2.000.000 Ft fejlesztési
tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-
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testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A fejlesztési tartalék felhasználására megjelölt célokat a Képviselő-testület módosíthatja.
(2) A Hivatalnál engedélyezett 3.300.000 Ft működési céltartalék felett a
Jegyző rendelkezik a Polgármester jóváhagyásával.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében képzett tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület át nrm ruházható hatáskörébe tartozik. A fejlesztési tartalék felhasználására megjelölt célokat módosíthatja.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartoznak.
8. A költségvetés végrehajtásának szabályai
17. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester,
a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány kialakulásának elkerülése érdekében évközben
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a
bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Képviselő-testület a Hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselője részére egységesen illetménykiegészítést állapít
meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető
összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható
forrás szolgálhat.
9. Az előirányzatok módosítása
18. §
(1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül
tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást
hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A
költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként,
a Képviselő-testület 2017. évi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés hatályba lépését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a
munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

10. A gazdálkodás szabályai
19. §
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az Óvoda az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival
minden esetben, egyéb előirányzatokkal az Óvoda és a Hivatal között
létrejött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv
számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ
fel
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében
részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás
vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a pénzügyi- számviteli rendszerben kötelesek nyilvántartást vezeti.
(7) A nem Európai Uniós projekt megvalósításához a felhalmozási célú
hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
20. §
(1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés keretében belső ellenőrzésre jogosult személlyel gondoskodik. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
12. Záró rendelkezések
21. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet 2018. május 31. napján hatályát veszíti.
Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. március hó 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző

