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    HÍVÓ SZÓ!      MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008. december 14-én (vasárnap) 
17 órakor a faddi római katolikus 

templomban karácsonyi koncertet tart a 
KECSKÉS EGYÜTTES 

(ősi hangszerek, reneszánsz zene 
minden korosztálynak). Szívet 

melengető, egyedülálló műsoruk 
alkalmával legyünk együtt Mindannyian! 
E napon a délelőtt 10 órakor kezdődő 

szentmisén SÜMEGI JÓZSEF, a 
bátaszéki gimnázium igazgatója a Pécsi 

Egyházmegye ezeréves évfordulója 
kapcsán tart előadást. 

Szeretettel meghívjuk 

Önt és Kedves családját a 

Boróka Ének- és Néptánc Egyesület 

ADVENTI MŰSORÁRA, 
melyet 2008. december 21-én (vasárnap) 

17 órakor tart a faddi művelődési házban. 

A  BELÉPÉS  DÍJTALAN! 

MI VAN A ZSÁKOMBAN? 
Mikulás ünnepség december 5-én (pénteken) 

15 órakor a művelődési házban! 
 

A műsorban közreműködnek 
az általános iskola tanulói (énekkar, 

moderntánc csoportok, versmondók). 
Mindenkit szeretettel vár 

a Mikulás. 
 

 

BÁBSZÍNHÁZ A MŰV.HÁZBAN 

December 6-án (szombaton) 16 órakor 

MESÉK  A  FO LTMA NÓ K RÓ L 
Előadja  

a KISEMBEREK kereszty én bábcsoport. 
 

Belépődíj NINCS! 

Az előadás után: ÖTÓRAI TEA- 

kötetlen beszélgetés. 

Szeretettel várjuk a gy erekeket és a 
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K Ö ZÉ R D E KŰ  IN F O R M ÁC I Ó 
 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TELEFONSZÁMAI, ELÉRHETŐSÉGEI: 
 

 

Ügyintézőinket a telefonközponton keresztül 
közvetlenül a következő mellékszámokon 

hívhatják: m
el

lé
k 

Titkárság 0 
Papik Sándor pénzügyi csoportvezető   1 
Genye András műszaki ügyintéző 2 
Kákonyi Orsolya igazgatási ügyintéző 3 
Farkas Ildikó  gyámügyi ügyintéző 4 
Szociális igazgatás 
Nyirati Kinga 
Márkusné Kapronczai Anita 

5 

Dömötör Józsefné  pénzügyi ügyintéző 6 
Adó iroda 
Dr. Pásztor Istvánné 
Kanczlerné Kőrösi Edit 
Otoltics Gyuláné 

7 

Pénzügyi iroda 
Abonyi Lajosné 
Márkus Magdolna 

8 

Antusné Bari Julianna igazgatási csoportvezető   9 
 

A  V É DŐNŐ I  S Z O LG Á L A T  T Á J É K O Z T A T Ó J A  
 

PREVENAR - Védőoltás a Pneumococcus baktérium ellen 
2008. október 1. óta lehetőség van arra, hogy a szülők ingyenesen igényeljék 2 év alatti (pontosan: 2006. 
szeptember 30. után született) gyermekeik részére a Pneumococcus baktérium elleni, Prevenar védőoltást. 
Ez a kórokozó előidézhet középfülgyulladást, tüdőgyulladást esetleg agyhártyagyulladást, melyek elsősorban 
csecsemőknél és kisgyermekeknél súlyos lefolyásúak lehetnek.  
A megelőzés leghatékonyabb módja a védőoltás. A védőoltás igénylése folyamatosan történik, a házi 
gyermekorvoshoz leadott írásbeli nyilatkozat alapján. Az oltás idejéről a szülőket külön tájékoztatjuk. 
Az oltás beadása után előfordulhat helyi duzzanat, melyet borogatással lehet enyhíteni. 1-2 napon belül láz is 
kialakulhat, ezért lázcsillapítóról is gondoskodni kell. 
A védettség kialakulásához több részoltásra van szükség, a gyermek életkorától függően. Az oltási sémát az alábbi 
táblázat mutatja:  
Oltandó korcsoport Alapimmunizálás Emlékeztető oltás 

2-6 hónaposok 3 oltás - min.1 hónap időközzel 2. életévben 

7-11 hónaposok 2 oltás - min. 1 hónap időközzel 2. életévben - min. 6 hónappal a 2. oltás után 

12-23 hónaposok 2 oltás - 2 hónap időközzel nem szükséges 

2-5 évesek 1 oltás nem szükséges 
 

Ha 2-5 éves korú gyermek részére is szeretnék a szülők ezt a védőoltást beadatni, akkor receptre fel kell íratni a 
házi gyermekorvossal és a gyógyszertárban megvásárolni.  
 

 

MÉG EGYSZER A TEMPLOM NAPJÁRÓL 
Neves művészek évről évre jótékonysági koncertettel támogatják  
a  templom  felújítását.   Hálánk jeléül  Gáti Mariann  és  Ódryné  
Horváth Krisztina értékes alkotásait nyújthattuk át nekik.  
Köszönjük képzőművészeinknek a felajánlott ajándékokat. 

Tisztelt Lakosaink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri 
Hivatal telefonos ügyintézése telefon-
központon keresztül történik.  
Az azonos hívószámon kezdeményezett 
hívásokat érkezési sorrendben tudjuk 
fogadni, emiatt gyakran előfordul, hogy a 
447-998-as – közismert – hívószámon nem 
érik el ügyintézőinket.  
A telefonközpont az alábbi számokon is 
fogadja hívásaikat, elkerülve az esetleges 
sikertelen próbálkozást: 

74/546-014 
74/546-017 
74/546-018 
74/447-507 

Fax számunk változatlanul a 74/447-182. 
E-mail címünk: titkarsagfaddph@tolna.net 
 

Polgármesteri Hivatal, Fadd 

mailto:titkarsagfaddph@tolna.net
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B E S Z Á M O L Ó  –  F É L I DŐB E N  
 

A 2006 őszén választott képviselőtestület és jómagam is 
elérkeztünk a választási ciklus feléhez. Ideje hát 
visszatekinteni az elmúlt két évre: mennyit tudtunk 
megvalósítani a terveinkből, ígéreteinkből, amelyeket a 
képviselőtestület 2007. március 28-i rendeletében Gazdasági 
Programmá nyilvánított. Ez a Gazdasági Program tartalmazza, 
és azt gondolom, ötvözi is a településünk lakói által a 
képviselőik felé megfogalmazott elvárásokat, kívánságokat. 
Az alábbi felsorolás nem fontossági sorrendet takar, hiszen a 
pályázati lehetőségek és az anyagi erőforrások határozzák meg 
a megvalósulás idejét és mértékét. 
Faddi Holtág rehabilitációja / iszapkotrás, vízkormányzó 
műtárgyak felújítása 
Az Önkormányzat a Duna-Mecsek Alapítványhoz sikeres 
pályázatot nyújtott be a Faddi Holtág rehabilitációja 
tárgyában. 10 millió forint támogatást kaptunk a végleges 
megvalósíthatósági tanulmány, illetve engedélyes kiviteli 
tervek elkészítésére. A lebonyolítás folyamatban van. 
Horgászturizmus fejlesztése, horgászhelyek létesítése, 
kialakítása 
Az Önkormányzat a faddi strand és a komp között, illetve 
Dombori Öregfalu partszakaszon 1000 m hosszban 
partrendezést végzett horgászható partszakasz kialakítása 
céljából. Jelenleg 2 pályázat készítése van folyamatban. Az 
egyik Domboriban horgászcsónak-kikötő és téli tárolóhely 
építése, kialakítása 7 millió forint körüli bekerülési költséggel. 
A pályázat várható támogatottsága 65 %. A másik, túraútvonal 
létesítése a holtág partján Fadd és Dombori üdülőtelep között. 
Várható bekerülési költség 6-7 millió forint. A projekt várható 
támogatottsága 80 %. 
Távlati terveink között szerepel a Holtág kotrása, az iszap 
eltávolítása, elhelyezése kapcsán a partmenti sáv feltöltése és 
egy nemzetközi versenyekre is alkalmas horgászverseny-pálya 
kialakítása. 
A faluközpontban levő telkek rendezése 
A Kákonyi-telket az Önkormányzat megvásárolta, majd a 
romokat fokozatosan, a rendelkezésünkre álló pénz, és közcélú 
közhasznú munkaerő függvényében elbontotta. A 
tereprendezés –reményeink szerint- tavaszig befejeződik. 
A Schöck-telket sajnos nem tudtuk megvásárolni. A jelenlegi 
tulajdonos a dupláját adta érte, mint amit az Önkormányzat 
ígérni tudott. Így hát egy új CBA áruházzal gyarapodunk. 
Bartal kastély és park 
A Bartal kastély és park a képviselőtestület és településünk 
lakóinak nagy többsége szerint is a faluközpont szerves része 
kell, hogy legyen. Első lépésként a község megvásárolta a 
Megyei Önkormányzattól a parkot. Pályázatot nyújtottunk be a 
Duna-Mecsek Alapítványhoz a park felújításának tervei 
elkészítése tárgyában. A pályázat sikeres volt, 600 ezer 
forintot nyertünk a terv elkészítésére. 2008 őszére a terv el is 
készült. A terv tartalmazza a park fáinak, növényzetének 
megújítását, sétányok építését, díszkivilágítás építését és egy 
játszótér létesítését. Sajnos az Új Magyarország Vidék-
fejlesztés Program III. tengely uniós pályázati forrásai 
szűkösek, csak 2-3 év alatt tudjuk megvalósítani az 
elképzeléseket. 
A pályázatok előkészítése folyik, a park sétányaira és 
játszótérre kívánunk ebben az évben pályázni.  
A kastély épületének megvásárlásáról sem mondtunk le. 
Anyagi lehetőségeink függvényében tárgyalunk a Megyei 
Önkormányzattal. 

A parknak a faluközpontba illesztése folyamatban van. A 
nevelőotthon vagyonvédelmi kerítését elkészítettük, a régi 
kerítés bontását megkezdtük. 
 

A faluközpont rendezése, felújítása 
A 2004-ben benyújtott pályázatunkról 2006 novemberében 
kaptuk meg az értesítést, hogy nyert. Mindenki nagyon örült, 
hiszen 43 millió forintot kaptunk a Szentháromság-szobor 
körüli park rendezésére, a Mátyás király utcai csapadékvíz 
elvezetésére, parkosításokra a művelődési háztól a 
Kisvendéglő sarokig. Az örömünkbe egy kis szomorúság 
vegyült, hiszen az út-, járda- és parkolóépítést ugyanezen 
szakaszon ki kellett vegyük a pályázatból, mert az Unió 
belterületi út-, járda- stb. építést nem támogat. A 
képviselőtestület némi vívódás után úgy döntött, hogy a 28 
millió forintba kerülő útfelújítást, járda- és pakolóépítést 
megvalósítja. 
Ehhez 18,4 millió forint fejlesztési hitelt, 7 millió forint TEUT 
pályázati forrást és 2,6 millió forint saját erőt használtunk fel. 
Azt gondolom, jó döntést hoztunk, hiszen egy szép 
faluközpont van kialakulóban. 
A következő nehéz döntés a képviselők számára a 2008-as 
útfelújítás helyszínének kiválasztása volt. Mindnyájan tudunk 
az Alvég, a Radnóti utca -és még sorolhatnánk a felújításra 
szoruló utcákat- rossz állapotáról. A képviselők végül úgy 
döntöttek, hogy a Mátyás király utca 600 m-es szakasza 
készüljön el a 2008-as TEUT pályázati forrásának 
felhasználásával. A beruházás 21 millió forintba került, 
amelyhez a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
Települési Útfelújítási Programja (DDRFT-TEUT) 8,7 millió, 
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság 
(RHK-KHT) 5 millió forint támogatást, az Önkormányzat 
pedig 7,3 millió forint saját erőt biztosított. A beruházás 
elkészültével a település legforgalmasabb gyűjtő útja, kelet-
nyugati tengelye új burkolatot és szegélykövezést kapott. 
Megnyílik a lehetőség, ha lesznek pályázati források, hogy a 
Mátyás király utca a Templomtól a Patikáig megújuljon. 
Hiszen, ha nem egy menetben építünk, először az útpályát kell 
megcsinálni, utána lehet a járdákat, csapadékvíz-elvezetést, 
parkot, parkolókat kialakítani. 
 