13

Faddi Hírek
s z o m s z é d u n k a z at o m e r ő m ű

Az atomerőmű-leszerelés is mérnöki
csúcsteljesítményt igényel
Olaszországban gyarapította szak
mai tapasztalatait a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Telepü
lésfejlesztési Társulás. Az olasz
atomprogram teljesen más fázis
ban van, mint a magyar, hiszen
atomerőműveik leszerelése van
napirenden, a látottak mégis sok
hasznos információval szolgáltak a
tagtelepülések vezetőinek.
Az atomerőművek leszerelésével és a
radioaktív hulladékok kezelésével foglalkozó állami cég, a SOGIN és az atomerőművekben használt szekunderköri
nagyberendezéseket is gyártó Ansaldo
cég tevékenységével ismerkedett az
A Caorso atomerőmű telephelyére is ellátogattak a TEIT tagtelepüléseinek polgármesterei
idén huszonöt éves TEIT olaszországi
olaszországi útjuk során. Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
tanulmányútján. A dél-európai ország
négy atomerőművét leállították és
– bár volt rá kormányzati szándék – nem indították újra, mert két Mint rámutatott, a leszerelés és a hulladék-elhelyezés fontos moznépszavazáson is elutasította az ország lakossága a nukleáris ener- zanata a sugármentesítés. A legnagyobb kihívást a főberendezések
gia használatát. A kieső energiát főként importból – például francia lebontása jelenti. – Ennek során vegyszeres kezelést és mechanikai
atomerőművekben termelt energiából fedezik. Magas a fosszilis for- tisztítást végeznek. Utóbbit homokszórással végzik, de azt nem árulrásból származó villamos energia aránya és magas a villamos áram ták el, hogy az elszennyeződött homokot hogyan tisztítják meg –
mondta.
ára is az olaszoknál.
Mint fogalmazott, elszomorítja, hogy egy politikai kisebbség
A TEIT tizenhárom tagtelepülésének polgármesterei és a Paksi
Atomerőmű kommunikációs szakemberei elsőként a Caorso atom- megakaszthatja egy ilyen technológia használatát. Azt mondta, az
erőmű telephelyén tettek látogatást, ahol Sabrina Romani kalauzol- olasz példa is mutatja: nem helyes népszavazásra bocsátani egy
ta őket bemutatva a leszerelési program ütemtervét is. Az 1978-ban ilyen, nagy szakértelmet igénylő kérdést. Felidézte egy korábbi szaküzembe állított, 860 MW villamos teljesítményű, forralóvizes atom- mai útjuk tapasztalatát, amikor egy svéd mérnök szinte könnyeivel
erőmű csupán 12 évig szolgálta az áramtermelést, turbinacsarno- küszködve mondta, hogy egyik nap még üzemidő hosszabbításra
kát kiürítették, az épület ma a kis-, és közepes aktivitású radioaktív készültek, a választások után pedig a leszerelésen kellett gondolkodhulladék kezelésére szolgál. Fontos feladat a radioaktív hulladékok niuk. Egy ilyen lépés nyomán elértéktelenedik a felhalmozott szakmennyiségének csökkentése, megnyugtató elhelyezése, a telephely tudás, de a környező települések számára is hátrányos, hiszen munfelszámolása, ami évtizedek óta zajló és legalább még ugyanilyen kahelyeket jelentenek az atomerőművek és a térséget is támogatják.
Dr. Bálint József a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településhosszú időt igénylő feladat, derült ki a szakember szavaiból.
Húsz-harminc év ennél a technológiánál olyan, mint egy pillanat fejlesztési Társulás elnöke azt mondta, nem tartja szerencsésnek,
– összegezte tapasztalatait Gáncs István, a TEIT alelnöke. Hozzáfűzte, hogy ebben a kérdésben népszavazáson döntenek, mert a lakosOlaszországban éppen ennyi ideje foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ság nem ismeri sem a műszaki adatokat, sem a pénzügyi részletede még rengeteg a megoldásra váró feladat. Fontos tanulság ezért, ket. Olaszországban a kieső energiát importból fedezik beleértve a
hogy bár Magyarországon most fejlesztés történik, a leszerelésen, francia atomenergiát, illetve nagyobb környezeti terhelést jelentő
a leszerelési hulladék elhelyezésén már most gondolkodni kell és fosszilis energiaforrásokat.
Külön kiemelte, mint az út egyik fontos tapasztalatát, hogy nem
akárcsak a létesítés, úgy ez is mérnöki csúcsteljesítményt igényel.
Megjegyezte, meglepő információ volt számára, hogy a kiégett abban a pillanatban kell elkezdeni a felkészülést a leszerelésre, amifűtőanyag nem az országban van, hanem bértárolásban Franciaor- kor lejár a blokkok üzemideje. Az olasz példa is mutatja, hogy meg
szágban és Nagy-Britanniában. Kiemelte még, hogy akkor, ha egy kell keresni, ismerni a technológiákat, műszaki megoldásokat. Emléország felhagy az atomenergiával, „parlagon”, illetve elméleti síkon keztetett rá, hogy míg Magyarországon van végleges tároló a kis- és
közepes aktivitású hulladékok befogadására, addig Olaszországban
marad a felhalmozott szaktudás.
Fülöp János, Fadd polgármestere különös érdeklődést mutatott a nincs, habár több mint harminc éve leállították a reaktorokat.
látogatás során a sugármentesítés iránt, hiszen ezen a szakterületen (Forrás: http://teit.hu/az-atomeromu-leszereles-is-mernoki
is megfordult több mint két évtizedes erőműves pályafutása során. -csucsteljesitmenyt-igenyel/)

14

Faddi Hírek
sport

FADD SE Sárkányhajó Szakosztályának életéből

2017. 05. 28. – SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL, Orfű I. helyezés

2017.06.23. – Budapest – EYOF-Olimpia éjszakája
Kolonics György Alapítvány szervezésében Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – Olimpia Éjszakája (az olimpia nemzetközi napja)
Útvonal - indulás: Népsziget, érkezés: Lágymányosi Öböl
24 sárkányhajó indult, közel 500 emberrel, köztük olimpiai- és világbajnokok részvételével is.

2017.06.24. – III. 10 személyes Szabadidős Magyar Bajnokság, Dombori
– női III. hely
– mix II. hely
Várunk minden érdeklődőt szeretettel közénk, aki csatlakozni szeretne csapatunkhoz, korosztálytól függetlenül.
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Karatés hírek
Faddi karatésainkról szóló utolsó cikkünk óta szinte minden
hétvégén volt valamilyen megmérettetése klubtagjainknak.