Hulladékszállítás 
A település 2002-ben csatlakozott a Dél-Balatoni és Sió-völgy 
Hulladékgazdálkodási Projekthez. A legújabb tájékoztatás 
szerint 2009. év végéig megnyílik a cikói hulladéklerakó és 
elkészül Tolnán a hulladékudvar. 
A hulladékszállítás átszervezése során 2007-ben bezártuk a 
faddi szemétlerakót, zsákos szemétszállítást vezettünk be az 
üdülőtelepeken. 2008-ban megvalósult a szelektív 
hulladékgyűjtés, 5 db sziget létesült és a szolgáltató 
zöldhulladék-gyűjtő járatot biztosított. 
Kihelyezésre került Fadd és Dombori területén mintegy 50 db 
szemétgyűjtő, és a közcélú közhasznú munkaerő 
igénybevételével a teljes területen a rendszeres takarítás. Ez 
persze nem helyettesítheti és nem is helyettesíti a 
háztulajdonosoknak és üdülőtulajdonosoknak a portájuk előtti 
rendrakási kötelezettségét. 
A bezárt szeméttelepet az Önkormányzat előkészíti a -
reményeink szerint nem oly távoli- rekultivációra. A területet 
eldózeroltattuk, a szemét nagy része földtakarást kapott. 
A 0138/31 hrsz-ú volt illegális szemétlerakót az 
Önkormányzat 2007-ben fölszámolta. 



FADDI HÍREK 2008.DECEMBER 

4 

 

B E S Z Á M O L Ó  –  F É L I DŐB E N  
 

Utak, járdák építése, csapadékvíz-elvezetés, árkok 
tisztítása 
Az utóbbi években új belterületi utak építésére pályázati kiírás 
nem volt.  A képviselőtestület úgy döntött, hogy szűkös saját 
forrásait a felújítások pályázati önrészéhez használja fel. A 
járdák felújítására egy olyan konstrukciót alkalmaztunk, hogy 
az Önkormányzat biztosította az anyagot, a háztulajdonos 
pedig elkészítette a járdaszakaszt a háza előtt. Ezt a 
lehetőséget 2006-2007-ben tudta biztosítani az Önkormányzat 
2-2 millió forint értékben. 2008-ban ezt a lehetőséget nem 
tudtuk biztosítani, mert idén kellett kifizetni a faluközpont 
számláit, illetve a Mátyás király utca felújításának a számláit 
is, így a fejlesztési források ezeknek a kifizetése után 
elfogytak. A jövő azonban biztatónak látszik! A kormány által 
megfogalmazott Út a munkához program keretében 2009-ben 
kb. 150 fő aktív korú nem foglalkoztatott személy munkába 
állítására nyílik lehetőség. Az Önkormányzat megkezdte a 
felkészülést, hogy ezt a lehetőséget a település maximálisan 
kihasználja. Szándékunkban áll a járdaépítési, csapadékvíz 
elvezetési, ároktisztítási munkák felgyorsítása a létszámtól 
függően. A munkaerőt ehhez az 5 %  saját forrást igénylő 
közmunkaprogram adná. A felhasznált anyagok (sóder, 
cement, átereszek stb.) árának forrását reményeink szerint a 
most már lezárulni látszó vízmű koncesszió bevétele 
biztosítaná. 
Strandok – Fadd-Dombori 
Az összes strandon nagyon rossz a lépcsők állapota. Ezek 
felújítására, cseréjére pályázatot készítünk. A költség mintegy 
3 millió forint, a támogatottság 65 %-os. 
Kisebb anyagi ráfordítással, nagyobb odafigyeléssel sikerült a 
dombori strandok vonzerejét növelni, a látogatottság 
emelkedése ezt visszaigazolta. 
A jó vízminőséget a tavaszi vízcserével biztosítani tudtuk. 
A faddi strandon kitakarítottuk a nádat, a gyermekek részére 
egy sekély pancsolót hoztunk létre sóderfeltöltéssel. A lépcsők 
cseréje itt is elengedhetetlen. 
Ivóvíz-, szennyvízhálózat 
Az elmúlt két évben érezhető javulás állt be az ivóvíz 
minőségében és a szolgáltatás színvonalában is. Ez örvendetes 
dolog, viszont a struktúrában meglévő problémák nem 
oldódtak meg. Az egyik legnagyobb gond a tulajdonunkban 
levő hálózat felújításának a kérdése. A Vízmű Kft. tulajdonosi 
összetételénél fogva  alkalmatlan a problémák megoldására. 
Két év helybenjárás után egy jónak tűnő megoldást választott 
Tolna, Fadd, Bogyiszló és Fácánkert képviselőtestülete. A 
szolgáltatási területüket közösen meghirdették koncesszióba 
azaz bérbe adásra. A kiírás szerint a bérlőnek egy egyszeri 
bérleti díjat, minimum 700 millió forintot, és egy évente, a 
hálózatunk használatáért fizetendő díjat, az ún. 
eszközhasználati díjat kellett ajánlania. Három pályázat 
érkezett. A legkedvezőbb ajánlat jelentősen meghaladta a 
kívánt minimum összegét és 11 %-os eszközhasználati díjat 
tartalmazott. Az egyszeri díj, amelyből Fadd 20 %-ban 
részesülhet, szabadon felhasználható. A mindenkori vízdíj 11 
%-a, az eszközhasználati díj azonban kötött, azt a hálózatunk 
felújítására köteles az Önkormányzat fordítani. Mivel a 2001-
2003 között lezajlott szennyvízcsatorna-építés folyamán az 
emberi ostobaság és önzés oltárán feláldozódott a közös 
tulajdonú tolnai szennyvíztisztító telep felújítása, a telep 
helyzete kezd tarthatatlanná válni. A már az építésekor sem 

korszerű és befejezetlen szennyvíztisztító nem tudja a 
Dunaszentgyörgy és Gerjen belépésével megváltozott 
mennyiségű és a hosszú utazás alatt átalakuló minőségű 
szennyvizet kezelni. Az egyre növekvő környezetvédelmi 
bírságok arra késztették a tulajdonosokat, Tolna, Fadd, 
Bogyiszló képviselőtestületeit, hogy a Környezet és Energia 
Operatív Program  (KEOP) 1.2.0 kiírása szerint pályázatot 
nyújtsanak be egy új, korszerű szennyvíztisztító mű 
megépítésére. Az első fordulón sikeresen túljutottunk, 
megkezdődhet a kiviteli tervek készítése. A projekt 2 milliárd 
forint fölötti bekerülési költségű, 85 %-os támogatottságú. 
Településünkre jutó önerő 78 millió forint. Ezt csökkentheti 
Dunaszentgyörgy, Gerjen és Fácánkert belépése, már ha lesz 
forrásuk az önerőre. 
Az ivóvízhálózatunk tekintetében is van egy beruházás, amit 
nem tudunk elodázni. 2002-2003-ban Domboriban 120 új 
telek került kialakításra és mintegy 60 db értékesítésre is. Csak 
sajnálatos módon a III. számú ivóvízkút védőterülete is 
kiparcellázásra került. A telkek fele a kút védőterületén belül 
van. A hatóságok nem adnak vízjogi létesítési engedélyt csak 
akkor, ha a víz- és szennyvízhálózat védőcsőbe kerül a kút 
miatt. Ez a műszaki megoldás annyira megdrágítaná az amúgy 
sem olcsó beruházást, hogy a tulajdonosok ezt nem vállalták, 
és joggal, mert ez nem az ő felelősségük. A megoldás a 
szakemberek szerint a III. számú kút megszüntetése, amit a 
testület 2008. december 31-ig vállalt is. Viszont a kieső kutat 
pótolni kell, vagy egy új kút fúrásával, vagy a faddi és a 
dombori vízhálózatok összekötésével. Ennek becsült költsége 
20 millió forint. Csak csendben jegyzem meg, hogy az eladott 
telkek ára kb. 12 millió forint volt. Az már jó hír, hogy az 
Önkormányzat kezdeményezésére megalakult a víziközmű 
társulat, ha minden jól megy, 2009-ben megkezdődhet a 
közműépítés és a tulajdonosok 6 év után elkezdhetnek 
építkezni. 
A fent leírtakból látszik, hogy ha befolyik a koncessziós díj, a 
hálózatunkra mennyit kell fordítani belőle. 
Iskolák, óvodák, napköziotthonos konyha 
Nagy reményekkel várta Önkormányzatunk a Dél-Dunántúli 
Régió oktatásfejlesztési támogatások pályázati kiírásait. 
Elkészíttettük egy új óvoda, konyha, étterem engedélyes 
terveit, az iskolák felújításának látványterveit. Reményeink 
csökkentek, amikor kiderült: csak társult önkormányzatok 
pályázhatnak, települések szólóban nem. Ezért megkíséreltük 
a társulást létrehozni. Volt egy megbeszélés Tolnán: Tolna, 
Fadd, Bogyiszló és Fácánkert polgármesterei, jegyzői, 
iskolaigazgatói között, hogy hozzuk létre a pályázati kiírásnak 
megfelelő intézményt, de a dolog nem sikerült, később aztán 
Fadd Gerjennel kötött intézményfenntartó társulást. 
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, ha alkalom 
adódik, az óvodára pályázunk. Ha nem adódik, akkor el kell 
gondolkodnunk, saját erőből elkezdeni az építést vagy 
felújítást. Az iskolákra is ráférne egy külső-belső felújítás, de 
csak foltozgatásra van forrásunk pályázati lehetőség híján. 
A konyha beázását egy tetőépítéssel sikerült megszüntetni, így 
mód nyílik a belső és külső felújítására. 2008-ban kisebb, 1 
millió forint körüli eszközbeszerzések történtek, reményeink 
szerint 2009-ben a főző- és sütőberendezések felújítására is sor 
kerülhet. 2009-ben tervezi az Önkormányzat az iskolák, a 
konyha és a polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítését egy 
hosszútávú bérleti konstrukció keretében. 
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B E S Z Á M O L Ó  –  F É L I DŐB E N  
 

Művelődési Ház, Idősek Napközi Otthona 
A művelődési ház az elmúlt években megújított külsőt kapott. 
A belső felújításra a település az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (IKSZT) megvalósítása címmel pályázott. A 
pályázat elbírálás alatt van. 
2008 őszén pályázati kiírás jelent meg az Idősek Napközi 
Otthonának felújítására. Az Önkormányzat a pályázatot 
benyújtotta, az elbírálás folyamatban van. 
 

Tájház, faluház 
Nagyon kellene, mert az idő múlásával fogynak a tárgyak, az 
eszközök, amit összegyűjthetnénk. A Néprajzi Múzeum  és a 
Szekszárdi Múzeum szakembereivel több házat is 
megtekintettünk, de egyenlőre pénzhiány miatt nincs 
napirenden. 
Templomaink 
Településünk központjának meghatározó épülete a katolikus 
templom. 2006-ban Himmelné dr. Ökrös Magdolna, Márkusné 
Tibai Márta és Márkus György kezdeményezésével elindult 
egy nagyszabású szervezőmunka: fogjunk össze a templom 
felújítása érdekében. Ezt a kezdeményezést magam is és a 
testület is örömmel fogadta és támogatta.  Tudtuk, hogy nem 
lesz könnyű dolgunk, de hittünk benne, hogy meg fogjuk 
csinálni. 
2007-ben és 2008-ban is léptünk egyet, és remélem, hogy 
2009-ben kívülről elkészül a templom. Az eddig elvégzett 
munkák értéke 32 millió forint. A források: 7 millió forint 
adomány, 6 millió a Paksi Atomerőmű által biztosított állvány, 
19 millió a Pécsi Egyházmegye által biztosított forrás. Az 
Önkormányzat a rendezvények szervezésével, az állványzat 
őrzésével, a templomkert parkosításával támogatta a 
templomfelújítást. A mielőbbi befejezés érdekében arra kérek 
minden faddi polgárt, anyagi lehetőségei függvényében 
támogassa a felújítást. Csekket a plébániahivatalban, a 
könyvtárban, a postán lehet beszerezni. A takarék-
szövetkezetben közvetlenül a templom felújítási számlára 
lehet befizetni. Köszönjük nagylelkű adományaikat. 
A 200 éves műemlék református templom az elmúlt három 
évben jelentősen megújult, a befejező munkálatok folynak. A 
felújítás a toronnyal kezdődött, a Paksi Atomerőmű itt is az 
állványzatot biztosította az egyházközség részére. A jelenleg is 
folyamatban levő munkák: a falak kiszárítása, a padok 
felújítása, belső festés. A felújítás költsége 5 millió forint, 
amelyet teljes mértékben a püspökség és a hívek adták össze. 
Több pályázatot beadott az egyházközség, de nem nyertek 
támogatást. A templom környezetének parkosításához, 
szépítéséhez az Önkormányzat ugyanúgy hozzájárul, mint a 
katolikus templom esetében. 
 

Temetők, ravatalozó, halottasház 
4 év kemény munkájával, civil összefogással az Önkor-
mányzat elérte, hogy szégyenkezés nélkül lehet kimenni a 
temetőbe, rendezett lett végre. Természetesen a képviselő-
testület nem dőlhet hátra, hogy végeztünk, mert van még 
tennivaló bőven.  