A május 13-i hétvégén 3 fővel Budapesten vehettünk részt
Masahiko Tanaka szemináriumán. Ez a hétvége több okból
is nagy jelentőséggel bírt: közvetlen közelről kaptunk információkat egy ötszörös világbajnok oktató metódusaiból, aki
nem mellesleg már 20 éve látogat hazánkba irányítani képzésinket. Sajnos kora miatt
(74 éves!!!) 2 éve nem
volt Magyarországon,
így nagy öröm volt számunkra ismét az ő irányítása alatt edzeni.
A következő hétvégén
Törökbálintra
utazott
versenycsapatunk, ahol
az idei JKA Országos
Bajnokságon mérhették össze tudásukat A
rendkívül színvonalasan
megrendezett eseményen az alábbi eredmények születtek:
■■ egyéni
formagyakorlat: 2. helyezettek:
Acsádi Petra, Lukács Bence
■■ egyéni formai küzdelem: 1.
helyezett:
Acsádi Petra
■■ egyéni küzdelem: 2.helyezett:
Acsádi Petra
A tavaszi versenyidőszak ezzel a versen�nyel véget ért, ám a munka korántsem.
A június 17-i szombaton a Jako Kft családi sportnapján mutattuk meg felkészültségünket egy 15 perces bemutató során, ahol
az egész apróktól a mester fokozatig igyekeztünk ízelítőt adni tudásunk töredékéről.
Mindeközben már folyamatosan készültünk a szokásos év végi vizsgára, ahol elméleti-technikai-erőnléti vizsgán kellett meg-

felelniük sportolóinknak. Minden tagunk sikerrel vette az
akadályt, így eggyel magasabb fokozatra léphettek.
Július 1-jével megkezdtük nyári edzőtáborunkat a Dombori Bungalow Campingben. 17 táborozó és 7 napközis gyerekkel napi 3 edzés és az esti vetélkedő által tarkított program várta résztvevőinket. Hatalmas izomláz, sok szenvedés
- ezzel jellemezném a mindennapokat, melyeket játékokkal,
vetélkedőkkel igyekeztünk enyhíteni.
Július 5-én a piciket váltották a haladók, akik többször
napi 5 órát is edzettek. Természetesen a vetélkedők itt sem
maradhattak el, Tic-tac toe, Ki-mit tud, számháború és még
sok játék, melyek a vidámság alapját adták és igyekeztek elfeledtetni a mindennapi edzések fáradalmait.
Az idei Faddi Falunapon, augusztus 05-én délután egy rövid bemutatóval szeretnénk megmutatni, mivel is foglalkozunk edzéseinken!
Rendkívül büszkék vagyunk tanulóinkra! Több sportolónk is kitűnő tanulmányi eredménnyel és példás magatartással zárta a tanévet, mely ismét bebizonyította, hogy a
sport és a tanulás megfelelő időbeosztással összeegyeztethető. Reméljük, hogy ezt a tendenciát a jövőben is tartani tudják, és újabb tagok csatlakoznak soraikba!

Bali Ervin klubvezető

Véradás
Augusztus 29-én (kedden) 1200-tól 1600 óráig
Faddon a művelődési házban.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT

Feltétlenül hozza magával személyazonosító igazolványát,
lakcímkártyáját, valamint TAJ-kártyáját!