Az utak megépítése, igény jelent meg az urnás temetkezésre, 
ezt is meg kell oldani. A ravatalozó és a halottasház helyzetét, 
állapotát megvizsgálva a képviselő-testület arra a döntésre 
jutott, hogy a felújítás helyett egy új ravatalozó építése 
célszerűbbnek látszik. Ha mód lesz rá, 2009-ben pályázatot 
nyújtunk be a DDRFT-hez. 
Közbiztonság 
A közbiztonság talán a 2006-os szinten konzerválódott, nem 
sikerült a 3. körzeti megbízotti státuszt betölteni. A Tolnai 
Rendőrörs létszámfejlesztése tölthet el némi bizakodással 
bennünket. 
Folytatni szeretnénk a térfigyelő rendszer kiépítését, ezért 
pályázatot nyújtottunk be az IRM által kiírt, „Bűncselek-
mények visszaszorítása a közterületeken” című pályázati fel-
hívásra. A pályázatban a térfigyelő rendszer fejlesztése mellett 
egy közterületfelügyelő beállítását is tervezzük. A 3. körzeti 
megbízottért továbbra is küzdeni fogunk, a meglevőknek 
pedig igyekszünk minden segítséget megadni. 
Rendezvények, közélet 
A képviselőtestület lehetőségei szerint támogatja a civil szer-
veződéseket, igyekszik új, a polgárokat összehozó, jó célokért 
közösen cselekvő csoportoknak teret, lehetőséget biztosítani. 
Az elmúlt 2 évben 4 új civil szerveződés alakult Faddon. 
Az Önkormányzat támogatja azokat a rendezvényeket, 
amelyek a település lakóinak szórakozását, sportolását, 
egészséges életre nevelését, kulturális igényeinek kielégítését 
szolgálják. 
Az utóbbi három évben több új rendezvényt szerveztünk vagy 
támogattunk településünkön, bízva abban, hogy majd rend-
szeressé, hagyománnyá válnak. Ilyen például a feljövő, új 
sportág, a sárkányhajó verseny, vallási és kulturális rendez-
vényként a Templom napja, az Elszármazottak találkozója 
vagy a tél végi Böllértalálkozó, ahol váltva a partner-
települések csapatai, illetve a civil szervezetek csapatai mérik 
össze böllértudományukat. 
Szeretném megköszönni minden kedves támogatónak a 
nagylelkű adományokat, amelyekkel hozzájárultak a 
rendezvények lebonyolításához, költségeihez, az önkéntes 
segítőknek az áldozatos munkát. Külön köszönet Tóth Ferenc 
országgyűlési képviselő úrnak, aki nem csak bőkezű adakozó, 
hanem mindig résztvevője is az eseményeknek. 
Kedves Faddiak! 
A fenti oldalakon igyekeztem az elmúlt időszak történéseiről 
és a közeljövő terveiről írni. Konkrétumokat a jövő évre majd 
csak az ország költségvetésének elfogadása után tudunk. 
Február közepéig a faddi testület is elfogadja a 2009-es év 
költségvetését, erre a közmeghallgatással egybekötött testületi 
ülésre tisztelettel meghívok minden, a közélet iránt érdeklődő 
faddi polgárt. A pontos időpont a következő Faddi Hírekben, 
plakátokon és a honlapunkon január végén megjelenik. 
Közeledik a karácsony és az év vége, ezért engedjék meg, 
hogy békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új 
évet kívánjak minden Kedves Olvasónak. 

Fülöp János polgármester 
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O K T A T Á S  
 

Tanévkezdés után 2008-ban 
 

Ismételten újabb változásokkal indultunk a 2008/2009-es 
tanévben: az intézmény szerkezeti struktúrájában történt 
átalakulás. 
Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Fadd 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete önkéntes és 
szabad elhatározásukból, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi  LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvényre egyes közoktatási és közművelődési feladataik 
ellátására, önkormányzati közszolgáltatási feladataik 
hatékonyabb, magasabb szakmai színvonalú ellátása 
érdekében, valamint szakmai és társadalmi érdekeik egységes 
képviseletére, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a 
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján létre-
hozták a Fadd - Gerjen Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulást 2008. augusztus 1. napjától határozatlan időre. 
A társult önkormányzatok megállapodtak abban, hogy a 
társulás mindkét településen működtet óvodát és 1-8 évfo-
lyammal működő általános iskolát. Így tagintézmények 
működnek együtt. Ebből eredendően minden – az intézmény 
működését szabályozó és meghatározó – intézményi 
dokumentum újabb átdolgozása szükségeltetik. Ez idő- és 
munkaigényes feladatot ró újból az intézményre. 
Az októberi statisztikai adatok szerint intézményi összlétszám 
656 fő, a faddi tagintézményben minden évfolyamon 
párhuzamos osztályok működnek. A társulás nyomán 
oldhattuk meg - a fizika tantárgy kivételével - a teljes szakos 
ellátottságot.  
A szakmai munkaközösségek újjászerveződése, a már 
bevezetett programok (IPR, Etnikai, JAM) működtetése, az új 
oktatási módszerek (projekt, kooperatív tanulás, tanulás 
tanulása) bevezetése és alkalmazása, a munkarend elkészítése, 
az új pedagógus kollegák foglalkoztatása, a MIP-ből adódó 

feladatok elvégzése, a szakmát segítő továbbképzéseken 
történő részvétel kontűrözik az idei tanév munkáját. 
Oktató-nevelő munkánkat az alsó és a felső tagozaton két –
két felújított tanterem, az óvodában egy felújított csoport- és a 
tornaszoba áll a gyermekeink rendelkezésére. 
Pályázati forrásokból egészítjük ki az intézmény szakmai 
dologi kiadásaira megállapított keretösszeget. Intézményi 
szinten nyert 12.254.500 Ft az integrációs program szakmai 
működésében, továbbá 550.000 Ft a diákok színház-, 
kiállítás-, múzeumlátogatása, táboroztatása, a természet-
tudományos tantárgy eszközfejlesztés- beszerzésében nyújt 
pénzügyi fedezetet. 
Az idei tanév feladatait az önzetlenül segítő Szülői Szervezet 
Közössége októberben szervezett jótékonysági bálja is 
támogatja. Novemberben a Millenáris Parkban rendezett 
ingyenes kiállításra szervezik a közel ötven fős kiránduló 
gyermekcsoportot. 
A következő tanévtől bővíteni kívánjuk szolgál-
tatásainkat: 
1. Egységes óvoda-bölcsőde intézményegységet szeretnénk 
létrehozni. Az ebben az intézményben nyújtott szolgáltatás 
sajátossága, hogy az óvoda-bölcsőde jogosult felvenni azokat 
a gyermekeket is, akik betöltötték a második életévüket. Az 
eddig elvégzett kutatások szerint több érdeklődő szülőt is 
számláltunk. 
2. Amennyiben igény mutatkozik a szülők részéről, 
létrehozható a TISZK= térségi integrált szakképző központ, 
az itt folyó gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére 
adható a fejlesztési támogatás. 
A fenti lehetőségről szakember bevonásával tájékoztattuk a 
Tisztelt Szülőket a 2008.11.11-én tartott összevont, a 8.-os 
évfolyam pályaválasztási szülőértekezletén. 
Fadd, 2008.11.15.         Bitay Éva igazgató 

 

Tartalmas óvodai munkánkról 
 

A 2008-2009-es tanévben is folytatjuk 
a már tavaly megkezdett oktató-nevelő 
munkát. 
Ahhoz, hogy ezt megalapozottan tudjuk 
végezni, és reális képet kapjunk 
gyermekeink fejlettségéről, szeptember 
hónapban elvégeztük a különböző 
felméréseket. Mindezek után meghatá-
roztuk azon feladatokat, melyekkel a 
gyermekeket fejleszteni tudjuk. 
 

Természetesen a Szülőket folyamatosan 
tájékoztatjuk közös megbeszélések 
alkalmával, és számítunk minden terü-
leten a segítségükre is. 
 

Óvónőink közül ketten részt vettek az 
év elején, Szekszárdon megtartott 
DIFER továbbképzésen, melyről 
tájékoztatót tartottak a kollégák részére. 
Annak érdekében, hogy munkánkat 
minél tartalmasabban, színesebben 
tudjuk végezni, valamint a felhasznált 
módszereket változatosabbá tehessük, 

többen részt vettünk az Őszi Szakmai 
Pedagógiai Napok rendezvényén. Sok 
új tapasztalattal gazdagodtunk, de 
megnyugtató volt számunkra, hogy az 
általunk alkalmazott eddigi módszerek 
is hatékonyan fejlesztették a gyere-
keket, de természetesen minden újdon-
ságra nyitottak vagyunk. 
 

November hónapban két bemutató 
foglakozást rendez az „eltérő képességű 
gyermekek fejlesztésével” foglalkozó 
munkaközösség. Kovácsné Bitay Ágota 
a jobb és bal oldal megkülön-
böztetéséhez mutat be játékos 
feladatokat, Kárász Andrea a figyelem 
fejlesztéséhez nyújt további játékos 
lehetőségeket a kollégák számára. 
 

A báb és dramatizáló-, valamint az 
ének és tánc munkaközösség tagjainak 
is sok dolga van év vége felé.  
A Télapó és a karácsonyi ünnepély 
szervezésével, annak színvonalas 

lebonyolításával azok is átérezhetik az 
ünnepek hangulatát, akiknek erre csak 
szerényebb körülmények között lenne 
lehetőségük. 
 

Természetesen volt kollégáinkról sem 
felejtkezünk el. Nyugdíjasainkat ebben 
az évben is szeretettel várjuk egy 
közös, bensőséges hangulatban 
eltöltendő estére, ahol együtt idézhetjük 
fel a régmúlt emlékeit. 
 

November utolsó délutánján nyugdíjba 
vonuló kollégánkat köszöntjük. Grácsik 
Sándorné, Ági óvó néni 37 éven át 
nevelgette, tanítgatta szépre, jóra a 
faddi csemetéket. Sok-sok kollégának 
adta át tapasztalatait, közösségünk 
egyik meghatározó tagja volt, aki 
nagyon fog hiányozni mind a 
gyerekeknek, mind a kollégáknak 
egyaránt. Nyugdíjas éveihez 
egészséget, sok örömet kívánunk. 
Schmidné Keserű Erzsébet óvodavezető 
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CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL 
 

Megalakultunk! 
Közel negyvenen gyűltünk össze azzal a szándékkal, hogy ha már megbetegedtünk, tegyünk valamit azért, hogy jobban 
érezzük magunkat, enyhítsük panaszainkat, netán megelőzzünk újabb megbetegedéseket, és felhívjuk minden ember figyelmét 
arra, hogy tennünk kell az egészségünkért, különben elveszítjük. 
Elképzeléseinket orvosaink is támogatják. Egyesületünk tiszteletbeli elnöke Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, Dr. Dömötör 
Zita háziorvos állandó felügyelőnk, patronálónk, Dr. Mosonyi Erzsébet háziorvos szintén felajánlotta, hogy gyakorlati 
tapasztalataival segíti munkánkat, amit ezúton is köszönünk. 
Mit nyújtunk tagjainknak? 
-Előadásokat hallgatunk a különböző betegségekkel kapcsolatban, ahol hasznos tanácsokkal látnak el bennünket az előadók: 

o Dr. Dömötör Zita az érrendszeri betegségek megelőzéséről és a gyógytorna szerepéről beszélt. 
o Nyirati Kinga a KÖZGYÓGY és egyéb ellátásokkal, juttatásokkal kapcsolatos tanácsokat adott. 
o Balla Ágnes dietetikus a cukorbetegséggel kapcsolatos gyakorlati tanácsokkal látott el bennünket. 
o Deméné Miksa Zsuzsa lelket melengető előadásában a szív bibliai fogalmával ismertetett meg bennünket. 