16

Faddi Hírek
sport

„Szüret” a Faddi Labdarúgóknál,
avagy újra „dübörög” a foci Faddon
Eltelt egy év, és ismét Vida Tamás Szakosztályvezetővel
beszélgetek arról, ami talán a legközelebb áll a szívéhez.
– Sok jó és szép dolgot lehet hallani a faddi sportpályáról,
a faddi fociról. Azt hiszem, elértétek azt, hogy a Faddi emberek szívesen sétálnak ki egy-egy rendezvényre, mérkőzésre
hozzátok a víztorony tövéhez.
– Igen, ez az értelme az egésznek. Sokan és sokat dolgozunk nap-nap után azért, hogy végre olyan legyen a pálya és
a környéke amilyennek a XXI. században lennie kell egy ekkora községben. Próbálunk rendezvényeket szervezni, ahol
megmutatjuk az embereknek, hogy azokat is szeretettel várjuk, akik nem fociznak, vagy az évek alatt kiábrándultak a magyar labdarúgásból sajnos….
Bár ez más!! A falusi focinak olyan hangulata van, ami semmihez sem fogható. A mi gyermekeink, férjeink, a szomszédunk, az unokánk rúgja a lasztit, viszi községünk hírnevét
szerte a megyében, esetleg az országban. A pályán és a pálya mellett életre szóló barátságok kötődnek, és akik ebbe
belekóstolnak, később bárhova sodorja őket az élet, mindig
FADDIAK maradnak. Olyan emberekké válnak, akik szeretik a
sportot, valószínűleg a gyermekeik is sportolni fognak, mindegy hogy mit, csak mozogjanak, járjanak közösségbe.
– A cikk címének az első fele az, hogy „Szüret a labdarúgóknál”. Mi jut erről az eszedbe?
– Az, hogy a csapataink többsége érmes helyeken zárták
az elmúlt évet:
• U19-es csapatunk szinte az egész évben vezette a tabellát,
azonban tavasszal elég volt két gyengébben sikerült mérkőzés, és így végül a 3. helyen végzett a bajnokságban. Teljesítményük azonban így is remek, 20 mérkőzésből 16 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség a mérlegük. Hazai pályán
parádéztak, mind a 10 mérkőzésüket magabiztosan nyerték meg a tanítványaim.
• A felnőtt csapat is magabiztosan teljesítette a kitűzött célt
és végül szintén bronzérmet szereztek a megyei II. osztály
keleti csoportjában. Hazai mérlegük szintén imponáló, 8
győzelem mellett 2 döntetlen szerepel. Összességében 20
mérkőzésből 14 győzelem, 2 döntetlen, és 4 vereséggel zártak a faddi származású, Gerjenből hazatért Gyenis Mihály
edző vezetésével.
• U14-es csapatot első alkalommal indítottuk a megyei I osztályú bajnokságban, ahol várakozáson felül szerepeltek és
csak rosszabb gólkülönbséggel szorultak a Mohács mögé a
3. helyért vívott csatában Folk Renáta játékosai. A bajnokságban számos városi csapatot utasítottunk magunk mögé.

• U13 futsal csapatunk remeklése: A megyei bajnokságban
veretlenül az ellenfeleknek csak egy döntetlent engedélyezve végeztek az élen. A Faddon rendezett Regionális
Megyebajnokok tornáján a második helyen végeztek, és
így bejutottak a Nyugat-Magyarországi négyes döntőbe.
A Győrben megrendezett tornán rajtunk kívül a Veszprém,
a Mohács és a házigazda Győr képviseltette magát. Itt a faddi gyerekek óriási meglepetésre az első helyen végeztek.
A Győri Futsal Akadémia elleni mérkőzésen a hazaiak Spanyol vezetőedzővel és további három pálya-, illetve kapusedzővel álltak fel Folk Renáta és Nyirati Kinga tanítványai
ellen, azonban a faddi fiatalok iskolajátékkal 8:4 arányban
győztek. A faddi csapatot kb. 60 főnyi szurkoló sereg kísérte el a megmérettetésre. Az országos négyes döntőben a
Debreceni Labdarúgó Akadémia, a Győri Futsal Akadémia,
a Dunakeszi Futsal Club és a Faddi Sportegyesület csapata
vett részt. A döntőben a gyerekeink a 4. helyen végeztek,
ami azért is óriási teljesítmény, mert ebben a korosztályban
(U13) az Országos Futsal Bajnokságba 356 csapat nevezett.
A mérkőzéseken több, mint 100 faddi szurkoló buzdította
csapatunkat, és így szinte hazai környezetben érezhették
magukat a gyerekek, ami azt hiszem, páratlan a maga nemében.