-Klubfoglalkozásokat tartunk lelki egészségünk karbantartásáért, Vida Krisztina pszichológus vezetésével. 
-Gyógytornára járunk egyelőre heti egy alkalommal - szerdán a művházba -, amely szakképzett gyógytornász – Tyukos Anett – 
vezetésével, Dr. Dömötör Zita orvosi felügyelete mellett zajlik. Az itt elsajátított gyakorlatokat azután otthon is végezhetjük, hogy 
minden nap megmozgassuk izmainkat, izületeinket, frissítve vérkeringésünket. 
-Közös sétákat szervezünk, mely a friss levegő és a mozgás jótékony hatása mellett kötetlen baráti beszélgetésekre is 
lehetőséget nyújt. 
-Tervezzük még a jövőben a gyógymasszázs terápia bevezetését, ami szintén sokat segítene. 
Előadásaink nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk – az orvosi rendelőkben és a művházban kihelyezett plakátokon 
hirdetjük az időpontokat. Új tagokat is szívesen fogadunk. Jelentkezni lehet Dr. Dömötör Zitánál vagy az előadásokon. Hálás 
szívvel várjuk pártoló tagok – szponzorok - jelentkezését is, akik szeretnék támogatni egyesületünket céljai elérésében.  
Tegyen Ön is többet az egészségéért!         Vezetőség 
 

„TEGYÜNK A SZÍVÜNKÉRT”… 
Advent van, a várakozás időszaka. Karácsony gyönyörű, békességet árasztó fénye kezdi beragyogni szívünket. Az ünnep jó! 
Értéke örök! Mintha átmosna bennünket az angyalok zenéje. Örvendező jelleggel törnek ránk ilyen-olyan gondolatok, melyek 
a hétköznapok taposómalmában nem mindig jutnak eszünkbe. 
Miközben megtisztelő, kedves felkérésnek teszek eleget és írom keresetlen szavaimmal ezt a cikket, megengedem magamnak, 
hogy csapongjanak benyomásaim, tűnődéseim ebben a várakozási, karácsony előtti hangulatban – betegtársaimmal együtt, 
akikkel már otthon vagyok a Tegyünk a Szívünkért Egyesület faddi otthonában. Itt is átölel az ünnep szele bennünket. Felidézi 
a múltat, jelzi a jövőt és a jelen követelményét is kinyilvánítja. 
Mindannyian tudjuk. Volt valaki, aki annyi szervi magpróbáltatás, operáció, csodaélmény után – a saját betegségtapasztalatait, 
mint drágaköveket összerakva mert nagyot álmodni! Tudott egy belső kényszernek engedelmeskedni! Akart tenni, fáradni, 
hívogatni, hinni a hasonló nehézségeket megélt betegek között és betegekért. 
Köszönjük Dohóczkiné Zsuzsa neked és a fáradtságot nem ismerő munkatársaidnak! 
A közösség bizony ünnepi ajándék minden beteg, gyógyulófélben levő lábadozó 
szív és gyenge cserépedényben költözött lélek számára. Ilyen egyesület a mienk is. 
Kezd kibontakozni bennünk, hogy a rossznak mondott betegség összehozott 
bennünket. Már értjük mindannyian, hogy a nagybetűvel mondott élet milyen nagy 
dolog. Már tudjuk, hogy gyümölcs lett számunkra a gyengeség, a félelem, a kereszt, 
a betegség, a halál közelsége. A gyümölcs pedig arra jó, hogy mások is élvezni 
tudják ízét, zamatát. 
E tapasztalatok szent jogával HÍVOGATUNK! Várjuk a csatlakozást azoktól, akik 
hasonló élmény birtokosai. Együtt könnyebb! A SZÍV álma mindig az, hogy ne 
legyünk egyedül. 
Karácsonyi gondolatoktól átitatva (nekem, mint lelkésznek) külön öröm, ha 
számolatlanul emlegethetem a SZERETET szavát. A szeretet gyógyít! A szeretet 
uralja a testet-lelket egyaránt! A szeretet összetart! Újra és újra adni akar! Elkötelez! 
Viszontszeretetre hív! Ereje van! 
A bölcs ember a szeretetet nem visszautasítja, hanem elfogadja.   
Nagy dolog, ha egy orvostól nem csupán diagnózisokat, leleteket, recepteket kapunk 
(persze ezeket is nagyon köszönjük! Mire is mennénk nélkülük…?), hanem 
szeretetet is. Itt a Szívklubban talán önkéntelenül árad orvosunkból, dr. Dömötör 
Zitából a szeretet. Az a szeretet, ami nem mérlegel. Látjuk, hogy önzetlenül 
dolgozik, minden pénzbeni fizetségét visszahelyezve a gyógyulás szent oltárára. 
Mindannyian próbálgatjuk, - ha botladozva is – értékelni „Szívdoktorunknak” ezt a mélyen megbúvó szolgálatát, alázatát, 
nyitottságát, a ráhagyatkozás lehetőségét, hiszen minden alkalommal köztünk van. Velünk sír és örül. Buzdít és gyógyít! 
Megoldásokon töpreng és intézkedik. Én azt hiszem, hogy ez már nem munka, hanem küldetés. Köszönjük! 
A „Tegyünk a Szívünkért Egyesület” minden tagja nevében hadd kívánjak egészségeseknek és betegeknek, öregeknek és 
fiataloknak, férfiaknak és nőknek, - felekezettől függetlenül – az egész falut átölelő szeretettel, Istentől gazdagon megáldott 
adventi készülődést, és meghitt karácsonyi ünnepeket.                                           Deméné Miksa Zsuzsa ny. református lelkész 
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K É P E K  -  E S E M É N YE K  
 

40 év után újra az iskolapadban 
Sok-sok telefon és levélváltás után izgalommal és tele kíváncsisággal vártam a 2008. november 8-i szombat délutánját. Ekkora 
szerveztük a 40 éves általános iskolai évfolyam találkozónkat. 
Ennyi év eltelte után izgalommal vártuk, vajon milyen lesz a 
viszontlátás, vajon megismerjük-e egymást? 
A három akkori osztályfőnök közül ketten személyesen eljöttek 
Molnár György és Mosonyi Gyula tanár úr. Sajnos Pánczél 
Istvánné Jutka néni betegsége miatt maradt távol.  
A viszontlátás örömteli perceit beárnyékolta, mikor azokra 
emlékeztünk 1-1 mécses gyújtásával, akik már sajnos nem 
lehettek közöttünk.  
Az osztályfőnök köszöntő szavai közben mindannyian vissza-
gondoltunk az együtt töltött akkori napokra.  

A közös osztályfőnöki órát névsorolvasással kezdtük, kíváncsian 
hallgattuk a beszámolókat arról, kivel mi történt az eltelt évek 
alatt. A közös beszélgetés során nem volt olyan diáktársunk, 
akinek életét ne tudtuk volna egy kicsit nyomon követni. Hamar 
eltelt a beszélgetéssel töltött 2 óra, mely után együtt sétáltunk le 
a Duna-parton a vacsora helyszínére. Itt már oldottabb 
hangulatban folytattuk az emlékek felidézését. A velünk történt 
sok-sok színes eseményről, a gyermekeinkről és az unokák 
születéséről számtalan fénykép járt kézről kézre. Örömmel 
hallgattuk a színes beszámolókat, nagyokat nevettünk az akkori 
diákcsínyeken, mintha csak tegnap történt volna minden.  

Az elszállt 40 év emlékei és a jóhangulatú beszélgetés széppé tette ezt a szombat délutánt és estét. A következő találkozóra 
nem fogunk 40 évet várni. 2010-ben, remélem, viszontlátjuk majd egymást.                       Schmidné Keserű Erzsébet szervező 
 

 

Október 23-i megemlékezés 
A hagyományokhoz híven az idei tanévben is a nyolcadikosok feladata volt az október 23-i megemlékezés megszervezése. 

Ünnepi előadásunkra nagyon sokat készültünk. 
Tanáraink egy olyan darabot választottak nekünk, 
amelyben visszautaztunk az időben 1956. október 23-ig, 
egy osztály életébe pillanthattunk be egy-egy rövid 
jelenet során. 
Ahogyan közeledett a fellépésünk ideje, egyre 
komolyabban vettük a próbákat. Izgatottan figyeltük, 
vajon sikerül-e beszereznünk minden jelmezt: 
iskolaköpenyt, matrózblúzt, esőkabátot? 
Felkészülésünk során naponta próbáltunk, egy-egy 
jelenetet többször is eljátszottunk mindaddig, amíg nem 
éreztük megfelelőnek. 
Fellépésünk napján először diáktársainknak adtuk elő a 
műsort. Mikor széthúzták a függönyt, akkor már 

kellőképpen izgultunk! Végül jól sikerült az előadás. Este a felnőtteknek, községünk lakóinak mutattuk be műsorunkat, ami 
szintén sikeres volt. Az előadás után sokan megdicsértek minket. Ez nagyon jól esett!         Kócsi Dorina, Hudanik Renáta 8.a 
 

A három kívánság című zenés mese- 
játékkal mutatkozott be az óvodásoknak 
és a kis iskolásoknak a Léghajó Színház 
november 25-én. Gyerekek és felnőttek 
-elmondásuk szerint- egyaránt jól szó- 
rakoztak.  Tavasszal a művészek új mesét 
hoznak Nekünk. Szeretettel várjuk Őket! 
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F A D D I  R OM A K I S E B B S É G I  Ö N K OR M Á N Y Z A T 
 

Éves értékelés 
A beszámolóval kezdeném. Elvileg éves beszámolót, 
értékelést kellene most adnom az önkormányzatunk 
munkájáról, tevékenységéről és nem utolsó sorban a Faddon 
történt roma érintettségű eseményekről. 
Kezdeném azzal, hogy tavaly november végén tartottunk 
közmeghallgatást, aminek sajnos a fellángolt indulatokból 
kifolyólag csúfos vége lett. Szeretném megjegyezni, hogy az 
akkor ott megjelent és érintett Faddi lakosok a maguk és 
mások nevében elnézést kértek. Úgy gondolom, hogy az nem 
fog megismétlődni. 
A faddi roma gyerekek jól szerepeltek a MACIKA által kiírt 
ösztöndíjpályázatokon. 2006-2007-ben közel 50 gyerek 
pályázott és kapott ösztöndíjat. 2007-2008-ban 47 gyerek 
pályázott. 
Idén május utolsó hetében Decsen került sor a megyei 
kistérségi roma gyermekek részére Ki mit tud? 
megrendezésére. Faddot a roma szakcsoport képviselte. Több 
kategóriában indultunk: csoportos tánc, páros tánc, egyéni 
tánc, ének, vers, versmondásban. Az eredményeink 
önmagukért beszélnek, hiszen három kategóriában: csoportos 
táncban, egyéni táncban és versmondásban külön helyezett 
első díját hozták el a gyerekek.  
Az általános iskolában működő romológia szakkört és a 
programokban résztvevő gyerekeket kisebbségi 
önkormányzatunk aktívan és lehetőségeihez képest támogatja. 
Az idei tanévben jó eredménnyel zárult a roma multikulturális 
hét, melynek fő szervezője Illa Lászlóné romatanácsadó volt, 
köszönjük szépen a munkáját.  
Az általános iskolában 58 roma gyereknek volt a tanulmányi 
átlaga 3 egész fölött, és többen kitűntek a többségi átlag 
normájától. Az általános iskola össz létszámában (345 
gyermek) a roma gyerekek száma százalék arányban (kb. 25-
30%) nem rossz az átlag. Én magam büszke vagyok rájuk és 
az önkormányzatunk is. Őket majd a sorra kerülő nemzeti 
etnikai kisebbségi napon ünnepség keretén belül kiemelten 
díjazzuk és jutalmazzuk.  
Újra kiírásra került a Tolna Megyei Közoktatási Fejlesztési 
Közalapítvány roma gyermekek számára, középiskolások 
részére, egyszeri kifizetés formájában pályázati ösztöndíj. 
Ebben a faddi roma gyerekek is részt vettek, 29 roma 
középiskolás diák adta be a pályázatát. 
A lépj előre II. program keretén belül Faddról több roma vesz 
részt az általános iskola befejező projektjében (6. 7. 8. osztály 
befejezése). Természetesen ennek a programnak van 

folytatása, ami egy szakipari jellegű képzésben folytatódik. Az 
érintett személyek száma 17 fő.  
Ebben az évben a közhasznú, közcélú munkavégzésre 
kijelöltek kiválasztásában a kisebbségi önkormányzatunk sem 
közvetve, sem közvetlenül nem vett részt, mert nem kérték ki 
a véleményünket, egyetértésünket. De ettől függetlenül 
jelenleg is a dolgozók közel 70%-ban a mi közösségünkből 
kerülnek ki. Településünkön még mindig nagyon komoly a 
munkanélküliség, főleg a romák körében. Bár idény jellegű, 
szezonális munkalehetőségek vannak, és aki arra hajlamos, az 
el is vállalja. 
Az idei évben a munkaprogramunkban foglaltakat teljesítjük, 
és ennek keretén belül folyamatosan részt veszünk a település 
életében. 
A tavalyi évben sikerült a Zafír Alapítványon keresztül egy 
irodai munkatársat kapnunk, aki ellátta az önkormányzatunk 
adminisztratív feladatait, és pályázatainkban, annak 
megírásában aktívan tevékenykedett. Keserűné Joó Etelka 
személyében testesült meg a segítőnk, aki azóta is aktívan 
részt vesz kisebbségi önkormányzatunk életében. Ez úton 
köszönjük a munkáját, és bízunk benne, hogy ezután is segíti 
tudásával munkánkat. 
Több pályázati munkát adtunk be az idei évben, és 
folyamatban van más pályázati projekteken való részvétel. 
Ebből ki szeretnék emelni két pályázatot, a csatkai szent búcsú 
napja (zarándokút) és a Roma Karácsonyváró projektet. 
Több együttműködési megállapodást újítottunk fel és 
kötöttünk meg. Az együttműködési megállapodások 
felülvizsgálata mindig a két fél közös megegyezése szerint 
történik, szükség szerint és előírásnak megfelelően.  
Az idei évre terveztük egy fő irodai alkalmazott állandó 
foglalkoztatását, de ettől az elképzelésünktől el kellett állnunk 
bizonyos törvényi és más feltételek hiányában.  
A kisebbségi önkormányzatunk képviselői egyéni és csoportos 
továbbképzéseken vettek részt. 
Örömmel tapasztalom azt a tényt, hogy a munkánkról és 
tevékenységünkről a faddi roma közösség több tagja aktívan 
érdeklődik és segítőkészek. Úgy gondolom, hogy ez a Faddi 
Roma Kisebbségi Önkormányzatnak csak elismerésül 
szolgálhat, és bízom abban, hogy a megkezdett munkánknak 
folytatása lesz akár velünk vagy nélkülünk. De amíg törvényi 
lehetősége lesz a helyi roma közösségnek, nem maradunk 
képviselet nélkül. 

Bolgár Sándor FRKÖ elnök 
 

A csatkai zarándokút beszámolója 
Több száz éve, hogy a magyarországi cigányok ezt a helyet tartják a cigányság búcsújáró helyének. A hely történetének a rövid 
leírása. 
,,1862. év augusztus hónap 21-én délután csütörtöki napon, Csöbönyi József zarándoknak, aki a kút melletti barlangban élt 
remeteként, megjelent egy árnyék formájú alak, akinek azonnal Jézus nevével köszönt. Az alak azt mondta neki, ő Gábriel 
főangyal, Szűz Máriának követe. Hírül adta, hogy a holnapi nap reggelén 9 órakor a Boldogságos Szűz ezen a helyen 
megjelenik, és kijelöli az Ő tiszteletére építendő kápolna helyét, ahol a Szent Kúthoz való menetkor énekelhessenek. 
Másnap reggel a kántortanító vezetésével a falu népe kiment a Szent Kúthoz. A remete a hegytetőn várta a népet, és a 
vezetőjük lett. A Szent Kúthoz érve az emberek elkezdtek énekelni, és ének alatt a zarándok elindult, és úgy tűnt, mintha a 
mennyei lelkek hívták volna. Elmondása szerint a Boldogságos Szűz Máriával és az angyalokkal indult meg, és azon a helyen 
állt meg, ahol a kápolna épüljön.” 
A világi hatóságok kitiltották Csatkáról Csöbönyi Józsefet. Ekkor a remete Kisbéren húzta meg magát, majd elindult a Szent 
Földre. Csupán Várnáig jutott el, onnan visszafordult, és újra Csatkán a Szentkút melletti barlangban lakott, és itt is halt meg a 
kápolna gondnokaként 1885. május 21-én. A kápolnát 1864. szept. 8-án szentelték fel a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. A 
remeték sora máig sem szakadt meg, Balázs József testvér 32 éve él remeteként Csatkán.     (Folytatás a következő oldalon.) 
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(Folytatás az előző oldalról.) 
Az eredeti imaház szomszédságában, 2004-ben épült a Magyarországi cigányzarándokok kápolnája, amelynek a fakeresztjét II. 
János Pál pápa áldotta meg, amikor 2003-ban az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) által vezetett magyarországi roma 
delegációt fogadta. 
E szokásunk, hogy mi cigányok, egy emberöltő ideje alatt évenként egy alkalommal, lehetőségeinkhez képest részt veszünk a 
búcsújáráson. A búcsú napját minden év szeptemberének első hétvégéjén tartják. 
A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyarországi Nemzeti Etnikai és Kisebbségi 
Közalapítványhoz. A pályázat sikeres volt, ezért megvalósulhatott az utazás, 50 ember általunk eljutott Csatkára. Faddról még 
többen is eljöttek, szervezetten és egyénileg. 
10 órakor érkeztünk meg Csatkára, ahol megkezdtük a szükséges felszerelések kirakodását, valamint a táborhely felállítását. 
Majd közösen a csoport lement a kápolnához, és mindenki igénye szerint folytatta a zarándoklásával kapcsolatos 
tevékenységet.  
E közben fent a táborhelyen szorgos segítőink és jómagam megkezdtük az előkészületeket a főzéshez. Az ebéd elkészítése jó 
hangulatban telt, közben lehetőségünk nyílott más zarándokokkal, utazókkal való megismerkedésre. 
A résztvevők jó hangulatban fogyasztották el a hagyományos cigány szokások szerint készült vegyes sertéspörköltet 
burgonyával, kenyérrel, bogyiszlói erős paprikával és uborkával. A résztvevők közül többen is repetát kértek. Az ebéd 
maradéktalanul elfogyott. Az étkezők dicsérték és méltatták az elkészült ebédet.  
Ezután csoportosan lementünk a szent forrás kútjához, és sorban meglátogattuk a kápolnákat, leróttuk kegyeletünket. Majd 
vásároltam a faddi zarándokok által felajánlott összegből a faddi katolikus templomnak 2 db megszentelt, megáldott gyertyát. 
Közben a résztvevők saját belátásuk szerint csoportosan vettek részt a világi rendezvényeken. 
20 órakor jó hangulatban, tele élményekkel és kissé megfáradva a busz elindult hazafelé. 23 órakor megérkeztünk Faddra, 
elbúcsúztam a résztvevőktől azzal a gondolattal, hogy szeretnék egy év múlva újból részt venni az utazáson.      Bolgár Sándor 
 

H I R D E T É S E K  
 

 

 
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet 

ÜNNEPI HITELAKCIÓ 
A hitel összege: 

minimum 100.000,-Ft, maximum 2.000.000,-Ft.  
A hitel futamideje: 

minimum 15 hónap, maximum 180 hónap. 
A hitel kamata: 

12,5 % (mindenkori jegybanki alapkamat + 1,5 %) 
 

Kezelési költség: egyszeri 1 % 
Folyósítási jutalék: egyszeri 1 % 
Hitelbírálati díj: 

a folyósított hitel 2 ezreléke, minimum 1.000,-Ft 
 

THM: 13,72 % - 19,00 % 
 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, jogszabályi 
előírások alapján történt, és a feltételek megváltozása esetén a 
jövőben módosulhat. 
 

Az akció visszavonásig érvényes. 
 

Jelen hirdetés nem minősül üzleti ajánlatnak, kizárólag tájékoztató 
jellegű. 
 

A fenti és az egyéb hitellehetőségekről további információ a 
kirendeltségekben. 
 

Bátaszék 74/493-805, Báta 74/490-717, Decs 74/495-126, 
Őcsény 74/496-847, Szekszárd 74/510-318, 

Fadd 74/447-452, Dunaszentgyörgy 75/536-043, 
Gerjen 75/337-271, Tolna I. 74/440-047, 

Tolna II. 74/440-003 
 

 
 

 

December 1-jétől szeretettel várok 
mindenkit Laura fodrászüzletében 
nyíló kozmetikai részlegben. 
(Fadd, Mátyás király u. 47.) 
Tel.: 30/273-9160 
Méthné Molnár Beáta 
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Ha a falu összefog… 
…akkor olyan jól sikerült rendezvény kerekedik belőle, amilyen az október 12-i szüreti felvonulás volt. Ha csak a résztvevő, 
illetve a szervezésben, lebonyolításban közreműködő intézmények, civil szervezetek sorát nézzük, akkor is hosszú a lista: a 
Nyugdíjas Érdekszövetség, a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola, a Polgárőr Egyesület, a Kertbarát kör, a Polgármesteri 
Hivatal, a Művelődési ház, a Boróka Ének- és Néptánc Egyesület. 
A felvonulók színes, népes serege sok falubelit, vendéget csalt ki az utcára, sokan végig kísérték elejétől a végéig a menetet. 
Így mindenki hallhatta Baros Zoli által kikiáltott találó rigmusokat, versikéket, amiket Rakiczkiné Kati alkotott. Négy utcasarkon, 
ill. a művelődési házban finom süteményekkel, itallal kínálták a felvonulókat, nézőket a nyugdíjasok és az utca lakói. Itt is a jó 
szervező munka, valamint a környéken lakók összefogása érhető tetten. Köszönet illeti azokat a családokat, háziasszonyokat, 
szülőket, akik hozzájárultak a vendéglátáshoz. Legszívesebben név szerint felsorolnám őket, csak ennek az a veszélye, hogy 
valaki kimarad, ami méltatlan lenne. Schmelcz Lajossal és a Tanács családdal mégis kivételt teszek. Lajos évek óta – sokszor 
minden kérés nélkül – bort, gyümölcsöt ajándékoz a különböző rendezvényekre. Most is ezt tette! Tanácsék szódavizet hoznak, 

mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Köszönjük! Tudjuk, 
ezekkel a jótéteményekkel nem szabad visszaélni. Ilonka és Géza mint 
bíróné és bíró azokban a csodálatos ruhákban szívet gyönyörködtető 
jelenség volt, akárcsak az óvodás és iskolás kis bíró-bíróné párosok.  
Itt a családok fogtak össze, hogy a falut „szolgálják”. 
Vállalkozó kedvű kocsisok, hintósok, lovasok nélkül – akik nagy 
felelősséget vállalnak -, nem lenne színvonalas a szüreti felvonulás. Rájuk 
mindig számíthatunk, ők is fontosnak érzik az összefogást, egymás 
segítését. 
A hintók, stráfkocsik, traktorok díszítésén egy egész csapat munkálkodott. 
Az újszerű, gyönyörű dekorációk felszerelésére pénteken, szombaton és 
vasárnap több órát áldozott Acsádiné Ildi, Antus Andrea, a Debreceni 
család, Illáné Julika, Keserű Erzsike, Kvárikné Éva, Márkusné Melinda, 
Nyiratiné Edit, Nyirati Kinga, Puskásné Nóra, Schifflerné Maca, Szalainé 
Hajni, Szőkéné Márti, Szűcsné Irén. 
Műsoros esttel fejeződött be a rendezvény a művelődési házban. Az 
igényesen elkészített díszletet most is Benis Brigittának köszönhetjük. 
A megalakulásának 15 éves évfordulóját ünneplő Boróka Ének- és 
Néptánc Egyesület kórusán és tánccsoportján kívül felléptek az Alsónyéki 

Hagyományőrző Együttes, valamint a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület kiváló táncosai is, akik természetesen a 
felvonuláson is részt vettek. A Csurgó zenekar kitűnő szereplése – a menetben és a műsorban – még hangulatosabbá tette 
együttlétünket. Több nézőt vártunk a művelődési ház nagytermébe, de mindezt feledtette a jelenlévők lelkes tapsa, és a 
polgármester úr meglepetés tortája, amivel a 15 éves „kamasz” Borókát ajándékozta meg. Nem csak a műsor konferálását 
vállalta Kalmár Évike, hanem a nap zárásaként a táncház vezetését is. 
Természetesen nincs olyan program, amit nem lehetne jobban megszervezni. A kritikát, a véleményt is meg kell hallani, 
hallgatni, amit legközelebb hasznosítani, alkalmazni lehet. 
A jókívánság, az áldás nem csak a koronát kísérte végig, hanem a rendezvényt is, annak minden egyes résztvevőjét. 
„Élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül” (Démokritosz) 
Köszönöm figyelmüket:                                                                                                                             Bencze Józsefné 
 

Kedves Olvasó! 
Hirtelen jött elgondolás volt az iskolai szülői szervezet részéről, hogy rendezzük meg az első „Szülők bálját”, melynek 
bevételével mi is támogatni tudjuk iskolánkat. 
A rövid határidő, az apró nehézségek okoztak némi fejtörést a szervezésben, de ennek ellenére elmondhatjuk, sikeresen 
kiviteleztük a tervünket. A megrendezett bál jól sikerült, jó visszhangja volt a szülők és a lakosság körében. A megjelentek jó 
hangulatban töltötték el az éjszakát. 
Ezúton szeretném megköszönni minden támogatónknak a segítséget: 
 A Művelődési Háznak, hogy biztosította számunkra a termet. 
 A szülőknek –akik berendezték a termet- a fáradságos és önzetlen munkát. 
 A támogató jegyet vásárlóknak és a megjelenteknek az anyagi hozzájárulást. 
 A pedagógusoknak a szervezőmunkát és a személyes megjelenést. 
 A tombolatárgyakat felajánlóknak a sok-sok szép ajándékot. 
 A minket éjszaka őrző takarító néninek, Benedekné Marikának kitartását. 
 Tausz Jánosnak és Csicsoszki Zolinak a jó hangulatot biztosító zenét. 
És nem utolsó sorban: KÖSZÖNÖK MINDENT A LELKES SZÜLŐKNEK, AKIK SEGÍTETTEK BÁRMILYEN 
MÓDON, HOGY MEGVALÓSULHASSON A KÖZÖS ELGONDOLÁS! 
A bál bevételének felhasználásáról az iskolavezetés közösen dönt majd a diákönkormányzattal, és erről feltétlenül tájékoztatom 
majd a kedves szülőket is! 
Ez a bál az első, de remélhetőleg nem az utolsó „szülők bálja” volt az iskola életében. Összegyűjtve tapasztalatainkat, 
igyekszünk majd mi is évről-évre jobban és jobbat nyújtani vendégeinknek. 
Köszönök mindent a Szülők Szervezeti Közösségének nevében és kívánok Mindenkinek kitartást, egészséget az év utolsó 
hónapjára, a karácsony beköszöntével pedig békés, boldog ünnepeket!                        Méthné Molnár Beáta       SZSZK vezető 
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TE S T V É R TE L E P Ü L É S I  K A P C S O L A T OK  
 

Erdélyi képeslapok 
A faddi Boróka Ének- és Néptánc Egyesület és a művelődési ház Kézimunka szakköre október 23-án Erdélybe, 
Gyergyóalfaluba utazott. Csoportunk 57 fővel október 27-ig tartózkodott ott. 
Az utazás során Kolozsváron megnéztük Mátyás király szülőházát és a templomot, amelyben keresztelték. 
A késő esti órákban érkeztünk meg Szárhegyre, ahol szállást és étkezést kaptunk, amit minden résztvevő egyénileg fizetett. A 
kolostor csodálatos hangulata, az ott felszolgáló fiatalok udvarias, barátságos viselkedése mindenkit elkápráztatott. 