• A Bozsik programban részt vett U7, U9, U11, U13-as csapataink szinte minden hétvégén eredményesen szerepeltek a
fesztiválokon, tornákon, Folk Renáta és Nyirati Kinga edzők
irányítása mellett.
Ezúton szeretném megköszönni a szülők, edzők áldozatos
munkáját, amellyel biztosították a csapataink eredményes
felkészülését és a tornákon való részvételét.
• Női csapatunk remekelt és a 6. helyen végzett a Tolna Megyei Futsal Bajnokságban. Külön gratuláció a csapatban
szereplő „csajoknak”, akik család és munka mellett becsületesen részt vesznek az edzéseken és mérkőzéseken, ráadásul nem akármilyen teljesítményt nyújtva Folk Renáta
játékos edző vezetésével.
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• A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanuló labdarúgóink első alkalommal vettek részt az 5-6. osztályosoknak
kiírt Megyei Diákolimpián, ahol városi csapatokat megelőzve első helyen végeztek, és így jogot szereztek az Országos
Diákolimpián való indulásra. Felkészítőjük Folk Renáta.
• Újra élesztettük az Öregfiúk csapatunkat is, részükre műfüves tornát és nagypályás barátságos mérkőzéseket szerveztünk. A Seniorok eddig minden mérkőzésüket a papírformának megfelelően megnyerték, ebből is látszik, hogy
régen is nagyon jó labdarúgók voltak Faddon.
Összességében csapataink rendkívül eredményes bajnoki
évet zártak a különböző bajnokságokban. Tehát a kérdésedre
válaszolva, azok a gyenge csemeték, amiket elültettünk 3 éve,
sok munkával megerősödtek és az idén elkezdtük a jól megérdemelt gyümölcseit leszüretelni. J

– Amikor arra járok, mindig van valami változás a pályán,
vagy mindig folyik éppen valami nagy munka. Mi valósult
meg a tavalyi terveitekből?
– Márciusra elkészült az öltöző tetőterének a beépítése,
ahol női öltözőt és teljesen berendezett klubszobát alakítottunk ki, és az összes helyiségünkre vonatkozóan kiépítettük
a biztonságvédelmi riasztó rendszert, ami illegális behatolás
esetén értesíti az illetékes szerveket, a fény és hangjelzések
mellett.
A pályáink karbantartásához fűnyírót és műfüves karbantartógépet, önjáró öntözőgépet vásároltunk. A napokban készül-

tek el a faszerkezetű, cseréppel fedett új kispadjaink is. Mindezek
mellett nagyon nagy anyagi erőforrást fordítottunk az utánpótlás csapataink felkészítésére, versenyeztetésére, felszerelések
(kapuk, labdák, edző szerelés, mérkőzés garnitúra, stb…) vásárlására.
Önerőből, „lányaink” és Dömötör Zoltán sok-sok munkájával a
mérkőzésekre, edzésekre kilátogató kisgyermekes családoknak
mini játszóteret alakítottunk ki, ahol a legkisebbek is megtalálják
a nekik való szórakozást, miközben a szülők szurkolhatnak a csapatainknak.
Itt szeretném külön kiemelni gondnokaink: Szabó Anett és
Dömötör Zoltán áldozatkész munkáját, akik az öltöző épületét,
a pályáinkat és környezetüket nagy odaadással tartják rendben.

– Mit lehet még tenni, mi várható a következő évben, készül még valami nálatok?

– A tavalyi pályázatunkból még hátralévő feladataink:
• Az edző és a centerpálya minden igényt kielégítő világításának kiépítése.
• Szintén pályázati forrásból nyertünk egy teqball asztalt,
amelyhez szeretnénk egy körbekerített, világítással ellátott
térrészt biztosítani.
Az idén beadott pályázatunk főbb elemei:
• Öntöző szivattyú rekonstrukció
• Térköves járda építése
• Nagy teljesítményű fűnyíró traktor vásárlása
• Szerszámtároló építése
• Utánpótlás nevelési feladatok ellátása
Itt szeretném megköszönni az Önkormányzatunknak, illetve a faddi és a faddi kötődésű vállalkozásoknak (Solio Kft.;
Sió-Trans Kft.; Dunahyb Kft.? BLÓKER Zrt) azt, hogy a pályázatainkhoz szükséges önrészt és
a társasági adót biztosítják számunkra.
– A bevezetőben már szó
volt rendezvényekről, amit
szerveztek. Milyen rendezvényeitek voltak, illetve lesznek?
– A rendezvények szervezésében a csajok jeleskednek.
Meggyőződésem, hogy ez is
az egyik sikerünk titka, hogy a
nálunk focizó, edzősködő, és
egyéb szerepkörökben ténykedő kollégák közt vannak szép számmal hölgyek. Ők azok, akik az
igazi családias légkört megteremtik a szakosztályunkban.
Már a III. Labdarúgó Családi napot rendeztük meg az idén
nagy sikerrel. Ezeken próbáljuk a régi majális hangulatát fel-
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idézni a különböző programokkal (fakanálhajítás, zsákban futás,
sorversenyek, közös ebéd, ping-pong, lábtenisz, stb…) és még
sorolhatnám. A családi napon, megjutalmaztuk az adott évben
legjobb teljesítményt nyújtó játékosokat, minden korcsoportban: U7: Rácz Dávid; U9: Lencsés Bence; U11: Mosonyi Dániel;
U13: Kiss Martin; U14: Kiss Balázs; Felnőtt női: Fodorné Ivók Henrietta; U19: Szabó József; Felnőtt férfi: Horváth Máté; Legjobb
edző: Folk Renáta.