A péntek kirándulással telt el. Ellátogattunk a Gyilkos-tóhoz 
és a Békás-szoroshoz. A vendéglátó alfalviak egy 
egyetemista idegenvezetőt adtak mellénk, aki az esős idő 
ellenére végigvezette a csoportot, megismertetett bennünket 
mindkét hely történetével. 
Délután Parajdra mentünk, ott néhányan megtekintették a 
sóbányát. Hazafelé pedig végigjártuk a korondi vásárt. 
Megcsodáltuk a gyönyörű kerámiákat és a kalotaszegi 
kézimunkákat. 
Szombaton volt a „Gazdanapi vigadalom” napja. Ezen közel 
száz faddi vett részt, ugyanis rajtunk kívül érkeztek még 
külön autókkal és kisbusszal is településünkről. 
 A délelőtti programok a Guszti-kertben zajlottak, ahol a 
helyiek kiállították mezőgazdasági terményeiket és állataikat. 
Átadásra került a faddiak által adományozott tűzoltóautó, és 
elkezdődött a főzőverseny is. Érdekessége volt, hogy a 
csapatoknak maguknak kellett előkészíteni a birkapörkölthöz 

a nyersanyagot. Az élő birkát megkaptuk, és azt le kellett vágni, megnyúzni. Segítségére volt a magyar csapatnak Bihariné 
Póli, aki ebben a dologban jártas volt. Az alapanyagból Fülöp 
János polgármester úr vezényletével nagyon finom 
birkapörkölt sikeredett. Ezen az estén volt a Boróka fellépése 
a művelődési házban. Itt került átadásra az egyesületünk által 
összeállított ajándékcsomag, és a kézimunka szakkör által 
készített falikép, amelyet hazánk híres néprajzi egységeinek 
kézimunkáiból készítettük. Megköszöntük kísérőinknek és az 
idegenvezetőnknek a munkáját. A tánccsoport és az énekkar 
műsorát nagy tapssal jutalmazták a vendéglátók. Az estét bál 
zárta. 
Vasárnap a helyi katolikus templomban a misén vettünk részt, 
ahol egyházi kórusműveket énekeltünk. Majd a misét 
követően került sor az emléktábla avatására. 

 

Délben ebédmeghívást kaptunk a Rubin nevű fogadóba, ahol 
György István, Gyergyóalfalu polgármestere és a helyi 
képviselő-testület néhány tagja is részt vett. Vidáman telt el a 
délután. 
Este mindenki készülődött a másnapi hazainduláshoz. Reggel 3 órakor búcsút vettünk a csodálatos Erdélytől, hazaindult 
csapatunk. Utunk során megálltunk Körösfőn, majd az esti órákban szerencsésen hazaérkeztünk. 
                     Ádám Imréné  
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C IV I L  S Z E R V E ZE TE IN K  É LE T É BŐL 
 

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 
Az ősz beköszöntével a feladatok is nőttek. Két 
hagyományos megmozdulás is volt a faluban: a szeptemberi 
Templom napja és a szüreti felvonulás. 
A Templom napjára haza látogatnak azok a faddiak is, 
akiket az ország más tájaira sodort az élet. Erre a napra a 
nyugdíjasok is finomabbnál finomabb süteményt 
készítettek. A kiállítások megtekintését, az ebéd utáni 
beszélgetést feloldotta az édességek kóstolása. 

A szüreti felvonuláson a fiatalok mellett ott voltak a 
nyugdíjasok is. A Boróka Ének-és Néptánc Egyesület tagjai 

között szép számmal vannak nyugdíjasok. Ők dalaikkal 
színesítették a menetet. A többiek sem tétlenkedtek.  
A menet útvonalán négy kínáló helyet létesítettek. Itt 
kínálták az általuk sütött és mások által hozott 
finomságokat. De volt az asztalon szőlő és alma is. Az 
üvegekben pedig üdítő, bor és sör segítette oltani a 
szomjúságot. Az óvodásokra és iskolásokra a 
végállomáson, a művelődési házban várt a sok finomság.  
Az októberi hónap az emlékezés, a koszorúzás hónapja is. 
Október 22-én a kopjafánál emlékeztünk az 1956-os 
eseményekre. Ezután a Művelődési házban az iskolások 
műsorát tekintettük meg. Ezen az ünnepségen kapta meg 
lelkiismeretes és odaadó munkájáért Bihari Istvánné az 
„Akikre büszkék vagyunk” díjat. 
Az október hónap két kirándulással is gazdagította a 
nyugdíjas éveket. Egy számunkra új fürdőhelyet fedeztünk 
fel, Szigetvárt. Szép környezet, kellemes vizű medencék 
segítették a kikapcsolódást. Ebben a hónapban utaztunk a 
Borókával Erdélybe. Velünk tartottak a kézimunka 
szakkörösök is. 
Az őszt ünnepléssel kezdtük, és azzal is fejeztük be. 
Október hónap első vasárnapján a község nyugdíjasait 
köszöntötte és vendégelte meg a polgármesteri hivatal. 
November 15-én pedig Szekszárdon a Tolna Megyei 
Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége tartotta az „Idősek 
Világnapja” rendezvényt, melyen húszan képviseltük 
szervezetünket. A műsort a nyugdíjasok adták: vers, ének, 
tánc szerepelt a repertoárban. Az összejövetelt egy közös 
éneklés zárta.                                Schiffler Györgyné elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYE 
F E L H Í V Á S   Csatornaközmű csatlakozások megvalósítására 

Szigorodik a talajterhelési díj adóhatósági ellenőrzése és a házi szennyvíztárolók, emésztők, szennyvízelvezetések műszaki 
ellenőrzése, amely szabálytalanság esetén nem marad jogkövetkezmény nélkül! 
Fadd nagyközségben a csatorna közművesítés 1988-ban elkezdődött és a több ütemre bontott fejlesztés 2003. december 5-én a 
Fadd III/A. ütem és III/B. ütem beruházásának műszaki átadás-átvételével befejeződött. Így 2004. évtől a község belterületén 
és az üdülőterületeken is 99%-ban biztosított a közműves csatornaszolgáltatás igénybevételi lehetősége. Dombori öregfaluban 
az egy érdekeltségi egységre eső igen magas beruházási költség miatt nem tudott megépülni a közcsatorna., ezért ott kb. 50 
ingatlanon nincs lehetőség közműves szennyvízelvezetésre. 
A beruházás III. ütemének befejezése óta öt év telt el, de még mindig nagyon sok ingatlan közműbekötése nem történt meg 
(vagy illegális közműbekötés történt), vagy csak nem jelentették be a Tolna Víz- és Csatornamű Kft közszolgáltatónak, nem 
kérték annak műszaki felügyeletét és átvételét. A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a káros 
szennyvizek összegyűjtésének közcsatornával történő elősegítése érdekében az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvény a 
környezetterhelési díjról megalkotásával bevezette a talajterhelési díjat.  

          
 

December 5-től minden pénteken 16 órától a 
Wiedemann Söröző különtermében! 

Ha valaki TUD vagy szeretne MEGTANULNI 
ultizni, jöjjön, várjuk! Érd.: 06-30-21-71-691 

SZILVESZTERI BÁL 
December 31-én (szerdán) 20 órától a 

művelődési házban! 
Zene: Major László & Baros Gábor 

Büfé:              Tombola 
Jegyek CSAK elővételben kaphatók! 

Belépődíj: 2.500 Ft/fő 
Asztalfoglalás, jegyelővétel a 
könyvtárban december 22-ig! 
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FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYE 
 

„11. § (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve a vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben 
helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.” (Az 
ingatlan melletti utcában a csatorna gerincvezetéknek, vagy szárnyvezetéknek kell rendelkezésre állni, amit az 
önkormányzatnak, vagy viziközmű társulat közreműködésével kell biztosítani. A csatlakozás kiépítése az érdekelt 
kötelezettsége.) 
Hamarosan itt az ideje a 2008. évről szóló talajterhelési díj önadózással történő bevallásának és megfizetésének (2009. március 
31.). 2008. évben ez a vízmérővel mért éves fogyasztás és a településre érvényes szorzó és egységár 90%-a, 324 Ft/m3, jóval 
meghaladja a jelenlegi közműves csatorna szolgáltatás díját. A talajterhelési díj mértéke 2009. január 1-től már 360 Ft/m3 
lesz. 
„A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a 
beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e törvényben nem szabályozott 
kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni.” A helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes 
önkormányzati adóhatóságok látják el. 
Az önkormányzat a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvényben előírt helyi önkormányzati 
kötelező feladatok ellátása, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott helyi vízgazdálkodási 
hatósági és kötelező közszolgáltatási feladatok végrehajtása érdekében szigorúbb ellenőrzést kér 2009. évben a hatósági 
feladatok ellátásáért felelős Jegyzőtől és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőitől.  
Az önkormányzat felkéri a lakosságot, hogy a település környezetének, köztisztaságának védelme érdekében a csatorna 
beruházások megvalósításához nyújtott céltámogatások feltételeként szabott 90%-os közművesítés arányának 
eléréséhez a már bekötéssel rendelkező ingatlanok tulajdonosai mielőbb jelentsék be a közszolgáltatónak a bekötés 
tényét.  
A csatorna csatlakozással még nem rendelkezők 2009. május 31-ig szüntessék meg a szabálytalanul működő, 
szigeteléssel nem rendelkező tározók, szivárgók és emésztők üzemeltetését és mielőbb végeztessék el a csatorna házi 
rákötését. 
Az önkormányzati adóhatóság és az I. fokú vízgazdálkodási és környezetvédelmi hatóság köztisztviselői 2009. június 1-
től folyamatosan hatósági ellenőrzést tartanak az ingatlanokon. Szabálytalanság esetén a hatóság környezetvédelmi és 
szabálysértési bírsággal sújtja azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik nem végezték el a házi szennyvízcsatorna 
rákötését a közcsatornára, és műszakilag nem szabályos közműpótló berendezéssel (zárt és szigeteléssel ellátott 
szennyvíztározó, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező házi szennyvíztisztító berendezés) alkalmazásával 
gondoskodnak a keletkező kommunális szennyvíz összegyűjtéséről és elvezetéséről, vagy ártalommentes elhelyezéséről). 
Mindmellet kötelezik újabb határidő kitűzésével a közműcsatlakozás elvégzésére. A határidő eredménytelen elteltével a 
bírság ismételten mindaddig kiszabható, amíg az ingatlantulajdonos a kötelezésnek nem tesz eleget.  
Amit a környezetvédelmi és közegészségügyi közérdeken túl a szigorítás előzményeiről tudni kell. 
A beruházás utolsó üteme, amely - Fadd-Gerjen-Dunaszentgyörgy községek közös beruházásában készült Fadd 
gesztorságával - 1.173.841 ezerFt-ba került. A beruházáshoz a Környezetvédelmi Minisztériumtól a Környezetvédelmi Alap 
Célelőirányzatból (KAC) 223.359 ezerFt támogatást, a Központi Költségvetésből 679.020 ezerFt céltámogatást, továbbá a 
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól Területfejlesztési Célelőirányzatból (TFC) 13.492 ezerFt vissza nem térítendő 
támogatásban részesültünk. Az önkormányzatok által biztosított saját forrás 257.970 ezerFt volt. A beruházáshoz 
igénybevett viziközmű társulati hitel Faddra jutó része 69.900 ezerFt volt, amely 2010-ben jár le és kötelezettje jogutódként az 
önkormányzat. 
A KAC pályázattal nyert 223.359.000 Ft vissza nem térítendő támogatás fejében a települések szerződéses kötelezettségként 
vállalták, hogy legalább 10 éves időtartam alatt a közszolgáltatást fenntartják és biztosítják, továbbá a közművesítéssel érintett 
ingatlanok lakossága összességében a környezetvédelmi célok megvalósítása érdekében legalább 90%-os arányban rákötnek. 
Ez az állami támogatások odaítélésének is feltétele volt. Az első ötéves periódus ellenőrzési és jelentési kötelezettsége a 
teljesítésről most van folyamatban. Amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettséget az önkormányzat nem tudja teljesíteni, 
legalább 75 %-ban, akkor a támogatás tejes összegét késedelmi kamattal növelt összeggel együtt vissza kell fizetnie. Ha a 
vállalt rákötések aránya 75%-ot meghaladóan teljesül, de nem éri el a 90%-ot, akkor az a feletti arányos részt kell késedelmi 
kamattal növelt összegben visszafizetni a településnek, ebben az esetben a tőke kb. 13 millió Ft és 5 éves késedelmi kamattal 
növelt összege ugyanannyi. 
A jogalkotó a talajterhelési díj bevezetésével kívánja ösztönözni az Ingatlantulajdonosokat arra, hogy a szennyvíz kezelése 
megfelelő módon történjen, amit a szennyvízcsatornára való rákötés biztosít a leginkább, ezáltal is óvva a környezetet. 
 

A szennyvízcsatornára való rákötés menete az alábbi: 
1.Önnek el kell fáradnia a Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben az Igazgatási Csoport műszaki ügyintézőjéhez 
(Genye András, tel:. 74/546-017), aki ellenőrzi, hogy az érdekeltségi hozzájárulást befizették-e, vagy részletfizetés esetén 
nincs-e fizetési lemaradás. Amennyiben az érdekeltségi hozzájárulás rendezve van, ill. nincs fizetési lemaradás, úgy az Ön által 
kitöltött, a Tolna Víz- és Csatornamű Kft- közszolgáltató csatornabekötési kérelem nyomtatványát aláírásával ellátva átadja 
Önnek.  
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FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYE 
 

2.Megfelelő (szakképzettséggel rendelkező) kivitelezőt kell keresni, aki a telken belüli csatorna építését elvállalja. A 
Szolgáltató által egyeztetett és engedélyezett módon kell a csatlakozócsonkhoz tisztítóaknát építeni. 
3.A kivitelezővel el lehet készíttetni a belső (udvartéri) hálózatot és rá lehet kötni a csatornára. A csatlakozó csonkhoz 
megépített tisztítóakna a Közszolgáltató részértől történő műszaki átvételéig a földvisszatöltési munkákat nem szabad 
elvégezni. 
4.El kell fáradni a Tolna Víz-és Csatornamű Kft 7130 Tolna, Vásártér 75- ügyfélszolgálati irodájára, ahol a Polgármesteri 
Hivatal által lepecsételt és értelemszerűen kitöltött szennyvízbekötési kérelem nyomtatványt átveszik és egyeztetheti a 
megépített rácsatlakozás műszaki átvételét, megkötheti a csatorna közszolgáltatási szerződést. A Szolgáltató munkatársai a 
földvisszatöltés előtt ellenőrzik a csatlakozócsonkhoz megépített tisztító idom, vagy akna szabályszerűségét, ezután lehet a 
földvisszatöltést elvégezni, és leolvassák a vízmérő órát.  
5.A rákötés tényének bejelentését a Polgármesteri Hivatalban a Szolgáltatóhoz történt bejelentés után, az első 
csatornaszolgáltatásról kibocsátott számlát követően az adóirodában a talajterhelési díjról záró bevallás benyújtásával is 
teljesíteni kell.  
Figyelem!  
- A szennyvízcsatornába kizárólag kommunális eredetű szennyvíz vezethető be, azaz pl. csapadékvíz, talajvíz, rétegvíz 
bevezetése szigorúan tilos!  
- A szennyvíztározót, ill. emésztőt teljesen ki kell iktatni a belső csatornaépítés során!  
Előzőek megszegése esetén hatósági eljárás indul az Ingatlan tulajdonosa ellen. 
Amennyiben Ön nem engedte be a Kivitelezőt, és így telekhatáron belül nem készült csatlakozócsonk a beruházás részeként, 
akkor Önnek elsőként bekötési tervet kell készíttetnie viziközmű tervezővel, vagy épületgépész tervezővel. Ezt követően, 
ennek birtokában kell felkeresnie a Tolna Víz –és Csatornamű Kft-t, valamint a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportját, 
hogy a bekötési tervet aláírásukkal jóváhagyják. Ezt követően a fentebb leírt 3., 4.,5. pontok szerint kell eljárnia. 
Amennyiben Ön másik ingatlanon keresztül vezetve kíván a csatornára rácsatlakozni, úgy először a bekötési tervet el kell 
készíttetniük, továbbá a terv alapján szolgalmi jog bejegyzésére alkalmas, földhivatal által záradékolt változási vázrajzot kell 
készíttetni földmérővel, amely alapján ügyvéd által ellenjegyzett szolgalmi jogos megállapodást kell kötni. Ezekkel kell aztán a 
Tolna Víz-és Csatornamű Kft-hez, majd a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjához fordulni, hogy a bekötési tervet 
aláírásukkal jóváhagyják. Ezt követően a fentebb leírt 3., 4.,5. pontok szerint kell eljárnia. 
Fadd, 2008. december 01.   Fülöp János  polgármester  Papik Sándor  pénzügyi csoportvezető 

 

Fadd Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere 
pályázatot hirdet 

falugondnoki állás betöltésére 
 

Betöltendő munkakör: falugondnok 
Az ellátandó feladatkör:  Fadd Nagyközség Önkormányzata 
közigazgatási területén a rászorulók részére; 
o egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása 

(gyógyszerkiváltás, orvosi ellátáshoz szállítás stb.),  
o óvodás korú, iskolás korú gyermekek intézménybe 

szállítása, egyéb gyermekszállítás,  
o helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási 

igények, információk közvetítése az önkormányzat 
és a lakosság között (művelődési, sport, szabadidős 
tevékenységek szervezése, segítése), 

o lakossági szolgáltatások (bevásárlás szervezése, 
háztartási gépek javításának intézése, különféle 
egyéb ügyintézés stb.), 

o  közreműködés az önkormányzati feladatok 
megoldásában, egyéni és önkormányzati hivatalos 
ügyek intézése. 

A kinevezés határozatlan időre szól 90 napos próbaidő 
kikötésével. A munkakört heti 40 órában kell ellátni. 
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség 
• középiskolai végzettség 
• 5 év gépjármű vezetői gyakorlat 
• önálló munkavégzés 
• magas munkabíró képesség 
• jó kommunikációs képesség 
• szociális elhívatottság, empatikus képesség 

Illetmény és egyéb juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és Fadd 
Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének Munkáltatói 
Intézkedése alapján biztosított. 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 2 példányban a Fadd Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármestere Fülöp János részére kell 
benyújtani (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.). A zárt borítékra 
kérjük ráírni: „Pályázat falugondnok munkakör betöltésére”. 
A pályázat beküldésének határideje: A pályázatok 
benyújtásának határideje: 2008. december 30. 
A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 15 
napon belül történik. 
A pályázatról a benyújtásra előírt határidőn belül a 
polgármester dönt. 
Az állás 2009. február 1. napjától betölthető. 
A pályázathoz csatolni kell: 
- a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai 

önéletrajzát 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles 

másolatait 
- „B” kategóriás jogosítvány másolata 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

Értesítés a döntésről írásban történik. 
 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Fülöp János 
polgármesternél a 74/447-998 telefonszámon. 
 

Fadd, 2008. december 1.  
                             Fülöp János polgármester 
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Z Ö L D R O V A T  
 

Zöldfelületek, mint önkormányzati ingatlanvagyon részei, sajátosságai II. 
 

Nagy örömömre szolgál, hogy előző írásom felkeltette több 
ember figyelmét a közterületek helyzetére, jogi sajátosságaira 
és azokra a problémákra, amelyeket orvosolni kéne. 
Köszönöm a biztatást, támogatást is. Ezért ígéretemhez hűen 
folytatom a fák védelméről, a közterületek állapotának 
helyzetéről, annak védelméért tett intézkedések, tervezetek 
ismertetését.  
A zöldfelületekkel kapcsolatos problémák országosak, több 
település (városok, községek, kisebb falvak) szép 
eredményeket könyvelhet el. Több helyen kiemelkedő 
szakmai munka folyik a közterületek fejlesztése, fenntartása 
terén.  
Alkotmányunkban rögzített alapjoga minden magyar 
állampolgárnak az emberhez méltó, humánus, egészséges és 
esztétikus környezet. (Alk.70/D§2bek.) Csak az ennek  
megfelelő értékrend alkalmazása eredményezhet megoldást a 
települések természeti környezetének, zöldfelületeinek és 
fáinak rohamos csökkenésében. 
A lakosság egészséges környezethez való joga megköveteli a 
megfelelő nagyságú zöldterületet. Egy felnőtt ember 
minimum, 14m2 zöldfelületet és 3 db kifejlett faegyedet 
valamint 7m2 kondicionáló zöldfelületet igényel 
(kondicionáló célú zöldfelület). Ahhoz, hogy ezt realizálni is 
lehessen, minimális értékeket kell megszabni igazodva a helyi 
sajátosságokhoz. A 300 lakos / 1ha zöldterületnél az 
igénybevétel olyan mértékű, hogy a fenntarthatóság szinte 
lehetetlen.  
 „A fák védelméről” kormányrendelethez -évtizedes 
tapasztalatok alapján- több szakmai javaslat készült. A 
szabályozás régi és új tervezete elsősorban a belterületi 
zöldfelületek fáira vonatkozik.  
Csak a fákra. Ha valóban védelmet, jogokat és kötelességeket 
szab meg, nagyon jó, de a koncepciónak feltétlenül tovább 
kell, kellene lépnie a zöldfelületek többi elemére is, hiszen a 
fák kölcsönhatásban vannak a közvetlen környezetükkel. 
Egyszerűen nem lehet környezeti eredményt elérni, ha 
kettészakítjuk a fákat a parkosított vagy parkosítható 
területektől és versenyeztetjük őket, kiszolgáltatva a tőkének.  
Mégis, van három a MÖFÖSZ által javasolt tényező, amire 
külön hangsúlyt kell fektetni.  
1. A fák kivágásának, rongálásának szankcionálása annak 
beépítési igénye az új szabályozásba. 
Mit jelen a gyakorlatban? Korábban a kivágott fatörzs 
körmérete alapján történt a pótlás. Ez nem javasolható a 
későbbiekben, hiszen ez nem fejezi ki a fák tényleges 
szerepét, hiszen a fa asszimilációs felülete a legértékesebb, ez 
a legfőbb értéke. Lehetetlen egy 80 éves hársfát visszapótolni, 
nem beszélve arról, hogy a teljes értékű pótlás csak 
évtizedekben és évszázadokban mérhető. Azt sem lehet, hogy 
a kivágott 80 éves fa asszimilációs felületének mennyiségét 
pótoljuk vissza, hiszen ennyi fát hely hiányában nem lehet 
elültetni. Ezért egy országos fapótlási alapot kell létrehozni, 
ahova a faültetésre alkalmas terület hiányában egy alapba be 
kelljen fizetni a kivágott fa és az újonnan telepített fa 
értékének különbségét. Ezzel kiválthatóvá vállnak azok a fák, 
amelynek kivágása elkerülhetetlen. Ebbe az alapba be lehetne 
fizetni minden olyan bírságot, ami a zöldfelületeken történő 
károkozásból, szabálysértésből ered. A befolyt összeget pedig 