Húsvétkor gyönyörű nyuszi udvart varázsoltunk a pályára Dohóczkiné Zsuzsa néni vezetésével, Fodor Nóri, Fonyódi Kata és
Szőke Zita által készített széna nyuszikkal. Ez is nagyon szép volt,
és húsvét hétfőn a gyerekek játékos akadályversenyen vettek
részt, ahol meg kellett keresni a Húsvéti nyuszi ellopott cukorkáját.
Az Adventi időszakban megrendeztük az I. Adventi Műfüves
Bajnokságot. Sajnos nagyon-nagyon hideg volt, de le a kalappal
a csapatok és Bárdos László játékvezető előtt, aki végig fagyoskodta velünk az összes mérkőzést.
A legnagyobb munka azonban a 4 hetes Adventi udvar előkészülete és lebonyolítása volt. A játékosaink készítettek egy

gyönyörű Adventi koszorút és feldíszítettek egy csodálatos karácsonyfát. A kilátogatókat pedig forralt bor és friss lángos fogadta hetente 3-4 napon keresztül. Az iskola és az óvoda is itt
rendezte meg a karácsonyi vásárát, ami úgy érzem, szintén nagy
élményt nyújtott a kilátogató szülőknek. Szakosztályunk süti vásárt tartott, ahol 50-100 forintért lehetett süteményt vásárolni és
az összegyűlt pénzből ajándékot vásároltunk egy Domboriban
élő idős néninek, illetve egy sok gyerekes faddi családnak, azt hiszem nagy örömöt szerezve mindannyiuknak. A leg-leg azonban
a Mikulás ünnep volt, ahol azt hiszem, túlzás nélkül mondhatom,
hogy 200-300 gyermek énekelve várta a Mikulást és a Manóit, na
meg a Krampuszokat is. Igaz, nem nagyot, de minden gyermek
kapott ajándékot személyesen a Mikulástól. Le a kalappal a kilátogatók előtt, hogy mindenféle rendbontás, szemetelés nélkül le
tudtuk bonyolítani ezt az estét. A rendezvény zárásaként pedig
a Boróka Néptánc Egyesület énekkara részvételével egy igazi fagyos Betlehemezést láthattak a kilátogatók.
Itt ismét szeretnék köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki
hozzájárult a Mikulás zsákjának a megtöltéséhez és fagyoskodott velünk abban a négy hétben.
Szóval, összességében azt gondolom, hogy a faddi emberek
igénylik az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket.