bármely település számára elérhető pályázat útján fásításra, 
fás növényzetet érintő beruházásokra lehetne költeni. 
Pl: egy 80 éves hársfa 850. 000 Ft eszmei értéket képvisel. Ha 
ki kell vágni és helyette csak 40. 000 Ft értékű, új telepítésű 
fát ültet a vállalkozó, akkor az alapba, befizet 810 ezer 
forintot. Azonnal meggondolja az esztelen kivágásokat a 
beruházó vagy magánszemély.   
2. Minden önkormányzatot kötelezni kellene zöldfelületi 
vagyonértékelésre. = Meghatározott tartalmú és össze-
hasonlítható adatokat tartalmazó zöldfelületi vagyonértékelés, 
részletes fakataszter. Ezzel egy korrekt vagyonleltár, 
környezettudatosabb gazdálkodás hozható létre, a zöldfelületi 
vagyon pedig elszámoltatható. Természetesen az államnak 
akár pályázatok útján, de biztosítania kell a szükséges 
forrásokat a felmérések, leltár elkészítéséhez. 
3. A kondicionáló célú zöldfelületekre vonatkozó szabá-
lyozási elemek egy jogszabályba történő összefésülése. Ez 
hatékonyságot és betarthatóságot eredményezne. A zöldfelület 
gazdálkodást szabályozottá kell tenni, össze kell kapcsolni a 
környezetvédelmi szabályokkal. A jogszabály első alaplépése, 
hogy tisztázni kell az alapfogalmakat, amit minden település 
beépíthet, még egyértelművé tehet a köztisztasági 
rendeletében, továbbra is meghatározva a jogokat és 
kötelezettségeket, óvni környezetünket. 
Azért ne feledjük! Nem elég várni a törvényhozók lassú, 
bürokratikus intézkedéseit, nekünk magunknak az adott 
településünkön kell összefogni, ha jobban tetszik újra 
sztahanovista szombatokban szépíteni közvetlen 
környezetünket, közterületeinket. (dunaparti részek, 
horgászhelyek, út menti vizesárok, Vólent-öböl, fok, dombori 
közterei, út menti részei, stb.) 
Nekünk, mint a közösség tagjainak igen is, meg kell szólnunk 
azon társainkat, akik szeméttel, parlagfűvel tarkított, nyakig 
érő gazos kerttel rendelkeznek. Megszólni azokat, akik 
hónapokon keresztül elnézik, hogy a járdájukat felveti a gaz, 
hogy a házuk előtt található fáktól, sövényektől nem lehet 
közlekedni, hogy nem lehet kilátni az úttestre. Be kell látni, 
hogy az üzlet tulajdonosok, üzemeltetők elsődleges feladata, 
hogy az eldobált szemét mihamarabb elkerüljön a közvetlen 
környezetükből, hogy a felmosó vizüket nem a parkok fáinak 
fatányéraiba és cserjeágyásaiba kell önteni. 
Hiszem és tudom: településünkön akkor lehet megőrizni zöld 
értékeinket, ha szemléletünket megváltoztatjuk. Faddon is 
elkezdődött valami. Szépülnek köztereink, egyre nagyobb 
területen. Még előrébb kell haladni és az egész településre 
kiterjedően kell megújulni, igazodva a személyi, anyagi és 
egyéb lehetőségekhez.  Formáljuk a gyerekek, felnőttek, 
vállalkozások felfogását környezetükkel kapcsolatban. Úgy 
vélem nem elég a szakma képviselőinek összefogása, az 
önkormányzat eredményeket is felmutatni tudó törekvése. 
Több civil, iskolai, óvodai kezdeményezés is szükséges 
ahhoz, hogy ennek a közvagyonnak az értéke ne elvesszen, 
romoljon, hanem növekedjen, fejlődjön és megmaradjon, akár 
területileg növekedjen is. Hiszem, hogy Fadd öt év múlva a 
legzöldebb, legvirágosabb települések közé emelkedhet!  
(Folytatás következik.)  
Békés, szeretetben gazdag karácsonyt kívánok.  

Benis Brigitta 
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S P O R T 
 

Ismét nemzetközi karate eredmény született Tolna megyéből 
A Faddi Sportegyesület Karate Szakosztálya és a tolnai Tanren Karate Sportegyesület versenyzői az elmúlt 3 hétvégén nem 
engedhették meg a pihenést, hiszen sorozatosan képviselték egyesületeiket, illetve Magyarországot a különböző színterű 
bajnokságokban. 
November 8-án a Szombathelyen megrendezésre kerülő Atarashi Kupa elnevezésű Nyugat-magyarországi területi bajnokságon 
versenyeztek a karatékák. 11 sportegyesület 123 versenyzője indult ebben a bajnokságban, mely a tolna megyei 
sportegyesületeknek felkészülési versenye volt a következő hétvégi magyar Bajnokságra. Az igen jól megszervezett versenyen 
megyénk versenyzői jó eredménnyel zártak –  területi versenyhez képest erős mezőnyben – és a szervezésnek köszönhetően 
nem kellett éjszakába nyúlva hazautazni. 
Eredmények: 
Aranyérmesek: Feidt Norbert (kata, kumite), Kiszli Viktor (kumite) 
Ezüstérmesek: Bogárdi Barbara, Bogárdi Mónika (kumite) 
Bronzérmesek: Berta Dániel (kumite), Bányai Kitti, Bogárdi Mónika, Feidt Norbert, Kósa Evelin (kata) 
4.helyezett: Acsádi Sándor (kata) 
Ezt követő hétvégén a versenyzők a Dunaújvárosban megrendezésre került Ippon Shobu Magyar Bajnokságon vettek részt, 
ami ebben a versenyrendszerben a legszínvonalasabbnak számító magyarországi megmérettetés. A két sportegyesület 
versenyzőinek ez volt a fő versenyük – erre készültek augusztus óta. 38 sportegyesület 254 versenyzője(!) vett részt rajta, 
melynek célja a Magyar Bajnoki címek megszerzése volt. Köszönhetően a Makita-Hikari sportegyesület tapasztalatának 
délután 5 órára 3 küzdőtéren lezajlottak a versenyszámok. Az elmúlt évek alatt nem szerepeltek ilyen jól a versenyzők ezen az 
eseményen. 
Eredmények: 
Aranyérmesek: Feidt Norbert (kata, kumite), Kiszli Viktor (kumite), Berta Dániel (kumite) 
Ezüstérmesek: Bogárdi Mónika (kumite) 
Bronzérmesek: Bányai Kitti, Tóbi Csaba (kumite), Kiszli Viktor (kata) 
Magyar Bajnokságot követően Bali Ervin válogatott edző és Berta Dániel tolnai versenyző a Magyar JKA Válogatottal Anglia 
fővárosába Londonba utaztak, hogy a 2008-as ESKA (Európai Shotokan Karate Szövetség) Európa Bajnokságon vegyenek 
részt. Dániel felkészülését a klubedzéseken kívül sok válogatott edzés és edző verseny, edzőtábor előzte meg, így bizakodva 
indultak neki a versenynek. Szerda éjjel érkezett meg a válogatott csapat mintegy 2 órás repülő és 1,5 órás busz út után. 
Csütörtökön délelőtt gimnasztikai edzés, délután városnézés volt a program, pénteken délelőtt edzés, szombaton a kadett-junior 
versenyszámok kerültek lebonyolításra, vasárnap pedig a felnőtt versenyzők mérkőztek meg egymással. 
Dániel junior egyéni küzdelemben bejutott a legjobb 16 közé, majd a későbbi győztes litván ellenfelével nem bírt, így nem 
jutott tovább. Teljesítménye helytálló volt. Később csapat küzdelemben a 3 fős magyar csapat (Somogyi Róbert Tárnok KK 
illetve Németh Bence Atarashi Klub) portugál, lengyel és cseh ellenfelek legyőzésével jutott be az esti fináléba, ahol a 
házigazda angol csapattal mérkőztek. A magyarok óriási összetartását és csapatszellemét mutatta az a tény, hogy a házigazda 
és rendező csapatot túlharsogva buzdították a versenyzőket, azonban egy sérülés okozása miatt a magyar csapat maradt alul, 
így 2:1 arányban az angolok „győztek”, a magyar csapat – köztük Berta Dániellel – az előkelő 2. helyen végzett. Magyar 
csapat évek óta nem szerepelt ilyen sikeresen ezen a versenyen… 
Vasárnap a felnőtt versenyszámokban Dániel portugál ellenfelével szemben vezetett, azonban a portugál sérülést színlelve nem 
folytathatta tovább a mérkőzést és ezzel Dánielt veszített. Csapatküzdelemben az 5 fős magyar csapat (Sudár Gábor Hikari SE, 
Somogyi Róbert Tárnok KK, Husi Richárd TTC 
Yama, Németh András TTC Yama és Berta 
Dániel) Andorra csapatát legyőzve jutott tovább, 
ahol a spanyolokkal szemben 2:1 arányban alul 
maradtak, így 5-8. helyen végeztek. Dániel 
összesen 10 mérkőzést vívott ebből 6-ot nyert, 2-
szer maradt vesztes illetve 2 mérkőzését 
veszítette el úgy, hogy ellenfele nem tudta 
folytatni mérkőzősét. Ez az arány ezen a 
színvonalú versenyen nagyon jó, felkészülése 
eredményes volt. A versenyre kijutását a Faddi 
SE, Tanren SE, Családja és a tolnai 
FAVORIT Kft. támogatta! 
A magyar csapat egyébként 1 aranyéremmel : 
Zsigmond Krisztina TTC Yama Karate 
Szakosztály- edző Schvarcz Péter) 2 
bronzéremmel (Németh Bence Atarashi Klub, 
Németh Kitti Hikari SE) és egy negyedik hellyel 
(Ocsovai Gergő Pásztói SE) zárt. 
Képen jobbról balra:  
Schvarcz Péter szövetségi kapitány, Berta Dániel, Somogyi Róbert, Németh Bence és Bali Ervin válogatott edző 
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S P O R T  
 

VIII. Seiken Kupa - Fadd 
 

A Faddi SE Karate Szakosztálya és a tolnai Tanren Karate SE közös szervezésében 8. alkalommal került megrendezésre a 
Seiken Kupa elnevezésű meghívásos karate verseny Faddon. A 11 meghívott sportegyesület közül 8 jött el a sporteseményre. 
Célja: barátságos sportversenyen a versenyzők minél többet gyakorolhassanak a nagyobb, minősítő versenyekre, ezért a 
szervezők ebben az évben is körmérkőzéses rendszerben oldották ezt meg. 
A 93 fős mezőnyt felvonultató eseményen gyakorlatilag minden versenyző minimum 2-3 küzdelmet is vívhatott, így siker-
élményhez és gyakorlási lehetőséghez juthattak a sportolók. 
A versenyt támogató szponzorok sokat segítettek a rendező sportegyesületeknek, hogy céljukat megvalósíthassák! 
 

Büfé támogatói: 
CBA Üzletház – Merkl Krisztrina 

Ezer Antal – vállalkozó 
Mármarosi húsüzlet 

Bányai család 
Klein Zoltán vállalkozó 

Vesla 2006.Bt. 
Mobil lánc kereskedés 

Szponzorok: 
Id. Sipos Mihály és Mihályné 

Solio Kft. 
Adorján István 
Kőrösi László 
Emme Petrol 

Szlanyinka János 
Dr. Mosonyi Erzsébet 

Dr. Dömötör Zita versenyorvos 
Bali Csaba magánszemély 

Fadd Nagyközség Önkormányzata 
Művelődési Ház, Fadd 

     Érmes versenyző ink 
A támogatókon és szponzorokon kívül óriási segítséget nyújtottak a versenyzők szülei, sporttársak, minden segítő szándékú 
faddi és tolnai szülő, barát, ismerős! 
Megyénket a rendező egyesületeken kívül a Bátaszéki Sportegyesület képviselte. 
Eredmények: 
FADDI SE 
 KATA KUMITE TANREN SE 
Aranyérem  Feidt Norbert, Kiszli Viktor, Klopcsik 

Richárd 
Feidt Norbert, Feidt Roland, 
Kiszli Viktor, Tóbi Csaba, 
Bogárdi Barbara 

 

Ezüstérem  Kósa Evelin, Bogárdi Mónika Tóbi Boglárka Horváth Krisztián (kata,kumite) 
Bronzérem  Bányai Kitti, Feidt Roland, Tóbi Csaba, 

Tóbi Boglárka 
 Bányai Kitti, Kósa Evelin 

 

Bátaszék 
 KATA KUMITE 
Aranyérem  Liska Zsófia, Puskás Fruzsina Faller Martin, Sztojka Krisztina, Mórocz Máté, 
Ezüstérem  Sztojka Nikoletta, Demény Lajos, Faller 

Martin, Antal Andrea, Matzkovics Márk 
Kaszás Maja, Steinbach Dzsenifer, Fekete Dávid, Szabó 
György, Matzkovics Márk 

Bronzérem  Kaszás Maja, Ludwig Róbert, Fekete 
Dávid, Szabó György 

Sztojka Nikoletta, Ludwig Róbert, Liska Zsófia, Fejes József, 
Egle Kende, Paksi Péter, Antal Andrea, Marosi András, Szabó 
György, Marosi Csaba, Vargha Márton 

 

Ez is sport…! 
 

A FADDI VIZEK RAGADOZÓJA 
Az öreg szürke 234 cm hosszúra nőtte magát, 
84 kg-mal büszkélkedhetett. 
Vajon hány kapitális méretű ragadozótól 
tarthatnak még a faddi halak? 