– Milyen céljaitok vannak a jövőre nézve? Megye I. osztály
esetleg?
– Július 10-én kezdi meg az U19 és a felnőtt csapat a felkészülést a 2017/18 bajnoki szezonra. Célkitűzéseink:
A megfiatalított ifjúsági csapatban szereplő játékosok fejlődésének elősegítése mellett sok győzelemnek is szeretnénk örülni
a mérkőzéseken.
A felnőtt csapat kerete csak kismértékben változik, tőlük elvárás a dobogós helyezés. Még nem dőlt el, de jó esély van arra,
hogy a következő szezonban a keleti és nyugati csoportot összevonják, és 16 vagy 18 csapatos lesz a megye II. osztályú bajnokság.
Az eddigi 10 csapatunkon felül idén U16-os csapatot is indítunk a Megyei I. osztályban és télen három csapatunk szerepel
majd a Tolna Megyei Futsal bajnokságban.
A tavalyihoz hasonlóan a TMLSZ részéről ismételt felkérés érkezett, hogy induljunk a Megyei I. osztályú bajnokságban, mert
egyesületünk infrastrukturálisan és a csapatok számát tekintve is
messze meghaladja a megyei I. osztályú követelményeket. Azonban, ismét a másodosztály mellett döntöttünk, mert számunkra
nagyon fontos, hogy faddi, vagy faddi kötődésű játékosok alkossák csapatainkat. Első osztályú indulás esetén szükségessé válna további erősítés, amely tönkretenné azt a kiváló hangulatot,
amely a csapatunkat jellemzi, ráadásul a költségvetésünk sem
tenné lehetővé az idegenlégiósok szerepeltetését. Továbbá, ebben a bajnokságban sokkal eredményesebben tudunk szerepelni és a kilátogató nézőket nem az osztály, hanem a jó és győztes
mérkőzések érdeklik.
A tavaszi Dunaszentgyörgy elleni mérkőzésre megtisztelt
bennünket a Nemzeti Sport tudósítóstábja, és az Országos napilapban egész oldalas cikkben foglalkoztak a Faddi labdarúgással.
A tudósítás címe: „DÜBÖRÖG A FOCI FADDON”, amely hűen
tükrözi az elmúlt évek munkáját és eredményeit.
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FERKELT SÁNDOR autószerelő
Számítógépes diagnosztika,
Elektromos rendszerek javítása,
Műszaki vizsgára történő felkészítés,
Teljes körű autójavítás
Gumiszerelés, centírozás

TÁP, TAKARMÁNY ÉS
KISÁLLAT ELEDELEK
FEHÉR OSZKÁR
7133 FADD, Mátyás király u. 37.
NYITVA: hétfő-péntek: 8-12; 14-17
szombat: 8-11

7133 Fadd, Béke utca 94.
Tel.: 06/30-851-0577
Keressen minket a facebook-on is! | facebook.com/vitamintanya

Faddon a Béke utca 1.
szám alatt található

VITAMIN TANYA
(Műv. ház)

Kínálatunkból:

Birsalmakompót
Aszalt meggy, sárgabarack, szilva
Birsalmasajtok

(natúr, diós, aszaltmeggyes-diós, minimum 4 hetes érleléssel)

• bébiételek széles választékban kedvező áron
• baba kellékek

Helyben és 20 km-es
körzetben ingyenes
kiszállítás

• SCITEC termékek
• gluténmentes termékek

• gyógyteák, gyógynövények, krémek
• SOLIO termékek
• vitaminok , étrendkiegészítők
• mosószóda, mosódió stb.

Elindult webáruházunk is!

www.vitamintanya.unas.hu
Sok szeretettel várok
minden kedves
vásárlót és érdeklődőt!

Házi készítésű, adalékanyag
nélküli termékek!

Nyitva tartás:
H-P: 8–12 • 14–17
Szombat: 8–11

Czinkonné Simon Irén • telefon: 06-70 / 411-2110

Házi lekvárok

(sárgabarack, 7 vegyes, bodzavirágos, bodzabogyós,
almavariációk, eper, szilvavariációk)

Hársfavirág teának, kamillavirág
11 féle csípős paprika
Sajátkészítésű termékeimet, köszönhetően
a hagyományos ízvilágnak és készítési
technikámnak, 5. éve készítem sikerrel.
A feldolgozás során tartósítószert,
egyéb adalékanyagot NEM használok!
Termékeimet különböző kiszerelésben, súlyban
árulom!

Szeretettel várom!
Benis Brigitta: 06-30-957-32-16-os telefonon
vagy a szombati helyi piacon!
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KÖNYVELÉS
FADDON
Több mint 10 éves tapasztalattal, regisztrált
mérlegképes könyvelői
végzettséggel vállalom
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint

magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit

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